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Depozitul de bronzuri de la Uriu (1)
Carol KACSO

Într-un studiu publicat în 1990 afirmam că depozitele de bronzuri din Transilvania ce se încadrează în
etapele de început ale Bronzului târziu nu aparţin unei singure serii sau unui orizont unitar, ci unor tipuri cu
arii de răspândire mai restrânse în cadrul acestei provin ciP. Cele trei tipuri de depozite, pe care le de semnam
sub denumirile de Uriu-6palyi, Ruginoasa-Cara şi Arpăşel, prezintă asociaţii de obiecte distincte, compoziţia
depozitelor fiind determinată şi condiţionată de necesităţile, posibilităţile, preferinţele şi tradiţiile unor grupuri
de comunităţi deosebite, ce se diferenţiau cultural, probabil şi etnic încă în această etapă de evoluţie. Extinderea
teritorială a acestor tipuri depăşeşte limitele Transilvaniei, depozite de tip Uriu-Opalyi regăsindu-se şi în
Ungaria de nord-est, Ucraina Transcarpatică şi Slovacia orientală, cele de tip Ruginoasa-Cara în Moldova, iar
cele de tip Arpăşel în estul Ungariei. În mai multe lucrări ulterioare am discutat şi nuanţat această clasificare a
depozitelor transilvănene 2 , care a fost acceptată în bună măsură şi de alţi cercetătorP.
Depozitul transilvănean eponim al tipului Uriu-6palyi, cel de la Uriu (jud. Bistriţa-Năsăud), a fost
achiziţionat în anul 1911 de muzeul din Cluj4. Descoperirea a fost publicată două decenii mai târziu de către
M. Roska într-o scurtă lucrare, în care piesele au fost doar menţionate, fără a fi descrise şi fără a fi precizate
dimensiunile lor, ele fiind însă ilustrate prin desene foarte bune 5 • La scurt timp după această primă publicare,
depozitul de la Uriu a intrat în circuitul ştiinţific internaţional prin menţionarea şi ilustrarea unora dintre
piesele sale de către N. Aberg 6 , precum şi prin discutarea într-un context mai larg a topoarelor de acolo de
către l. Nestor 7• M. Roska a revenit asupra depozitului în alte două lucrări, în cea apărută în 1942 fiind reluată
ilustraţia publicată în 1932 8 •
După 1945, depozitul de la Uriu a fost deseori menţionat, iar piesele sale au fost ilustrate în totalitatea
lor sau doar parţiaP, cu desenele preluate de la Roska sau cu alte desene, uneori acestea din urmă fiind însă
1 Kacs6 1990, 245 sqq.
2 Kacs6 1995a; idem 1995b; idem 2003, 267 sq.; idem 2007; idem 2009, 66 sq.
3 Vezi de ex. Kobal' 2005, 253 sqq.; Laszl6 2006, 125; Bejinariu 2008, l i sqq.; Bejinariu et al. 2008, 199; Marta 2009, 97;
Rezi 2009; Szab6 2009, 123; Przybyla 2009; Marta 2010.
4 Posta 1912, 46. Deşi în mai multe lucrări ulterioare anul1911 este menţionat ca anul de descoperire a depozitului,
acesta este în realitate cel al achiziţionării sale de către Societatea Muzeală Transilvană (Erdelyi MU.zeum-Egyesiilet).
Putem doar presupune că anul de descoperire, nicăieri precizat, este apropiat de anul achiziţionării depozitului.
5 Roska 1932, 77 sqq. Este precizat, de asemenea, că depozitul a fost achizitionat în anul 1911.
6 Âberg 1935, 39, 41 sq., fig. 63, 1-2 (celt de tip transilvănean, celt cu nervură verticală), fig. 64, 2 (topor cu aripioare).
7 Nestor 1938, 192.
8 Roska 1938, 155 sq., nr. 16; idem 1942, 86 sq., nr. 29, fig. 106-107.
9 Rusu 1963, 206, nr. 75; idem 1966, 38, nr. 144; Alexandrescu 1966, 175, nr. 71, pl. 2, 7; v. Brunn 1968, 290;
Junghans et al. 1968, 256-257, analizele nr. 9104-9113; Hănsel1968, 192, Lista 52, nr. 17, 193, Lista 53, nr. 13,
212, Lista 101, nr. 4; Vulpe 1970, 82, nr. 366-369, pl. 26, 366-369, 90, nr. 494-495, pl. 36, 494-495, 94, nr. 540,
pl. 40, 540; Mozsolics 1973, 133, pl. 71-72A; Vulpe 1975, 73 sq., nr. 377, pl. 39, 377; Petrescu-Dîmboviţa 1977,
71, pl. 68,6-18, pl. 69; idem 1978, 108, nr. 81, pl. 49C-50; Morintz 1978, 172, fig. 94, nr. 75; Goldmann 1979, 17,
49-51, 130; Miiller-Karpe 1980, 803, nr. 298, pl. 368 A; Kroeger-Michel1983, 194, lista VIle, DEE-274, 199, lista
XI, D-737, D-738, D-757, 200, lista XII, DEE-844, DEE-846, pl. 9, 201, lista XIII, DDE-912, pl. 113a; SchumacherMatthăus 1985, 149, tabel119, 155, tabel126, 216, lista 12, nr. 49, 224, lista 20, nr. 41; Wanzek 1989, 79, lista
2.a.3, nr. 37, 96, lista 2.b.3, nr. 13; Bader 1991, 73, nr. 46, pl. 10, 46; Hansen 1994, 593, nr.428; Harding 1995, 30;
Petrescu-Dîmboviţa 1998, 47, nr. 299-301, pl. 32, 299-301, 48, nr. 315-316, nr. 323-324, pl. 33, 315-316, pl. 34,
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sub calitatea celor publicate în 1932. În mod surpinzător, în nici una dintre noile lucrări nu au fost descrise
amănuntele de formă ale tuturor pieselor din depozit şi nu au fost comunicate dimensiunile acestora. De
asemenea, nu a fost încercată restaurarea ceramicii apărute împreună cu piesele de bronz.
Depozitul de bronzuri de la Uriu, prin combinaţia tipică de piese pe care o conţine, este o descoperire cheie
pentru înţelegerea fenomenului depunerilor din Bronzul târziu din estul Bazinului carpatic. Mulţi cercetători,
probabil şi datorită uşurinţei cu care poate fi pronunţat şi scris numele localităţii, denumesc cu termenul de
Uriu unele tipuri de bronzuri, fireşte prezente şi în depozit, şi chiar desemnează cu acest termen o secvenţă
de timp din cadrul Bronzului târziu transilvănean. Republicarea depozitului la aproximativ 100 de ani de la
descoperirea sa, cu descrierea pieselor şi indicarea dimensiunilor acestora, este, cred, necesară.

*
Depozitul a ieşit la iveală în punctul de hotar Kăvecses diil6 (Mezuină pietroasă). Locul de descoperire
se află pe o pantă relativ lină de deal cu înclinaţie sudică, la aproximativ 2 km nord-vest de localitate (pl.
1). Despre condiţiile sale de descoperire nu există informaţii. Se ştie doar că depozitul a fost salvat de către
M. Torma 10 şi că, în afară de piesele de bronz, au fost adunate de la locul descoperirii şi fragmente ceramice. S-a
afirmat că acestea au aparţinut unui vas de lut, despre care se presupunea că a adăpostit o parte din conţinutul
depozituluP\ De fapt, la muzeu au ajuns fragmente din două vase de luP 2• Destinaţia lor nu mai poate fi
stabilită cu certitudine în prezent. Pare totuşi destul de probabil că unul dintre recipiente a adăpostit o parte
dintre bronzuri.

Descrierea pieselor:
1. Spadă cu limbă la mâner. Limba la mâner, ruptă în partea superioară din vechime, este lăţită înspre
mijloc şi are marginile îngroşate. Pe ea se află acum o singură gaură de nit, iniţial erau însă cel puţin două.
Garda, de formă semiovală cu marginile îngroşate, este ruptă pe una dintre laturi. Din cele patru găuri de nit
de pe gardă, două sunt intacte, iar celălalte două se păstrează parţial. Lama cu secţiunea rombică are tăişurile
aproape drepte, doar în partea superioară ea se îngustează foarte puţin. Spada este decorată pe ambele feţe ale
lamei cu câte două linii incizate, plasate în apropierea tăişurilor, ele urmând duetul acestora. Piesa prezintă
deteriorări mai ales la tăişuri şi la vârf, precum şi mici goluri pe lamă, provenite probabil de la defecte de
turnare. Patina verde închis, parţial căzută în câteva porţiuni din apropierea tăişurilor. Lung. 53,1 cm, greut.
394 gr. Nr. inv. II. 5989. Pl. 2, 1.
2. Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Dobrocina. Spinul scurt, deteriorat la vârf, şi discul plasate
asimetric faţă de axul central al piesei, lungimile celor două braţe ale tubului de înmănuşare diferite, lama
cu defecte de turnare uşor îndoită, doar una dintre laturi sale înguste fiind finisată, pe cealaltă păstrându-se
cusăturile de turnare, tăişul deteriorat prin îndepărtarea ciotului de turnare. Patina verde cenuşie. În unele
porţiuni, mai ales pe faţa inferioară a discului şi în interiorul tubului de înmănuşare sunt prezente straturi
proeminente de cocleală. Lung. 19 cm, greut. 512 gr. Nr. inv. II. 5984. Pl. 2, 2.
3. Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Dobrocina. Spinul relativ înalt şi discul sunt plasate uşor oblic
pe bara de sub disc, lungimile celor două braţe ale tubului de înmănuşare diferite, proemeninţele triunghiulare
din centrul tubului sunt lungi, una fiind îndoită în sus, lama cu mici defecte de turnare, tăişul neascuţit şi
deteriorat. Finisat. Patina verde închis. Pe faţa inferioară a discului sunt prezente resturi mai pronunţate de
cocleală. Lung. 20,2 cm, greut. 258 gr. Nr. inv. II. 5977. Pl. 2, 3.
4. Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Dobrocina. Spinul relativ scund şi cu vârful rotunjit, discul mic,
tubul de înmănuşare scurt şi cu lungimile celor două braţe diferite, marginile acestora fiind uşor deteriorate, pe
tăiş un rest de turnare de formă ovală (ciotul de turnare?), cu aspect spongios în partea inferioară. Cusăturile
323, 324, 69, nr. 638-639, pl. 55, 638-639, 80, nr. 795, pl. 65, 795, 84, nr. 894, pl. 71, 894, 113, nr. 1262, pl. 98,
1262; Vasiliev et al. (red.) 1998, fig. 12; David 2004, 78, Lista A, nr. 15-16, 80, Lista B, nr. 55; Marinescu 2005,
280 sq., nr. 55.
10 Posta 1912, 46.
11 Roska 1932, 77.

12 Restaurarea ceramicii şi desenarea pieselor depozitului de la Uriu au fost efectuate de G. Moldovan la muzeul din Baia

Mare.

10

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

de turnare au fost îndepărtate, urmele lor fiind vizibile totuşi pe faţa inferioară a discului. Patina verde deschis
de slabă calitate. Resturi de cocleală sunt prezente pe lamă. Lung. 20,2 cm, greuL 409,5 gr. Nr. inv. Il. 5983.
Pl. 3, 1.
5. Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Dobrocina. Spinul lung şi cu vârful ascuţit deteriorat, discul
mare, o porţiune din margine fiind ruptă, lama lăţită înspre tăişul neascuţit şi nefinisat în porţiunea din care
a fost îndepărtat ciotul de turnare. Cusăturile de turnare au fost îndepărtate, urmele lor fiind totuşi vizibile pe
feţele laterale ale larnei. Patina verde cenuşiu. Resturi pronunţate de cocleală se află pe faţa inferioară a discului
şi pe tubul de înmănuşare. Lung. 20,8 cm, greut. 363 gr. Nr. inv. Il. 5980. Pl. 3, 2.
6. Topor cu disc şi spin de tip B:1, varianta Cehăluţ. Spinul înalt şi masiv, discul mic, pe mijlocul tubului
de înmănuşare câte o mică proeminenţă cu vârful rotunjit, pe cele două feţe late ale lamei câte o nervură
longitudinală, tăişul neascuţit, rupt la unul din capete şi nefinisat în porţiunea din care a fost îndepărtat ciotul
de turnare. Nefinisat. Patina verde cenuşiu. Resturi pronunţate de cocleală se află pe faţa inferioară a discului
şi pe tubul de înmănuşare. Lung. 24 cm, greut. 464 gr. Nr. inv. Il. 5982. Pl. 3, 3.
7. Topor cu disc şi spin de tip B4 , varianta Şomcuta. Tubul de înmănuşare rupt înspre capete, o porţiune
din tăiş ruptă, o alta îndoită, aici fiind vizibile urmele contactului cu focul. Nefinisat. Patina verde cenuşiu.
Resturi pronunţate de cocleală sunt prezente pe faţa interioară a discului şi în tu bul de înmănuşare. Lung. 28,1
cm, greut. 550 gr. Nr. inv. Il. 5981. Pl. 4, 2.
8. Topor cu disc şi spin de tip B4 , varianta Şomcuta. Spinul scurt, discul cu marginile uşor ridicate,
capetele tubului de înmănuşare rupte, pe tăiş se păstrează ciotul de turnare. Nefinisat. Patina verde cenuşiu.
Lung. 23,1 cm, greut. 376 gr. Nr. inv. Il. 5978. Pl. 4, 1.
9. Topor cu disc şi spin de tip B4, varianta Rohod. Pe faţa superioară a discului o nervură circulară, partea
superioară a barei de sub disc prezintă o suprafaţă zgrunţuroasă, din tubul de înmănuşare lipseşte o porţiune,
tăişul este neascuţit şi uşor deteriorat. Nefinisat. Patina de culoare negricioasă, cu câteva flecuri verzui. Lung.
25,7 cm, greut. 607 gr. Nr. inv. II. 5979. Pl. 5, 1.
10. Vârf de lance. Tubul de înmănuşare, cu un gol provenit de la un defect de turnare, este prevăzut cu
două orificii de prindere aproape de bază, aceasta prezentând urme de deteriorare. Pe cele două feţe are câte
o nervură centrală şi două nervuri laterale, pornite de la baza lamei, ele fiind prelungite până aproape de vârf.
Tăişul, bătut cu ciocanul, prezintă urme de deteriorare, pe una dintre laturi lipsind şi o porţiune în partea sa
inferioară. Finisat. Patina verzui-negricioasă cu nuanţe gălbui. Lung. 17,4 cm, lăţ.lamei 3,5 cm, greut. 111 gr.
Nr. inv. II. 5990. Pl. 5, 2.
11. Celt cu plisc. Secţiunea rectangulară. Pliscul înalt. Tăişul uzat. Tortiţa uşor îndoită. Urme de lovituri
cu ciocanul pe una din feţe. Finisat, totuşi cusăturile de turnare sunt vizibile pe cele două laturi. De asemenea
sunt vizibile urmele ciotului de turnare în partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare, în dreptul
tortiţei. Patina verde deschis cu flecuri mai închise. Resturi de cocleală sunt prezente pe una din feţe şi în
interiorul găurii de înmănuşare. Lung. 10,6 cm, greut. 145 gr. Nr. inv. II. 5958. Pl. 5, 3.
12. Celt cu plisc. Secţiunea rectangulară. Pliscul relativ scund. Tăişul ascuţit are urme de uzură. Tortiţa
uşor îndoită. Pe una dintre feţe se află o scurtă nervură verticală pornită de sub manşonul găurii de înmănuşare,
care a fost parţial îndepărtată prin şlefuire. Finisat, cusăturile de turnare, destul de accentuate, fiind totuşi
vizibile pe cele două laturi. Un mic rest de la ciotul de turnare se află pe partea superioară a manşonului găurii
de înmănuşare. Pe ambele feţe sunt prezente urme de lovituri de daltă (?). Patina verde închis. Un rest mai
consistent de cocleală se găseşte în gaura de înmănuşare. Lung. 9,3 cm, greut. 141 gr. :.Jr. inv. Il. 5959. Pl. 6, 1.
13. Celt cu plisc. Secţiunea rectangulară. Pliscul de înălţime medie. Puternic fisurat în partea inferioară,
aceasta fiind şi deplasată. Tăişul ascuţit are urme de uzură. Tortiţa uşor îndoită. Finisat, cusăturile de turnare
destul de accentuate, fiind totuşi vizibile pe cele două laturi. Resturile celor două cioturi de turnare se află pe
partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Pe una dintre feţe sunt prezente urme de lovituri de
daltă, iar în porţiunea fisurată urme de lovitură cu ciocanul. Patina verde închis. Resturi mai consistente de
cocleală se află pe una din feţe şi pe una dintre laturi, precum şi în gaura de înmănuşare. Lung. 10 cm, greut.
167 gr. Nr. inv. Il. 5957. Pl. 6, 2.
14. Celt cu plisc. Secţiunea rectangulară. Pliscul slab accentuat. Tăişul mult lărgit este puternic deteriorat,
având şi o mică porţiune îndepărtată recent. Tortiţa lipseşte din vechime. Bordura găurii de înmănuşare este
într-un loc fisurată. Finisat, cusăturile de turnare destul de accentuate fiind vizibile totuşi pe cele două laturi.
Resturile ciotului de turnare se află pe partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Patina verde

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

11

închis. Într-o porţiune de unde aceasta lipseşte, culoarea metalului este roşiatică. Lung. 11,1 cm, greut. 260 gr.
Nr. inv. II. 5960. Pl. 6, 3.
15. Partea superioară a unui celt cu plisc. Sectiunea rectangulară. Pliscul înalt. Tortiţa uşor îndoită. În
porţiunea ruptă, pe ambele feţe sunt prezente urme de lovituri cu ciocanul. Finisat, cusăturile de turnare destul
de accentuate, fiind totuşi vizibile pe cele două laturi. Resturile celor două cioturi de turnare se află pe partea
superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Patina verde închis. Lung. păstrată 7 cm, greut. 104 gr. Nr. inv.
II. 5963. Pl. 6, 4.
16. Partea superioară a unui celt cu plisc. Seqiunea rectangulară. Pliscul înalt. Tortiţa uşor îndoită. Două
mici tăieturi alăturate se află pe manşonul găurii de înmănuşare. În porţiunea ruptă, piesa a fost în contact cu
focul. Finisat, cusăturile de turnare destul de accentuate, fiind totuşi vizibile pe cele două laturi. Resturile r.clor
două cioturi de turnare se află pe partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Patina verde închis.
Un rest de cocleală se păstrează în partea inferioară a găurii de înmănuşare. Lung. păstrată 6 cm, greut. 105 gr.
Nr. inv. II. 5964. Pl. 6, 5.
17. Celt de tip transilvănean. Pe una din fete sunt prezente două mici goluri datorate unei turnări
defectoase. Tăişul ascuţit prezintă urme de uzură. Tortiţa uşor îndoită. Finisat. Resturile celor două cioturi de
turnare se află pe partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Patina verde închis, căzută partial de
pe una din feţe. Cocleală mai consistentă se găseşte în gaura de înmănuşare. Lung. 10,7 cm, greut. 160 gr. Nr.
inv. Il. 5961. Pl. 7, 1.
18. Celt de tip transilvănean. O porţiune din partea superioară ruptă din vechime. Tăişul mult lărgit este
puternic deteriorat. Urme de lovituri cu ciocanul pe tortiţă. Finisat. Resturile unuia dintre cioturile de turnare
se află pe partea superioară a manşonului găurii de înmănuşare. Patina verde închis, căzută partial de pe una
din feţe. Lung. 9,6 cm, greut. 174 gr. Nr. inv. Il. 5962. Pl. 7, 2.
19. Topor masiv cu aripioare mediane. Sectiunile păftii dinspre ceafă şi a lamei dreptunghiulare. Ceafa prezintă
o tăietură accentuată. Aripioarele sunt faţetate. Sub ele se afla un prag uşor rotunjit şi relativ bine reliefat. Lama se
lăţeşte înspre tăiş, care prezintă urme de uzură. Piesa este destul de accentuat curbată începând cu portiunea de
deasupra aripioarelor. Finisat. Patina verde închis. Lung. 18,8 cm, greut. 690 gr. Nr. inv. Il. 5991. Pl. 7, 3.
20. Seceră cu buton, curbată putin mai sus de mijlocul înălţimii sale. Vârful tăiat drept, lama bătută cu
ciocanul şi zimţuită. Lipseşte o porţiune din partea inferioară. Prezintă mici goluri provocate de defecte de
turnare. Patina verde negricioasă. Lăţ.lamei 2,7 cm, greut. 92 gr. Nr. inv. Il. 5988. Pl. 7, 4.
21. Seceră cu buton asemănătoare, de dimensiuni mai mici, curbată la mijlocul înăltimii sale. Patina verde
negricioasă. Lăţ.lamei 2,2 cm, greut. 47 gr. Nr. inv. II. 5987. Pl. 8, 1.
22. Seceră cu limbă la mâner. Baza în zig-zag. Mânerul este prevăzut cu patru nervuri, dintre care cea
interioară se prelungeşte şi pe lamă până aproape de vârful rotunjit, iar cea exterioară este marcată de mici
alveole. Tăişul deteriorat. Patina verde închis. Lăţ. lamei 3 cm, greut. 127 gr. Nr. inv. II. 5985. Pl. 8, 2.
23. Seceră cu limbă la mâner. Baza dreaptă. Mânerul este prevăzut cu trei nervuri, dintre care cea centrală
se desface unghiular în partea inferioară, iar cea interioară se prelungeşte până aproape de vârful tăiat drept.
Tăişul deteriorat. Patina verde închis. Lăţ. lam ei 4,1 cm, greut. 173 gr. Nr. inv. II. 5986. Pl. 8, 3.
24. Brăţară cu capetele deschise şi apropiate. Secţiunea rotundă. Decorată cu crestături verticale. Patina
verde închis. Într-un loc un strat mai pronunţat de oxizi. Diam. interior 6,8, gros. max. 0,8 cm, greut. 59 gr. Nr.
inv. Il. 5970. Pl. 8, 4.
25. Brăţară asemănătoare cu decor identic. Patina verde închis de foarte bună calitate. Diam. interior
6,2/6,6 cm, gros. max. 0,8 cm, greut. 86 gr. Nr. inv. Il. 5965. Pl. 8, 5.
26. Brăţară asemănătoare cu decor identic. Patina verde deschis. Într-un loc un strat mai pronunţat de
oxizi. Diam. interior 6,1/6,3 cm, gros. max. 1,1 cm, greut. 120 gr. Nr. inv. II. 5973. Pl. 8, 6.
27. Brăţară asemănătoare cu decor identic, dispărut parţial în anumite porţiuni din cauza patinei maligne
de culoare verde deschis. Diam. interior 6,1/6,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greut. 75 gr. Nr. inv. II. 5966. Pl. 9, 1.
28. Brătară asemănătoare cu decor identic. Patina verde închis de foarte bună calitate. Diam. interior
6,2/6,5 cm, gros. max. 1,1 cm, greuL 114 gr. Nr. inv. II. 5974. Pl. 9, 2.
29. Brătară asemănătoare cu capetele suprapuse şi cu decor identic. Patina verde închis de foarte bună
calitate. Diam. interior 5,5/5,6 cm, gros. max. 0,8 cm, greut. 86 gr. Nr. inv. Il. 5963. Pl. 9, 3.
30. Brătară asemănătoare cu capetele apropiate şi cu decor format din registre de crestături verticale
ce alternează cu registre de scurte linii oblice fin incizate, despărtite de o crestătură verticală. Registrele de
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crestături dinspre capete sunt marcate de câte un grup de scurte linii incizate. Unul dintre capete este uşor

deteriorat. Patina verde închis de foarte bună calitate. Diam. interior 6,3/6,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greul. 93 gr.
Nr. iov. Il. 5968. Pl. 9, 4.
31. Brăţară asemănătoare cu decor identic. Patina verde închis de foarte bună calitate. Diam. interior 6,5
cm, gros. max. 1 cm, greut. 95 gr. Nr. iov. Il. 5979. Pl. 9, 5.
32. Brăţară asemănătoare cu decor format din registre de crestături verticale ce alternează cu registre
orizontale formate din grupuri de scurte linii oblice incizate dispuse în forma acelor de brad. Registrele de
crestături dinspre capete sunt marcate de câte un grup de scurte linii incizate. Patina verde închis de foarte
bună calitate. Diam. interior 6,5/6,9 cm, gros. max. 1 cm, greut. 136 gr. Nr. iov. II. 5971. Pl. 9, 6.
33. Brăţară asemănătoare cu decor identic. Patina verde închis de foarte bună calitate. Într-un loc un strat
mai pronunţat de oxizi, care a afectat şi decorul. Diam. interior 6,4/6,5 cm, gros. max. 1,1 cm, greut. 123 gr. Nr.
inv. Il. 596 ... Pl. 9, 7.
34. Verigă de picior deschisă cu capetele apropiate. Patina verde închis de foarte bună calitate, ştearsă în
mai multe locuri, aici culoarea metalului fiind gălbuie. Diam. interior 10/10,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greut. 143
gr. Nr. inv. II. 5975. Pl. 9, 8.
35. Obiect în formă de brăţară cu capetele deschise, subţiate şi uşor suprapuse. Secţiunea oval-romboidală.
Nefinisat. Patina verde deschis. Diam. interior 3,8/3,9 cm, gros. max. 1,2/1,3 cm, greut. 80 gr. Nr. inv. II. 5976.
Pl. 9, 9.
36. Turtă de bronz de formă aproximativ rotundă. Pe ambele feţe se observă resturile unor obiecte
nedeterminabile sau bucăţi de bronz brut parţial topite. Diam. 9,8/11 cm, greut. 760 gr. Nr. inv. Il. 5995. Pl. 10, 1.
37. Turtă de bronz de formă ovală. Mai ales pe faţa rotunjită, dar şi pe cea aproximativ plată sunt prezente
resturi parţial topite de obiecte (?) nedeterminabile. Suprafaţa plată prezintă mici excrescenţe provocate de
degajările de gaz. Diam. 8,7/12 cm, greut. 786 gr. Nr. inv. Il. 5994. Pl. 10, 2.
38. Turtă de bronz de formă aproximativ ovală. Pe ambele feţe se observă resturile unor obiecte
nedeterminabile sau bucăţi de bronz brut parţial topite. Suprafaţa relativ plată prezintă şi mici excrescenţe şi
cavităţi provocate de degajările de gaz. Diam. 10,5/112,1 cm, greut. 725 gr. Nr. inv. Il. 5993. Pl. 10, 3.
39. Fragment dintr-o turtă de bronz de mari dimensiuni, probabil de formă rotundă. Greut. 845 gr. Nr. inv.
II. 5992. Pl. 11, 1.
40. Vas fragmentar de culoare roşiatic cenuşie, pasta cu pietricele, arderea bună. Gura largă, marginea puţin
răsfrântă în exterior, pereţii uşor curbaţi, fundul drept. Ornamentat cu striuri, în prezent abia perceptibile, şi
butoni mici conici, plasaţi sub margine. Î. 20 (?) cm, diam. gurii 24 (?) cm, diam. fundului 12,5 (?) cm. Nr. iov.
II. 5996-6039. Pl. 11, 2.
41. Fragment din partea superioară a unui vas de culoare cenuşie, pasta cu pietricele şi cioburi pisate,
arderea bună. Marginea dreaptă şi rotunjită, gâtui scurt, corpul, probabil, bombat. Pl. 11, 3.
Analiza cantitativă a unor piese (după Junghans, Sangmeister, Schrăder 13 ):

Nr.inv.

Sn

Pb

As

Sb

Ag

Ni

Bi

Au

Zn

Co

Fe

11.5985
11.5987
11.5968
11.5974
11.5990
11.5960
11.5991
11.5989
11.5984
11.5979

4,15
1,08
2,4
1,92
7,3
4,5
6,1
4,5
4,3
5,2

0,22
0,035
0,16
0,042
0,25
0,19
0,31
0,49
0,53
>3

0,67
1,6
1,5
1,65
0,92
0,07
0,28
0,91
1,08
0,96

0,88
1'15
0,7
0,54
0,84
0,78
0,45
0,77
1,3
0,87

0,054
0,066
0,016
0,02
0,074
0,043
0,046
0,064
0,04
0,082

0,48
1,2
0,78
0,68
0,58
0,63
0,52
0,71
0,6
0,93

0,012

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

++
++
++
++
++
+
+

o
o
Urme

0,015
0,012
0,011
0,011
0,008
0,012

++

o
o
Urme

o
+

0,082
0,078
0,19
0,084

o
o
o
o
o

++
++
++

Există informaţii

potrivit cărora depozitului i-au mai aparţinut, în afară de piesele păstrate la Muzeul din
Cluj, alte "trei arme şi trei unelte", care au ajuns în colecţia Ginmaziului superior greco-catolic din Năsăud
13 O parte a acestor analize sunt prezentate şi de M. Kadar (2007, 159 sqq., nr. 163, 168, 188, 201).
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în 1914 sau 1915, ca donaţie a studentului în teologie Ioan Sonea 14 • Nu avem date cu privire la soarta acestor
piese.
Cu prilejul cercetării de suprafaţă pe care am efectuat-o împreună cu C. Gaiu la locul de descoperire, în
toamna anului 2005, nu am găsit nici o urmă arheologică. Pare destul de probabil că depozitul a fost depus în
afara vreunei aşezări contemporane 15 •
O aşezare din epoca bronzului, probabil contemporană cu depozitul, se găseşte însă în partea nord-estică a
localităţii Uriu, în dreapta şoselei Uriu- Târlişua, pe terasa din dreapta văii Ilişua, în locul numit Între drumuri,
la o distantă destul de mare de punctul în care a ieşit la iveală depozitul. De aici a adunat C. Gaiu, încă în 1979,
fragmente ceramice, unele decorate cu striuri, altele cu motive incizate sau excizate (pl. 12)1 6 •
*

De la Uriu provin şi alte descoperiri de bronzuri:
a. Topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Lăpuş 17 • Are vârful spinului retezat recent şi marginile discului
deteriorate. Tăişul a fost ascuţit, se pare, de asemenea în epocă modernă, aici lipsind patina, fiind vizibile
totodată zgârieturile provocate de obiectul care a fost folosit la ascuţire. Foarte bine finisat, mai puţin faţa
inferioară a discului, unde urmele de turnare nu au fost îndepărtate. Patina verde deschis de bună calitate, în
mai multe porţiuni îndepărtată, culoarea metalului fiind gălbui roşiatică. Lung. păstrată 21,2 cm, greut. 556
gr. În muzeul din Cluj, nr. inv. 242 (= P. 990), donatie K. Torma. Pl. 11, 4. Toporul este, probabil, o depunere
izolată 18 •

b. O verigă de bronz, perle de bronz, precum şi fragmente mici de plăci decorate se păstrau tot în muzeul
din Cluj, nr. inv. 110-112, unde au ajuns ca donaţie a lui K. Torma 19 • Fragmentele de plăci sunt menţionate
deja de C. Gooss 20 • E. Orosz vorbeşte doar de piese de bronz înregistrate sub numerele de inventar amintite,
fără vreo specificaţie, dar aminteşte şi alte piese de la Uriu: un vas de mici dimensiuni din pastă grosolană,
un fragment de os şi un fragment de fibulă de fier (nr. inv. 113-115) 21 • Cu excepţia fragmentului de fibulă,
adăugând însă un celt, descoperirile sunt enumerate şi de B. Posta, care afirmă că ele provin dintr-un posibil
mormânt de inhumaţie 22 • M. Roska, fără a se pronunţa în vreun fel asupra caracterului descoperirii de care
aparţin piesele nr. inv 110-115 din colecţia muzeului clujean, consideră că fragmentele de plăci decorate sunt
probabile fragmente de centură 23 •
Pare destul de probabil că piesele amintite nu fac parte dintr-o descoperire unitară, nu este însă exclus ca
veriga, perlele şi fragmentele de plăci să fi fost componente ale unui depozit.
c. J. Hampel publică în 1886 o piesă din colectia muzeului din Cluj, pe care o defineşte drept celt-ciocan 24 •
Acelaşi autor, în volumul apărut în 1892, descrie un celt fără tortiţă şi cu partea inferioară ruptă, decorată
cu o nervură circulară sub manşon, de care atârnă două nervuri unghiulare circumscrise, lung. 9,4 cm 25 •
14 Wollmann, Gaiu 2006, 10.
15 O anumită incertitudine în această problemă este provocată de afirmaţia lui N. Vlassa (1973, 19, nota 16), potrivit
căreia depozitul provine dintr-o mare aşezare preistorică, ameninţată cu distrugerea de o carieră de pietriş. Ar fi deci
posibil ca, la momentul când am efectuat cercetarea locului de descoperire a depozitului, aşezarea din epoca bronzului
să fi fost deja complet distrusă, respectiv să fi dispărut urmele sale vizibile la suprafaţă.
16 Materialul în muzeul din Bistriţa.
17 Vulpe 1970, 80, nr. 341, pl. 24, 341; Hansen 1994, 593, nr. 430.
18 C. Gooss (1876a, 241;1876b, 474) vorbeşte de două topoare cu disc de la Uriu, ambele păstrate în muzeul din
Cluj. La acest muzeu nu a fost însă înregistrat decât o singură descoperire izolată de topor cu disc şi spin. A.
Vulpe crede că topoarele menţionate de Gooss ar putea aparţine unui depozit, iar unul dintre exemplare ar fi,
eventual, cel descris aici. Hampel1896, 113 aminteşte un singur topor.
19 Menţiune în registrul de inventar.
20 Gooss 1876a, 241.
21 Orosz 1900, 26, nr. 36.
22 Posta 1903, 16.
23 Roska 1942, 86 sq., nr. 29.
24 Hampel1886, pl. X, 13; idem 1896, 49.
25 Hampel1892, 33 sq. ("Tokos ves6 bronzb61, fiilnelkiil, alul csonka").
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În repertoriul descoperirilor preistorice din comitatul Szolnok-Doboka, E. Orosz afirmă că, sub numărul de
inventar 167, la muzeul din Cluj se află un celt descoperit în 1867, donat de către I. Torma, care este amintit
şi de Hampel în volumul II al corpusului său de bronzurFG. În primul volum al monografiei aceluiaşi comitat
este repetată descrierea celtului făcută de Hampel, ca ilustraţie apărând însă piesa definită de acelaşi autor
drept celt-ciocan 27 • I. Marţian indică ca descoperite la Uriu, fără alte precizări, doar un celt şi o fibulă de fier 28 •
Menţionări cu privire la aceste descoperiri sunt prezente şi în literatura recentă. Astfel, St. Foltiny 29 , A.
Mozsolics 30 , B. Wanzek 31 S. Hansen 32 , F. Gogâltan 33 , B. NesseP 4 şi alţii vorbesc de un celt-ciocan descoperit la
Uriu, reperul bibliografic fiind, de cele mai multe ori, ilustraţia publicată de Hampel în 1886.
Fără pretenţia de a prezenta o listă completă a descoperirilor de bronzuri din fostul comitat SzolnokDoboka, limitându-mă doar la informaţii literare de la cumpăna dintre secolele XIX şi XX, în principal la cele
furnizate de E. Orosz şi de autorii primului volum al monografiei comitatului, enumeram ca descoperit la Uriu
un celt fragmentar fără tortiţă şi cu decor unghiular, precum şi alte bronzuri nenominalizate 35 •
Analizând datele existente cu privire la descoperirile de la Uriu în cele trei volume ale corpusului de
bronzuri publicat de către J. Hampel, pare destul de evident că ele se referă la una şi aceeaşi piesă, definită
drept celt-ciocan, apoi celt cu partea inferioară ruptă. Stabilirea tipului căruia îi aparţine piesa doar pe baza
informaţiilor lui Hampel nu este posibilă, chiar dacă desenul publicat pare a fi suficient de ilustrativ pentru
ca aceasta să fie definită drept celt-ciocan. Regăsirea sa în colecţia muzeului din Cluj ar rezolva, desigur,
problema3G.
Având în vedere foarte probabila sa datare în faza Bronz târziu 3 (Hallstatt A), celtul-ciocan (sau celtul ?)
nu aparţine cunoscutului depozit de la Uriu.
*
În partea doua a studiului este discutată încadrarea tipologică a pieselor depozit ului de la Uriu, apartenenta
culturală şi datarea descoperirii.
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Das bronzedepot von Uriu (1)
(Zusammenfassung)
Das Bronzedepot von Uriu gelangte 1911 ins Museum aus Cluj. Nach rnehr als 20 Jahren wurde es in
einern kurzen Aufsatz, ohne Beschreibung cler Fundstiicke und ohne Prăziesierung deren Dirnenssionen, aber
mit guten Abbildungen, von M. Roska publiziert.
Der Fund von Uriu hat eine Schliisselposition fiir die Feststellung cler typologisch-chronologischen
Eingliederung und Deutung cler siebenbiirgischen spătbronzeitlichen Metalldeponierungen. Die vollstăndige
Verăffentlichung des Fundes, nach ungefăhr 100 Jahre seit seiner Entdeckung, ist notwendig.
Es werden ebenfalls auch andere Bronzefunde von Uriu (a. Nackenscheibenaxt; b. Bronzering, Bronzeperlen,
verzierte Bronzeplattenfragmente; c. Tiillenharnrner [Tiillenbeil ?]) beschrieben.
Die deutschsprachige Fassung dieses Artikels wird in Bronzefunde aus Rumănien IV (Hrsg. T. Soroceanu;
in Vorbereitung) publiziert.
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Pl. 1. Uriu. Locul de descoperire a depozitului de bronzuri. Fato C. Kacs6.
Taf. 1. Uriu. Fundstelle des Depots. Fato C. Kacs6.

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

19

11

-o
2

fi

-o
f
i

~ i
'i

:;

ii

~j

'i

0·--==-llllilll'=·-..i5""

u

1
Pl. 2. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 2. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 3. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 3. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 4. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 4. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 5. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 5. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 6. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 6. Uriu. Bronzedepot.
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Taf. 7. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 8. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 8. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 9. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 9. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 10. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 10. Uriu. Bronzedepot.
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Pl. 11. Uriu. 1-3. Depozit de bronzuri, 4. Topor cu disc şi spin (descoperire izolată).
Taf. 11. Uriu. 1-3. Bronzedepot. 4. Nackenscheibenaxt (Einzelfund).
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Pl. 12. Uriu. Ceramică din aşezare.
Taf. 12. Uriu. Siedlungskeramik.
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Un cuptor de ars ceramică de la sfîrşitul epocii bronzului
Corneliu GAIU

De mai bine de un deceniu cercetările arheologice din hotarul satului Stupini, comuna Sânmihaiu de
Câmpie, judetul Bistriţa-Năsăud, urmărind dezvelirea unor aşezări din primul mileniu creştin, au identificat
şi o serie de vestigii preistorice care confirmă prezenţa aici, ca în tot arealul Câmpiei Transilvaniei, a unor
comunităţi umane încă din cele mai vechi timpuri. Topografic, acestea se concentrează pe terasele mai largi,
ferestruite de pâraie, din partea vestică a hotarului localităţii, în punctele "Vătaştină" şi "Fânaţele Archiudului",
pe malul stâng al văii Brătenilor, unul dintre afluentii pe care Valea Lechinţei îi preia dinspre sud-est (fig.1).
În primul dintre puncte săpăturile din anii 1994-1995 au înregistrat complexe aparţinând culturii Wietenberg,
cât şi o întinsă aşezare hallstattiană timpurie de care aparţine şi depozitul de bronzuri apărut în urmă cu câteva
deceniP. În cel de-al doilea sit, cercetat cu începere din 1996, au fost înregistrate arii de locuire din neoliticul
târziu (cultura Petreşti), eneolitic (Coţofeni), epoca bronzului, hallstattul timpuriu, continuând cu o întinsă
aşezare romană, romană târzie, din sec. V-VI şi sec. VIII-IX 2 •
Locuirea din epoca bronzului ocupă mai ales pantele şi terasa mediană a părţii de hotar cunoscută sub
denumirea de "Fânaţele Archiudului", punct delimitat de Valea Bândei şi Tăul Brătenilor (fig.2) fără ca în arealul
cercetat să se înregistreze o depunere continuă, corespunzătoare acestui orizont. Cele mai importante vestigii
din epoca bronzului, identificate prin cercetările arheologice efectuate până în prezent, sunt reprezentate de
câteva vetre şi depuneri cu caracter cultic asupra cărora vom reveni cu altă ocazie. De această dată ne-am
propus prezentarea unui complex descoperit în anul 2001 în secţiune magistrală S31 orientată N-S peste terasa
cuprinsă între Valea Brătenilor şi pârâul ce desparte situl pe direcţia V-E, de 125 m x 2 m. La dezvelirea unei
gropi romane de provizii (G 27 ) surprinse între m 33,8 şi 35,3 s-a constatat că aceasta a tăiat o groapă de epoca
bronzului, notată ca groapa G28 • Groapa romană, care se adâncea până la 1,80 m de la nivelul actual al solului,
cu un diametru la gură de 1,50 m, a distrus în proporţie de peste două treimi complexul din epoca bronzului
(fig.3). Groapa G28 , de formă circulară, cu pereţii drepţi şi fundul uşor albiat, a avut la nivelul conturat al gurii
un diametru de 1,40 m. Fundul gropii, situat la 1,30 m de la suprafaţa actuală a terenului, era acoperit de un
strat de cenuşă iar pereţii, îngrijit lucraţi, prezentau urme de lutuire fiind arşi până la vitrifiere pe o grosime de
aproximativ 2- 2,5 cm. În suprafaţa păstrată a gropii se găsea o masă compactă de ceramică vitrifiată, alcătuită
din vase clădite unele în altele, care cu greu au putut fi ridicate şi separate, de unde şi starea fragmentară a celei
mai mari părţi a inventarului. Cu toate degradările şi deformările suferite în materialul ceramic recoltat pot fi
distinse mai multe categorii de vase, atât prin calitatea pastei, cât şi a formelor înregistrate. Beneficiind de un
lot ceramic unitar ca producţie, deşi fragmentar păstrat, am socotit utilă înregistrarea tuturor formelor găsite în
groapa-cuptor de la Stupini.
1. Oală bitronconică, din pastă semifină cu nisip şi cioburi pisate în pastă, cărămiziu-negricioasă, suprafaţa
netezită cu slip maroniu, gâtul înalt, marginea răsfrântă şi îngroşată. Pe umerii vasului sunt plasaţi patru butoni
conici. Vasul a fost deformat de foc, având pereţii răscopţi (pl.l/1, pl.?/1).
2. Oală (pl.l/2, pl.7/2) cu corpul bombat, gâtul înalt pe care erau plasate două torţi, gura dreaptă cu
marginea rotunjită, lucrată din pastă semifină, cărămizie, slip maroniu-cărămiziu. Corpul deformat de foc.
3. Fragment din corpul unei oale bitronconice (pl.5/1), pastă semifină cu firişoare de nisip, paiete de mică
şi cioburi în pastă, brun-negricios, slip cărămiziu cu pete vineţii şi pereţii răscopţi din cauza vitrifierii.
4. Vas cu corpul globular (pl.4/3), gâtui scurt şi marginea uşor evazată, din pastă semifină cu nisip şi
firişoare de mică în compoziţie, slip brun-cărămiziu.
1

Şt. Dănilă,

2

Gaiu 1999, Gaiu 2004.

Depozitul de bronzuri de la Stupini, în SCWA, 26, 2, 1975, 225-229.
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5. Vas în formă de butoi (pl.3/4) din pastă grosieră cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, cărămiziu
decor cu măturica.
6. Fragment din buza unui vas lucrat din paslă grosieră cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, cu marginea
rotunjită şi uşor evazată, decorată cu butoni sub buză (pl.3/2). Corpul deformat de foc, suprafaţa răscoaptă,
culoarea cenuşiu-negricioasă.
7. Perete de vas din pastă grosieră cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, suprafaţa deformată de foc,
decorată prin incizii de tip "Besenstrich" (pl.3/6).
8. Fragment din buza unui vas lucrat din pastă cu cioburi pisate, suprafaţa netezită, slip cărămiziu. Pe
umeri vasul este decorat cu butoni semilunari (pl.5/4).
9. Fragment din buza unui vas de uz comun, lucrat din pastă cu cioburi pisate şi nisip în compoziţie, slip
cărămiziu, deformat de foc, decorat cu butoni semilunari pe umeri (pl.5/5).
10. Fragment din buza unui vas, lucrat din pastă grosieră cu microprundişuri şi cioburi pisate în compoziţie,
de culoare brun-cărămizie de tip sac, cu gura largă şi buza rotunjită (pl.5/3).
12. Fragment din buza unui vas, din pastă grosieră, cu nisip şi şamot în compoziţie, de culoare cărămizie.
Vas de mici dimensiuni, corpul tronconic, buza rotunjită, cu butoni sub buză (pl.5/2).
13. Vas din pastă grosieră cu microprundişuri şi cioburi pisate în compoziţie, de culoare brun-cenuşie,
aparţinând unui vas borcan, cu marginea răsfrântă şi rotunjită întregit parţial (pl.3/2).
14. Fragment de vas din pastă grosieră, cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, cărămizie cu nuanţe vineţii
şi suprafaţa deformată de foc. Vas de tip butoi, cu buza rotunjită şi corpul arcuit, nedecorat (pl.3/5).
15. Vas din pastă nisipoasă, brun-cărămizie, cu nuanţe negre-cenuşii ca urmare a răscoacerii pastei, corpul
bombat, gâtui scurt şi marginea îngroşată şi uşor răsfrântă. Corpul este decorat cu striuri iar pe gât are plasaţi
butoni crestaţi [pl.2/1).
16. Vas fragmentar, din pastă grosieră, cu cioburi pisate în compoziţie, roşcat-cărămiziu, cu corpul arcuit,
gura largă, buza subţiată şi rotunjită, răsfrântă la exterior (pl.6/1).
17. Fragment de vas din pastă cu nisip cu bobul mare, brun-negricioasă, corpul bombat, decorat cu striuri
şi butoni circulari pe umerii vasului (pl.2/2).
18. Fragment din partea inferioară a unui vas de mari dimensiuni, corpul puternic bombat, decorat prin
striuri (pl.3/7), cărămiziu la exterior, negru la interior, din pastă grosieră cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie.
19. Fragment din buza unui vas cu gura largă, marginea subţiată şi uşor răsfrântă, pastă grosieră, cu cioburi
pisate în compoziţie, brun-cărămizie (pl.5/3).
21. Toartă de vas (pl.6/8), pastă nisipoasă, cărămizie aparţinând unui vas bitronconic cu torţi amplasate
pe gât.
22. Fund de vas din pastă grosieră, cu cioburi în compoziţie, suprafaţa exterioară decorată cu striuri bruncărămizie, suprafaţa interioară neagră (pl.6/7).
23. Strachină lucrată din pastă semifină, cu cioburi pisate în compoziţie, slip cărămiziu, cu profilul în
formă deS, decorat pe umeri cu butoni conici şi caneluri verticale [pl.4/2).
25. Castron, din pastă semifină cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, slip brun-cărămiziu, cu profilul în
formă deS având pe umeri aplicată o tortiţă în bandă lată (pl.4/1).
26. Văscior din pastă semifină, culoare brun-roşcată, slip de culoare maronie, marginea răsfrântă, gât
cilindric, corp bitronconic decorat pe pântec cu butoni conici; i= 11,7 cm; dg=2,4 cm; df=8 cm (pl.7/1)
27. Vas-sac din pastă maroniu-roşcată, pastă cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, gură largă, marginea
rotunjită, corpul arcuit, butoni conici sub buză; i-17 cm; dg=16,6 cm (pl. 7/3).
28. Văscior cu corpul arcuit, marginea uşor răsfrântă, rotunjită, decorat cu butoni conici sub buză; vitrifiat;
i=11 cm; dg=10 cm (pl.7/2).
29. Vas bitronconic, fragmentar, pastă cu nisip şi cioburi în compoziţie, cărămizie, slip cărămiziu, decorat
pe pântec cu butoni cilindrici (pl.8/1).
30. Perete vas din pastă grosieră cu nisip şi pietricele în compoziţie, provenind de la un vas de mari
dimensiuni, corp puternic arcuit, gât înalt; corpul decorat cu "Besenstrich" (pl 8/2).
31. Fragment din gura şi pântecul unui vas din pastă nisipoasă, brun-roşcat, marginea răsfrântă şi rotunjită,
corpul arcuit, suprafaţa decorată cu măturica (pl.8/3).
32. Ceaşcă din pastă nisipoasă, cenuşiu-vineţie, corp bitronconic, cu o toartă supraînălţată în bandă lată.
1=8 cm; dg=11 cm (pl.9/1).
roşcată, suprafaţa netezită,

32

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

33. Vas din pastă grosieră, deformat în timpul procesului tehnologic, pereţii vitrifiaţi, decoraţi cu butoni
(pl.9/2).
34. Vas cu marginea lată, răsfrântă în exterior, gâtul înalt, cilindric, umerii rotunjiţi pe care sunt plasate
patru proeminente conice înconjurate de caneluri, corp tronconic şi fund îngust; pastă semifină cu nisip
mărunt şi cioburi pisate în compoziţie, ars cărămiziu-roşcat. Pe umeri sunt dispuse în afară de proeminente
şi linii reliefate oblice. Corpul vasului a fost deformat de foc iar suprafaţa a luat nuanţe negre-vineţii (pl.10/1).
35. Vas de mari dimensiuni, fragmentar, cu marginea subţiată şi evazată, umerii prelungi, corpul arcuit,
pastă semifină cu nisip fin şi cioburi pisate, suprafaţa netezită, brun-cărămizie, pereţii prezintă porţiuni
vitrifiate. Pe umerii vasului sunt dispuşi patru butoni circulari (pl.10/2).
36. Văscior în formă de butoi, pastă semifină cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, suprafaţa netezită
cărămiziu-maronie; sub buză vasul are dispuse proeminente conice (pl.11/1).
37. Perete de vas de mari dimensiuni din pastă cu cioburi pisate, brun-cărămiziu, prevăzut cu o toartă în
bandă lată dispusă pe umerii vasului (pl.11/2).
38. Fragment din buza unui vas din pastă semifină cu nisip în compoziţie, de mari dimensiuni, cu marginea
îngroşată, dreaptă, gât cilindric înalt suprafaţa decorată cu striuri verticale realizate cu pieptenul (pl.11/5).
39. Fragment din buza unui vas cu marginea uşor răsfrântă, rotunjită, gât cilindric, pastă semifină, bruncărămizie (pl.11/4).
40. Fund de vas din pastă compactă cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie, maroniu, suprafaţa decorată
cu măturica (pl.11/3).
După cum se poate constata groapa a oferit un inventar ceramic variat, cu un număr apreciabil de forme, cu
toate că doar o mică parte a acesteia a rămas neatinsă de intervenţia din epoca romană, încât putem concluziona
că şarja ceramică a fost apreciabilă. Un indiciu în acest sens îl oferă presupusul cuptor ceramic de la Feldioara
în a cărui inventar se vorbeşte de cea. 30 de vase întregi şi altele fragmentare 3•
Predomină vasele din pastă grosieră având nisip cu granulaţie mare şi cioburi pisate în compoziţie şi cele
dintr-o pastă ceva mai îngrijită, folosind ca degresant nisip mai fin şi cioburi pisate, iar la suprafaţa acoperită
cu un slip de culoare maronie sau cărămizie. Categoria ceramicii fine este ilustrată printr-un singur castron cu
suprafaţa lustruită şi canelată (pl.4/2).
Cea mai mare parte a inventarului o formează vasele-sac şi oalele pântecoase cu profilul în formă deS cu
fundul îngust şi gura largă.
Vasele-sac sunt reprezentate prin mai multe exemplare cu profilul pereţilor drept sau uşor înclinat (pl.3/2-3;
5/2-5), cu marginea rotunjită şi neprofilată (pl.5/2,4) sau cu marginea uşor răsfrântă în exterior (pl.3/2; 5/3).
Sunt vase de capacităţi medii şi mici, lucrate din pastă grosieră, rar semifină, multe dintre ele având ca decor
butoni (pl.3/2,3; 5/2) sau proeminente semilunare (pl.5/4,5).
Oalele bitronconice au fundul îngust, corpul puternic bombat, gâtui scurt şi marginea răsfrântă în exterior,
cu buza subţiată (pl.1/1; 3/2) sau îngroşată (pl.2/1). Remarcăm, de asemenea prezenţa unor oale cu buza dreaptă,
corpul arcuit cu două torţi amplasate pe gâtui vaselor (pl.1/2; 6/8). Astfel de vase se întâlnesc atât în cultura
Wietenberg\ unde exemplarele nedecorate apar mai ales în faza finală a acestei culturi, în cultura Noua sunt
extrem de răspândite 5 , fiind cunoscute şi în aria culturii Suciu de Sus6 • O parte dintre vasele din această
categorie au suprafaţa decorată cu striuri, iar pe umeri butoni sau proeminente în relief (pl.2/1-2). Atât forma
cât şi elementele de decor sunt cunoscute în numeroase aşezări din aria învecinată Stupiniului, la Beclean 7,
Chintelnic 6, Lechinţa9, Şieu-Odorhei aparţinând bronzului târziu. Într-un vas asemănător ce cel din planşa II/1

3

Szekeli 1953, 12.

4

Andriţoiu

1992, 36, 8, pl. 43/26; 29/7; Boroffka 1994, pl.2/1; 21/2; Ciugudean 1997, 71-73, fig. 6/1-2; Chidioşan 1980,

pl. 30/4-5.
5

Florescu 1964; Sava 2002, 32-33, fig. 7, tip IXA1 , 160-162.

6

Bader 1978, pl. XXVI/6,8; Kacso 1993, 30, pl. 11/8,13-15; Kacso 1995, pl. VII/1; Xl/2.

7

Boroffka 1994, pl. 10/1.

8

Boroffk.a 1994, pl. 27/1-3; 30/1.

9

Boroffk.a 1994, pl. 84/12.
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a fost depus depozitul de bronzuri de la Agrieş 10 care a fost datată în bronzul târziu, exprimându-se ipoteza
apartenenţei sale la cultura Wietenberg tArziu sau la cea a culturii Suciu de Sus, în care ceramica striată apare
în toate fazele culturii 11 •
În cadrul culturii Noua acest decor este de asemenea prezenP 2, o bună analogie oferind-o materialul
ceramic de la Bistriţa "Cighir" 13 , în care se regăsesc multe din formele prezente în inventarul cuptorului de la
Stupini.
Vasul cu corp tronconic decorat cu proeminente conice şi canelurii oblice pe umeri şi gât cilindric înalt
(pl. 10/1) apare mai rar în cadrul ceramicii Wietenberg 14 , dar larg răspândit în ariile culturale ale bronzului
târziu din bazinul mijlociu al Dunării meridionale 15 • În repertoriul orizontului Lăpuş acest tip de vas, însă cu
un registru decorativ mult mai fastuos, se întâlneşte în ambele faze ale culturiil 6 , devenind una din formele
caracteristice hallstattului timpuriu.
Străchinile, lucrate din pastă fină sau semifină aparţin tipului de vas cu corpul semisferic, cu marginea
răsfrântă (pl.4) fac parte din repertoriul culturii Wietenberg 17 • Un singur exemplar are caneluri verticale dispuse
în jurul unor proeminente conice (pl.4/2) pentru cele mai sugestive analogii le găsim în aşezarea Wietenberg de
la Ciceu-Corabia, atât în privinţa pastei, cât şi a decorului.
Ceştile sunt ilustrate printr-un singur exemplar cu corpul bitronconic, cu o toartă în bandă lată, supraînălţată
(pl.9/1), formă necunoscută în mediile Wietenberg târziu şi Noua.
În ansamblu, materialul din acest complex se relaţionează cu repertoriul culturii Noua în care se regăsesc
însă şi elemente sau influenţe Wietenberg, dar şi unele reverberaţii din ariile culturii Suciu şi Otomani. În
schimb, pentru vasul cu corp bitronconic şi gât înalt, decorat pe pântec cu patru butoni conici (pl.1/1,1a) nu
cunoaştem analogii foarte sugestive în ceramica epocii.
Şarja de vase din cuptorul de la Stupini cunoaşte anumite particularităţi care o diferenţiază în repertoriul
ceramicii din bronzul târziu intracarpatic. Avem în vedere, pe de o parte numărul redus de forme ceramice şi
extrema discreţie a repertoriului decorativ, dar şi lipsa unor tipuri de vase specifice. Nu apar ceştile cu torţi
supraînălţate sau vasele sac decorate cu brâie plasate sub buză, forme care nu lipsesc, în general, din nici o
aşezare sau necropolă Noua, după cum decorul incizat al ceramicii Wietenberg nu se regăseşte în decorul
ceramicii din complex. Este şi unul dintre motivele care ne îndrumă înspre o plasare a descoperirii în bronzul
final, caracterizată tocmai prin această amalgamare de forme şi motive decorative. Interferenţa acestor arii
culturale nu reprezentă o noutate, ea a fost invocată pentru multe din staţiunile de la sfârşitul epocii bronzului
din spaţiul intracarpatic şi tot mai clar definită pe măsura sporirii numărului de descoperirP 6 •
În ceea ce priveşte funcţionalitatea complexului, având în vedere proporţia neafectată de locuirea
ulterioară, precizări sunt greu de făcut. Atribuirea ca şi cuptor de ars vase pleacă în principal de la inventarul
şi dispunerea lui în groapă. Nu găsim altă explicaţie pentru aspectul vaselor din complex, care au suferit
supracoaceri şi deformări luând în unele cazuri (pl.l/1, 9/2, 11) aspectul unei mase vitrifiate, care a cuprins şi
pereţii gropii, decât că ne aflăm în prezenţa unui cuptor ceramic a cărui şarjă a fost distrusă de foc. Analogiile
de epocă pentru o astfel de instalaţie ne lipsesc. Deja amintita descoperire de la Feldioara nu ne oferă nici un
fel de sugestie în această privinţă, descoperirea ne beneficiind de observaţii arheologice directe, inventarul fiind
salvat parţial, în urmă, de la descoperitorP 9 • Dacă ipoteza noastră este corectă, cuptorul era o instalaţie simplă
cu arderea vaselor în groapă fără grătar, astfel de cuptoare au fost utilizate până târziu, în evul mediu.
10 Marinescu 2003, pl. IV8.
11 Kacso 1975, 59, fig. 9/1-4; 13/1; 14/2-3; 15/1-2; Kacso 1990, 81, fig. 5/1-4; Kacso 1993, 30, pl. X-XI; Kacso 2003; Bader
1978, 75.
12 Popa, Boroffk.a 1996, 52, fig. 3/2-3.
13 Marinescu 2003, II p 148, pl. VII/6.
14 Boroffk.a 1994, pl. 56/3.
15 Kacso 1975.
16 Ibidem, 55, 60, fig. 12/1,2; Kacso 2001,.
17

Andriţoiu

1992, 37-38, pl. 43/53-59; Boroffk.a 1994, 147-149.

18 Soroceanu 1973; Soroceanu, Istrate 1975, 25; Marinescu 1986: Kacso 1975, 60; Borofk.ka 1994, 287-288, Ciugudeanu
1994; Ciugudeanu 1997.
19 Szekeli 1953,12-15; Szekeli 1965, 23; Szekeli 2000. 177.
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Fiind vorba de o şarjă rebutată, inventarul gropii oferă o imagine concretă a formelor ceramice modelate
de ceramistul care la un moment dat activa în comunitatea ce-şi avea sălaşul în valea Brătenilor, undeva în
Câmpia Transilvaniei.

Un four aceramique de l' age du bronze tardif
(Resume)
Dans !'habitat de Stupini «Fânaţele Archiudului» on a identifie des niveaux d'habitation datant de differentes
periodes, depuis l'eneolithique jusqu'au Moyen Age tardif. Les plus consistants niveaux appartiennent a
l'epoque romaine et des VIII•- IX• siecles apres J.C., tandis que les moins consistants datent de l'age du bronze,
leur noyau etant situe sur la terrasse mediane de la partie de limite de !'habitat.
Le complexe, presente et note la fosse 28, a ete identifie dans la section S31 en 2001. C'etait une fosse
simple, a forme circulaire, affectee par les fouilles d'une fosse de provisions romaine qui avait detruit plus de
2/3 du complexe d'age du bronze. Les parois de la fosse etaient marquees d'une grosse couche de materiaux
brO.les, et, a l'interieur de la fosse, on a trouve une partie de la charge du four, avec les pots ranges les uns dans
les autres, dont les parois etaient brO.lees jusqu'a la vitrification et deformees par le feu.
Faute d'indices concernant le type de four et le moyen de fonctionnement, seul le materiei ceramique,
a savoir pots et ecuelles en pâte rougeâtre ou marron-grisâtre, grumeleuse on fine, nous indique la possible
destination de la fosse. Les formes ceramiques et les elements decoratifs (proeminences, boutons et cannelures),
sont la preuve que cette decouverte appartient caracteristique pour l'espace intracarpatique par l'interference
des elements de la culture Noua et Wietenberg IV.
Provenant d'une charge, le materiei de ce complexe reflete un moment de l'evolution de cet horizon
culturel, liee al'activite d'un ceramiste qui desservait la communaute etablie dans cet habitat.
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Fig. 1 -Harta Stupini cu poziţionarea siturilor arheologice:
A-" Vătaştină"; B- "Fânaţele Archiudului".
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Fig. 2 - Stupi ni .,Fănaţele Archiudului"- plan de situaţie.
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Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru
Sorin COCIŞ,
Radu ZĂGREANU,
Dan TAMBA

Despre castrul roman de la Sutoru informaţiile existente erau destul de precare sau confuze, până la
reluarea cercetărilor din anul 2001 1 (pl. I).
Bibliografia existentă aminteşte de o serie de avarii pe care fortificajia le-a suferit de-a lungul timpului.
Astfel, Em. Panaitescu aminteşte că în anul1873 o parte din materialullitic din zidurile castrului a fost utilizat
la construcţia unei şosele ce trecea prin apropiere, iar în 1879 suprafaţa acestuia a fost inundată succesiv de
către Valea Almaşului 2 • Renumitul arheolog maghiar K. Torma în urma peregrinărilor făcute în zonă, abia mai
distingea locul unde s-ar fi aflat presupusul castru 3 • Despre descoperiri privind piese sculpturale ce provin
din zona castrului avem primele meţiuni în CIL III 4 unde avem menţionat un duplic(arius) al(a)e miliariae,
trupă care a staţionat probabil la un moment dat în castrul de aici. Ulterior Em. Panaitescu publică o inscripţie
funerară a lui Aurelius Bassus, signifer în trupa de numeri M(aurorum) O(ptatianensium), alături de doi pereţi
de aedicula, care consideră că provin foarte probabil din necropola castrului de la Sutoru 5 • Apoi D. Tudor"
publică un fragment al unei baze de marmură al unui mausoleu, păstrată în Muzeul de Istorie Suceava, având
o inscripţie funerară a unui soldat Iulius C[----(certurio)?], care face parte din aceeaşi trupă de numeri şi care ar
proveni tot de la Sutoru. Ulterior Al. Diaconescu la o analiză mai pertinentă, consideră că fragmentul provine
de la o construcţie funerară ridicată la Sarmisegetuza 7 • LI. Russu 6 publidt la sfârşitul anilor 60' un fragment
al unui altar cu o inscripţie votivă descoperit în locul numit "Gura Căpuşului", închinat în cinstea lui Jupiter
Optimus Maximus. Aceasta a fost şi ultima descoperire care menţionează o piesă sculpturală din zonă până la
reluarea cercetărilor în 2001.
În urma cercetărilor întreprinse în anul 2007 au fost descoperite în şanţul castrului, două noi fragmente
ce provin de la o aedicula funerară. Odată cu reluarea acestor cercetări în zonă s-a întreprins şi o cercetare de
teren în urma cărora la fosta casă Parohială ortodoxă din localitate au fost identificate circa 4 piese sculpturale
care au fost incluse în acest studiu. Unele dintre ele apar menţionate în bibliografie, însă sunt doar menţionate
fără a fi fotografiate, măsurate şi descrise corespunzător. Am considerat că reluarea şi interpretarea lor este
o necesitate, pentru a întregi astfel numărul descoperirilor sculpturale din zona castrului şi a aşezării civile
corespunzătoare acestuia. Este pentru prima dată când toate monumentele sculpturale care au ca loc cert de
descoperire zona castrului roman de la Sutoru, sunt publicate împreună.
1 În trei campanii arheologice s-a reuşit delimitarea completă pe teren a castrului roman, cu tot sistemul lui de
fortificaţie, respectiv s-au identificat termele şi părţi din vicusul roman.: Ilieş, Cociş, Marcu, Tamba, Matei, 2002,
p. 302-304; Ilieş, Cociş, Marcu, Tamba, Matei, 2002a, p. 131-151; Ilieş, Cociş, Silvia Mustaţă, Tamba, Matei,
Ştefan, Magdalena Duţescu, 2007, p. 355-356; Ilieş, Cociş, Silvia Mustaţă, Matei, Tamba, Marcu, Cupcea, Petiş,
2009, p. 208-209.
2 Panaitescu, 1932, p. 4.
3 Torma, 1880, p. 28.
4 CIL III, Suppl. 1 - 2, nr. 7644.
5 Panaitescu, 1932, p. 6- 18.
6 Tudor 1953, p. 489.
7 Diaconescu 2005, p. 292.
8 Russu 1968, p. 459, nr. 6, fig. 6.
Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 53-67
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Catalog piese sculptura)e Sutoru
1. Bloc rectangular provenind de la un monument funerar (pl. II, nr. 1)

Material: calcar; St. cons.: destul de bună, piesa suferind uşoare deteriorări ; D: 116 x 80,5 x 54 cm;
Descriere: Este o parte a unei construcţii funerare. Faţa centrală este rezervată inscripţiei. Acesta este
încadrată de un chenar dublu, frumos profilat, având pe marginea interioară un şir de perle şi piruete. În
rândul al treilea piesa a fost deteriorată probabil la descoperire. Acest tip de monument apare frecvent în Dacia
Porolissensis, după cum avem analogii la Romita 9 sau o bună analogie, în ceea ce priveşte decorul chenarului,
ce provine de la Apulum 10 •
Inscripţia: D(is) M(anibus) 1Aelia Prisosta l vix(it) ann(is) XXXIII Au-/r(enia Bassina 1filia dx(it) ann(is)
VIII Aurel(ia) Denzi vix(it) [ann(is) ... ]/ Bassus sign(ifer) N(umeri)/ M(aurorum) O(ptatianensium) conigi et 1filis
b(ene) m(erenti) p(osuit).
Datare: sec. III p. Chr.
Loc de descoperire: Găsită într-o colecţie particulară de la Zimbor (lângă Sutor) "de la castelul lui Osvadă".
Piesa provine de la Sutoru, găsită de Alexandru Câmpeanu înainte de primul război mondial, în grădina sa,
la sud de fosta biserică de lemn din Zimbor, într-un teren ce ţinea de hotarul Sutorului. A fost descoperită
împreună cu piesele de la nr. 4.
Loc de păstrare: MNIT. Nr. Inv.: L115 = IN 14 ( =v 15.778).
Bibliografie: Panaitescu 1932, p. 6-9, nr. I, fig. 2, pl. I;AE 1932, 81; L. Ţeposu Marinescu 1982, p. 167, nr.
28; Adela Paki 1998, p. 132; Nemeti 2003, p. 398, nr. 16; Petolescu 2002, p. 137; Petolescu 2005, p. 281, nr. 757.
2. Altar (pl. II, nr. 2)

Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, se păstrase doar partea superioară cu frontonul şi două rânduri
din câmpul inscripţiei; D: 50 x 45 x 45 cm;
Descriere: Este partea superioară a unui altar din care s-a păstrat frontonul şi o parte din câmpul inscripţiei.
Frontonul prezintă un decor în unghi cu şase linii frânte, iar la colţuri acrotere. Cele mai apropiate analogii
pentru un astfel de decor, le întâlnim la Aburnus Maior 11 , piesa noastră având ca decor, o variantă foarte
schematizată a decorului de pe tipul de altar "pulvinibekrănung" varianta 1, după tipologia întocmită de către
Carmen Ciongradi. Frontonul altarului şi câmpul inscripţiei este despărţit de către cinci muluri simple. Din
câmpul inscripţiei s-au păstrat patru rânduri. Din rândul 3 nu s-a păstrat nici o literă. Din rândul 1 lipseşte
hasta I, iar din rândul 2 hastele PR, în rândul 4 păstrându-se doar ultimele haste aflate în ligatură A + V.
Este o dedicaţie obişnuită, lipsându-i doar numele dedicantului, care a fost martelat. Formula dominus noster
augustus arată faptul că avem o dedicaţiei închinată unui împărat de sec. al III-lea p. Chr., după începutul
"dominatului", Elagabalus, Severus Alexander etc.
Inscripţia: [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)/ [pr]o sal(ute) d(omini) n(ostri)/........... ./........ aug(usti)/ ............. .
Datare: după 218 p. Chr.
Loc de descoperire: descoperit în anul 1959, cu prilejul unor lucrări agricole în locul numit "Gura
Căpuşului pe şes", la 50 de m. vest de drumul Sutoru-Cuzăplac.
Loc de păstrare: fotografiat de profesorul N. Şteiu din Huedin, ulterior dispărut.
Bibliografie: l.I. Russu 1968, p. 459, nr. 6.
3. Stelă funerară (pl. II, nr. 3)

Material: calcar; St. cons.: fragmentară D: 254 x 78 x 10 cm.
Descriere: Monumentul este o stelă funerară de mari dimensiuni, cu două registre şi o nişă rectangulară. În
câmpul reliefului, într-o nişă apare un cala, flancat de doi cai. Acesta poartă o tunică lungă până la genunchi,
braţele întinse pe lângă corp, iar în mână ţine căpăstrul fiecărui cal. Capul este redat exagerat de mare, se mai
distinge puţin din coafură pieptănată pe spate, chipul este deteriorat. Picioarele sunt sculptate foarte schematic,
9

Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 168-169, nr. 34.

10 Carmen Ciongradi 2009, p. 235, nr. Se/A 17.
11 Ibidem, p. 139, pl. 3 cu tipologia

propusă

pentru altarele cu

două

volute, vezi tipul1.2 varianta 1.
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exagerat de groase, pare a purta cizme. Interesantă este şi reprezentarea celor doi cai. Din păcate imaginea
acestora s-a păstrat destul de prost, dar se mai poate distinge părţi ale harnaşamentului, cu o cingătoare ce se
mai vede în jurul gâtului la cel din dreapta. Sculptura corpului animalelor este una modestă însă, fără a se
păstra proporţiile anatomice corecte. La cel din stânga i se mai distinge coada şi coama stufoasă. Ambii cai
sunt redaţi, cabraţi, într-una din situaţiile cele mai dificile pentru un dresor pentru a îmblânzi animalele. Între
câmpul reprezentării şi câmpul inscripţiei a rămas un spaţiu liber. Câmpul inscripţiei este cuprins într-un
chenar lat de 8 cm. şi cu o mulură pe margine. Inscripţia a fost dedicată unui soldat de origine celtică, Aurel(ius)
Masinni(us?jl 2 , ce vine din arealul norico-pannonic. Monumentul din punct de verere tipologie se încadrează
în tipul stelelor funerare profilate cu nişă rectangulară 13 • Analogii pentru acest tip avem în Dacia Porolissensis
la Ilişua 14 , CăşeP 5 etc. Din punct de vedere a re prezentării, monumentul se încadrează după S. NemetP 6 în tipul
iconografie "Heros în epifanie", singur, ţinând calul de frâu având analogii în Dacia la Gherla 17 , Gilău 18 • Scena
cu cala flancat de doi cai e preluată în Dacia din Pannonia 19 , după cum avem o astfel de piesă la Aquincum 20 ,
însă câmpul reprezentării este unul mult mai elaborat şi cu mai multe registre, acestea pătrunzând în provinciile
panonice pe filieră renană 21 • Un monument funerar închinat lui Q. Voltius Viator descoperit la Mainz 22 datat
în epoca lui Tiberius, este una dintre cele mai timpurii reprezentări de acest fel, de o calitate superioară, însă
asemănătoare cu piesa noastră. Într-un studiu privind stelele funerare de la Arrabona 23 , Denes Gabler încadra
stelele cu reprezentări de acest gen aparţinând din punct de vedere cronologic sec. I p. Chr. Din zona panonică
mai provin câteva analogii privind reprezentarea acestui cala extrem de elocvente pentru piesa noastră după
cum sunt o stelă de la Buda 24, datată în a doua jumătate a sec. I p. Chr. Sven Conrad identifică la stelele funerare
din Moesia Inferior o singură reprezentare de acest tip, aceasta provenind din Vicus Trullensium 25 şi datată
la mijlocul sec. al III-lea p. Chr. Acest, cala, valetul de arme face aluzie la profesia de militar al defunctului,
reprezentările cu călăreţ şi cala fiind caracteristice gustului militarilor26 •
Inscripţie: D(is) M(anibus)/ Aurel(ius) Masinni(us?)/ dupli(carius) al(a)e miliariae/ vix(it) annis/ XXXVI Iulia
Se-/ vera caniux/ et Fl(avius) Saturni/nus heres/ ab merita pasue/ runt f(aciendum) c(uraverunt).

Datare: sec. II p.Chr.
Locul descoperirii: Sutor, fără alte precizări.
Loc de păstrare: MNIT; Nr. Inv.: I 4805.
Bibiografie: CJL, III, 7644: AE, 1879, 12; Florescu 1930, p. 85, nr. 12; L.Ţeposu-Marinescu 1982, p. 129, nr.
112; L. Bianchi 1985 p. 277, nr. 179.
4. Doi

pereţi

de aedicula (pl. III, fig. 1, fig. 2)

Material: calcar; St. cons.: peretele lateral drept rupt în două bucăţi, restaurat; cel stâng deteriorat, fiind
foarte şters; D: 122 x 56 x 12 cm. ambele
Descriere: Ambii sunt pereţi laterali, drept şi stâng şi provin de la aceeaşi aedicula, având aceleaşi
dimensiuni şi câte un orificiu de prindere în partea superioară, unde era fixat acoperişul, în care se mai
12 Adela Paki 1998 p. 132-133, nr. 5.
13 Carmen Ciongradi 2007, p. 378, pl. 8, tip V.
14 LuciaŢeposu-Marinescu 1982, p. 129, nr. 110.
15 Ibidem, p. 127, nr. 102.
16 Nemeti 2003 p. 297.
17 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 24, nr. 72, fig. 91.
18 Ibidem, p. 24, nr. 75, fig. 95.
19 Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 50.
20 Visy 1997, p. 28, nr. 31.
21

L.Ţeposu-Marinescu

1982, p. 44.

22 Boppert 1992, p. 71, nr. 13.
23 Gabler 1991, p. 208.
24 Nagy 2007, p. 21, nr. 3.
25 Conrad 2004, p. 265, nr. 520.
26 Cumont 1966, p. 426-455.
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păstrează plumbul topit. Relieful prezintă două registre, iar pe marginea laturii o coloană fără caneluri şi cu
un capitel simplu. Pe latura dreaptă, piesa a rămas neprelucrată 13 cm, fiind partea care se îmbină cu peretele
posterior al aediculei. Peretele lateral drept prezintă în registrul superior un călăreţ, în cel inferior o femeie,
cele două registre fiind delimitate printr-o mulură simplă. Câmpul superior are 57,5 x 32, iar cel inferior 62 x 35
cm. Călăreţul ţine cu mâna dreaptă frâul, sprijinindu-se în şa. Curelele de la şa erau vopsite cu minium. Calul
păşeşte spre stânga, călăreţul are capul descoperit şi priveşte în faţă. Chipul este redat realist cu un nas mare,
conturul ochilor redat prin incizii, buzele abia schiţate şi obrajii bucălaţi. Poartă părul tuns scurt, un gât gros şi
puternic. Acesta poartă o tunica manicata, iar deasupra o manta fără mâneci, care nu ajunge până la genunchi.
Mantaua formează un guler în formă de V în jurul gâtului şi este prinsă pe umărul drept cu o fibulă. Calul este
redat fără a se respecta proporţiile corecte anatomice, astfel că picioarele sunt mult mai lungi decât trebuie. Are
coada împletită şi coama redată foarte sugestiv prin şănţuleţuri paralele. În registrul inferior o femeie înaltă, cu
părul pieptănat şi prins cu o taenia. Poartă o tunică care-i ajunge până la glezne, încinsă la talie cu o cingătoare
care încreţeşte tunica formând în ordine cele cinci pliuri. Acelaşi tip de redare a feţei. cu nas mare, obrajii
bucălaţi şi gâtui gros. În picioare pare a purta sandale. În mâna dreaptă ţine un măr, în stânga o păsăre aplecată
în jos, un porumbel după forma capului şi a corpului.
Peretele lateral stâng foarte şters, prezintă la fel, în registrul superior un călăreţ redat identic, care merge
spre dreapta. Călăreţul priveşte în faţă, iar în registrul inferior apare la fel un personaj feminin ce ţine braţul
drept în sus de la cot cu un măr în mână, iar braţul stâng coboară în jurul corpului şi ţine probabil tot o pasăre.
Reprezentarea călăreţului necombatant apare încă din perioada arhaică a artei greceşti 27 , aceasta devenind
ulterior una dintre temele preferate ale atelierelor attice şi tesaliene, ulterior fiind preluat şi de arta romană.
După tipologia propusă de S. Nemeti reprezentarea călăreţului de pe cei doi pereţi se încadrează în tipul
"Heros" în epifanie, singur, ţinând calul de frâu 28 • Cele mai bune analogii pentru Dacia Porolissensis avem la
Gherla 29 , Gilău 30 , Porolissum 31, Turda 32 iar din Dacia la Sarmisegetuza 33 , SâncraP 4 • Călăreţul apare invariabil
în aceeaşi ipostază de tânăr imberb, îmbrăcat cu o tunica scurtă peste care poartă o mantie prinsă pe umăr
cu o fibulă rotundă. Calul înaintează la pas, cu unul din picioarele din faţă ridicat. Aceste reprezentări sunt
frecvente în provinciile dunărene ale imperiului. De remarcat că astfel de imagini apar pe monumente ridicate
de personaje de origine tracă, iliră şi celtică, S. t\emeti subliniind faptul că pentru aceste populaţii lumea de
dincolo este imaginată ca o cavalcadă funebră, a unui alai călare, o lume rezervată vânătorilor şi războinicilor 35 •
Pentru Dacia principala sursă de influenţă a constituit-o Pannonia în răspândirea acestei iconografii a
călăreţului, unde predomină mai ales în zona castrelor militare, cele mai elocvente analogii provenind de la
Arrabona 36 datate de Gabler 37 ca aparţinând sec. 1 p. Chr. În Moesia Inferior acest tip de reprezentare este larg
răspândit, în special pe stelele funerare după cum avem la Odessos 38 , Ulmetum 39 datate în a două jumătate a
sec. al II-lea p. Chr.
Pentru Dacia Porolissensis, frecvenţa reprezentărilor de acest gen în zona castrelor militare demonstrează
existenţa unei arte influenţate puternic de gustul elementului militar din provincie. Reprezentările cu porumbei
sunt rare în Dacia, iar analogii pentru piesa de la Sutoru avem la Napoca 40 , având rol de atribut al camillei.
Datare: sec. III p. Chr.

27 Daphne Woysch-Meautis 1982, p. 25.
28 Nemeti 2003, p.
29 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 24, nr. 72, fig. 91.
30 idem, p. 24, nr. 75, fig. 95.
31 Nemeti 2001, p. 316-317, nr. 16.
32 idem p. 318, nr. 24.
33 Carmen Ciongradi 2007, p. 214, nr. AF./5 3.
34 Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 208-209, nr. 46.
35 Nemeti 2001, p. 294-296.
36 Schober 1923, p. 61-62.
37 Gabler 1991, p. 208-209.
38 Conrad 2004, p. 145, nr. 69.
39 Ibidem, p. 194, nr. 257.
40 Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 205-206, nr. 32.
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Locul descoperirii: Sutoru, în hotarul situat la sud de biserica veche a localităţii Zimbor, aici bănuindu-se
a fi necropola castrului. Au fost descoperiţi împreună cu piesa nr. 1.
Loc de păstrare: MNIT, Cluj Nr. Inv.: IN 15 şi IN 16.
Bibiografie: Panaitescu 1932, p. 91; Floca, W. Wolski, 1973, 3, p. 26-28, nr. 83; Matei, E. Lako 1979, p.
132-133, nr. 37; L. Ţeposu-Marinescu, 1982, p.214, nr.73; N. Gudea şi Gudea 2000 p. 246; Luca, Gudea 2010,
p. 172, nr. 3a.
5. Fragment peretele lateral stâng de aedicula (pl. IV, fig. 1 a-d)
Material: calcar; St. cons.: piesa a suferit

deteriorări,

s-a

păstrat

doar un fragment;

D: 34 x 33 x 11 cm;

Descriere: Reprezintă partea superioară a peretelui lateral stâng al unei aedicula. S-a păstrat doar o jumătate
din reprezentarea din partea superioară. Latura dreaptă are pe margine o coloană din care s-au păstrat 25,5 cm.
care se termină într-un capitel corintic. Acesta este destul de bine redat, având frunzele sculptate prin incizii
adânci, înalt de 12 cm. şi abacul având lăţimea de 8 cm. Partea din dos mai păstreză coloana şi capitelul. Din
reprezentare se distinge imaginea unui călăreţ, păstrat doar bustul acestuia şi acesta pe jumătate. Calul păşeşte
spre stânga, călăreţul are capul descoperit şi priveşte în faţă. Chipul, din ceea ce se mai păstrează este redat
realist cu un nas mare, conturul ochilor redat prin incizii, buzele abia schiţate şi obrajii bucălaţi. Poartă părul
tuns scurt, un gât gros şi puternic. Acesta poartă o tunica manicata, iar deasupra o manta fără mâneci, care nu
ajunge până la genunchi. Mantaua formează un guler în formă de V în jurul gâtului şi este prinsă pe umărul
drept cu o fibulă. Calul nu este păstrat decât capul şi gâtui, se vede coama redată foarte sugestiv prin şănţuleţe
paralele. Reprezentarea este absolut identică din ceea ce ni s-a păstrat cu pereţii de aedicula semnalaţi mai sus
la nr. 4. Analogiile prezente în Dacia sunt aceleaşi ca şi la piesele de la nr. 4, cea mai elocventă fiind un perete
de aedicula de la Sarmisegetuza41 , datată în a doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr.
Datare: a doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr. începutul sec al III-lea p. Chr.
Loc de descoperire: şanţul castrului de la Sutoru în anul 2007.
Loc de păstrare: Muzeul de Istorie Zălău Nr. Inv.: CC.231/2010.
Bibliografie: inedită.
6. Fragment perete lateral drept de aedicula (pl. IV, fig. 2 a-d)
Material: calcar; St. cons.: piesa a suferit deteriorări pe margini, este un fragment; D: 50 x 43 x 12,5 cm;
Descriere: Reprezintă partea inferioară a peretelui lateral stâng al unei aedicula. S-a păstrat doar o jumătate
din reprezentarea din partea inferioară. Latura dreaptă are pe margine o coloană cu bază, destul de bine redată,
care este sculptată şi pe cealaltă parte. Din reprezentare se păstrează corpul unui personaj masculin, un
camillus, în picioare, căruia nu i se mai păstrează capul. Poartă o tunică scurtă până la genunchi redată cu
pliuri. În mâna dreaptă are un ulcior, iar în cea stângă ţine un şervet ce îi ţine pe umăr. Picioarele îi sunt redate
corect văzându-i-se musculatura gambei, pare a purta sandale. Este o piesă de bună calitate artistică. În Dacia
avem cele mai elocvente analogii la Sarmisegetuza 42 şi Apulum 43 • Cele două fragmente presupunem că provin
de la acelaşi monument după cum am încercat să le reconstituim în pl. III fig. 1d şi fig. 2d.
Datare: a doua jumătate a sec. al II-lea p. Chr. - începutul sec. al III-lea p. Chr.
Loc de descoperire: şanţul castrului de la Sutoru în anul2007.
Loc de păstrare: Muzeul de Istorie Zălău Nr. Inv.: CC.232/2010.
Bibliografie: inedită.
7.

Stelă funerară

(pl. V, fig. 1 a,b)

Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragmentară; D: 65 x 80 x 20 cm.
Descriere: Piesa este un fragment al unei stele profilate cu nişă în formă de potcoavă 44 • S-a păstrat doar
partea superioară şi aceasta destul de deteriorată, iar colţul drept a fost secţionat oblic. Cornişa are reprezentaţi
41 Carmen Ciongradi, 2009, p. 214, nr. AE/S 3.
42 Alicu, Pop, Wollmann p. 173, nr. 510.
43 Lucia

Ţeposu-Marinescu

1982, p. 211, nr. 59.

44 Carmen Ciongradi, 2009, p. 377, tip IV, pl. 7.
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doi lei adosaţi, de mici dimensiuni. La cel din partea dreaptă s-a păstrat laba stângă a membrului inferior drept
din coapsă. Din cel din stânga, s-a păstrat doar partea inferioară a corpului animalui, laba din spate,
precum şi cea din faţă. Acesta are labele din faţă postate peste ceva ce poate fi capul unui animal. Cornişa
prezintă o profilatură lată de 5 cm sub care urmează trei muluri drepte, foarte precis trasate, primele două
au înălţimea de 2 cm, cea de a treia avînd înălţimea de 6 cm, în nişa dreptunghiulară apare un medalion
cu 2 personaje. În chenarele dintre medalion şi ultima mulură sunt redate schematic două flori cu 5 petale.
Medalionul din lauri are o rozetă în centru. În nişă se păstreză puţin din coafura capului a două personaje,
greu de precizat sexul lor, posibil un bărbat şi o femeie de la stânga spre dreapta. Analogii în Dacia la piese
la care l-i se păstrează şi cornişa întreagă avem la Alburnus Maior 45 datată în epoca severiană, pe când în
Dacia Porolissensis piesa este unicat. O cornişă aproape identică avem însă descoperită la Căşeiu 4 " ce provine
probabil de la o piesă asemănătoare. Avem însă alte tipuri de stele la care le sunt păstrate şi cornişa cu lei, la
Porolissum 47 • Dat fiind starea fragmentară a piesei nu avem nici un element care să ne ofere un criteriu cert
pentru o datare mai restrânsă.
Datare: sec. III p.Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, piesa a fost găsită undeva în arătură, de unde a fost transportată la fosta casa
parohială ortodoxă din localitate. Apoi A. Matei şi Eva Lako o includ în repertoriul lor fără a o analiza.
Loc de păstrare: în localitatea Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Chiş Ioan.
Bibliografie: Matei, E. Lako 1979, p. 132-133; Luca, Gudea 2010, p. 172, nr. 3b- piesa este doar amintită în
toate aceste surse fără a fi analizată.
şi puţin

8. Leu funerar (pl. V, fig. 2 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: foarte deteriorat; D: 62 x 40 x 36 cm.
Descriere: Piesa este un fragment al unei cornişe cu lei funerari adosaţi. Monumentul este însă foarte
deteriorat, corpul animalului s-a păstrat aproape întreg, lipsesc doar labele din faţă. Ce se mai poate distinge
însă sunt doar coapsa din spate, puţin din coamă şi ochii cu locul arbitelor. Botul este distrus. Dat fiind starea
precară a piesei este dificilă realizarea unei descrieri corecte. Aceasta poate fi încadrată în cadrul cornişelor cu
lei adosaţi, foarte probabil provenind de la o stelă funerară. Astfel de tipuri de monumente sunt frecvente în
Dacia Porolissensis, însă o analogie clară este greu a fi stabilită. După dimensiuni provine de la o stelă funerară
de mari dimensiuni.
Datare: sec. II-III p.Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, la fosta casa parohială ortodoxă din localitate. K. Torma aminteşte existenţa
unei astfel de piese la biserica din localitate la 1880 48 , care ar proveni din castru, dar acesta subliniază faptul
că piesa era de mari dimensiuni. Este posibil ca în timpul său cornişa să fi fost păstrată încă întreagă. Apoi A.
Matei şi Eva Lako susţin că deasupra porţii de intrare a bisericii se află încastrat un leu funerar. Este probabil
să fie această piesă.
Loc de păstrare: în localitate Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Chiş Ioan.
Bibliografie: Matei, E. Lako 1979, p. 132-133; Luca, Gudea 2010, p. 172, nr. 3b- piesa este doar amintită
în toate aceste surse, fără a fi analizată.
9. Capitel toscan (pl. V, fig. 3 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment; D: h = 22 cm. d = 30 cm.
Descriere: Este un fragment al unui capitel toscan. Abacul este pătrat, cu latura lată de 30 cm. şi înaltă de
10 cm., echina prezintă bombarea caracteritică. Piesa este distrusă imediat în porţiunea unde un liste] separă
echina de gâtui capitelului. Starea fragmentară a monumentului ne împiedică a face o descriere completă,
însă bazându-ne pe o serie de analogii pe care le avem în Dacia Porolissensis de la Napoca 49 , presupunem că
45 Ibidem, p. 92, nr. 117, pl. 50.
46 Lucia Ţeposu-Marinescu 1982.
47 Ibidem, 1982, p. 107, nr. 19.
48 Torma, 1880, p. 29.
49
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Bărbulescu

1977, p. 234.
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în continuare la rândul său gâtui capitelului era despărţit de fusul coloanei printr-un astragal format din tor şi
lis tel.
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, găsit în fundaţia unei construcţii.
Loc de păstrare: în localitate Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Chiş Ioan.
Bibiografie: inedit.
10. Bază de coloană (pl. V, fig. 4 a,b)

Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment; D: h = 20 cm. d = 35 cm.
Descriere: Este un fragment al unei baze de coloane, simplă, patrulateră, însă foarte deteriorată. Starea
fragmentară a monumentului ne împiedică a face o descriere pertinentă, cert este că provine de la o coloană de
mari dimensiuni. Din fusul coloanei s-a păstrat prea puţin.
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, găsită în fundaţia unei construcţii.
Loc de păstrare: în localitatea Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Chiş Ioan.
Bibiografie: inedită.
Studiul acestor monumente sculpturale provenind de la Sutoru îmbogăţeşte astfel informaţiile cunoscute
privind existenţa efectivă a unor ateliere de pietrărie în provincia Dacia Porolissensis, ateliere ce au funcţionat
în majoritatea aşezărilor civile din Dacia. Din analiza preliminară a materialului litic folosit, avem piese
realizate dintr-un calcar de foarte bună calitate, aici întrând piesele care provin de la construcţii funerare
impozante, foarte asemănător cu cel folosit în centrul sculptura] de la Porolissum50 , precum şi tuf vulcanic,
rocă existentă din abundenţă în zona localităţii Sotoru, foarte probabil aici existând la un moment dat o carieră
de unde acesta se exploata 51 • Meşterii pietrari au executat fie local, fie într-unul din atelierele din vecinătatea
castrului, posibil cele de la Porolissum, o paletă largă de tipuri de monumente, de la cele funerare până la cele
onorifice şi chiar arhitecturale.
Dintre piesele descoperite cele mai importante sunt cele funerare, care fie provin de la construcţii funerare,
fie sunt piese de sine stătătoare. Am considerat important să reluăm în discuţie monumentele nr. 1 şi nr. 4
care apar în bibliografie ca fiind descoperite în aceleaşi împrejurări şi din acelaşi loc 52 • Astfel, considerăm
foarte proabil faptul că ele sunt părţile componente ale unei singure construcţii funerare de tip Aedicula, ale
căror fragmente sunt bine cunoscute în Dacia Porolissensis. Piesele care intră în componenţa unei astfel de
aedicula, ca şi în alte provincii şi în Dacia au fost lucrate separat, din piatră locală, respectând anumite detalii
de ordin tehnic şi ornamental şi având unele caracteristici dimensionale, ce fixează limitele de variabilitate
ale acestui tip de monument funerar 53 • În cea ce priveşte postamentul pe care se montau pereţii nişei, acestea
apar în Dacia sub forma unor lespezi masive, dreptunghiulare cu lungimea între 1,05 şi 1,30 m. şi lăţimea
0,62 şi 0,83 m, iar grosimea între 0,15 şi 0,27 m. după cum avem trei piese provenind de la Micia 54 • Analizând
mult mai atent problematica aediculei funerare din Dacia Porolissensis 55 considerăm că aceste monumente ce
apar în bibliografie ca cippus-uri funerare, altare, sau baze de monumente şi pe care noi le-am numit blocuri
rectangulare, să fie de fapt părţi componente ale unei astfel de construcţii funerare de tip aedicula, după cum
am încercat să realizăm o posibilă reconstituire a unui astfel de monument (pl. III fig. 3) pe bazele fragmentelor
de piese ce provin de la Sutoru. Pe baza inscripţiei acestui component, suntem capabili a data construcţia
noastră ca aparţinând secolului al III-lea p. Chr. Ne lipseşte doar peretele posterior şi am fi avut un monument
complet, după cel bine cunoscut din bibliografie ce provine de la Micia 56 •

50 Gudea 1989, p. 198.
51 Deocamdată nu s-au realizat teste pedologice asupra acestor monumente, intenţionăm să realizăm cât mai curând,

astfel putând să lămurim problema provenienţei şi a unei posibi!P. cariere de exploatare.
52 Panaitescu 1932, p. 86.
53 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 31.

54 Ibidem.

în prezent la un studiu privind aedicula funerară în Dacia Porolissensis care va
56 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 4, nr. 1, fig. 1-5 a,b.
55 R.

Zăgreanu lucrează
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Un lucru extrem de important a fost descoperirea în anii 2000 a încă două fragmente de pereţi de aedicula,
care se încadrează perfect în tipul de pereţi laterali cunoscuţi deja, atât din punct de vedere dimensional cât
şi iconografie ce provin din acest sit. Astfel, avem pe pereţi găsiti la un interval de timp de circa 100 de ani
cu aceeaşi reprezentare a călăreţului sau a participantului camillus/camilla la banchetul funerar, dispuşi la
fel în registrele peretelui, aceaşi tehnică de sculptură, şi respectând aceleaşi măsuri. Am încercat să facem o
reconstrucţie a acestor fragmente (pl. IV fig. 1-d, fig. 2-d), bazându-ne pe fragmentele deja descoperite.
Putem astfel concluziona că la Sutoru au existat construcţii funerare de tip aedicula, de dimensiuni
impozante, cu analogii perfecte la Micia, cu reprezentări iconografice aproximativ identice, lucru ce indică
existenţa a unui atelier, foarte probabil local, care produce cândva în secolul al III-lea astfel de monumente
pentru militarii trupei de n(umeri)M(aurorum) O(ptatianensium).
Un alt monument interesat îl reprezintă piesa nr. 3, stela funerară a luiAurel(ius) Masinni(us?), dupli(carius)
al(a)e miliariae ale cărei analogii găsite în imperiu ne-ar putea oferi un indiciu privind o datare mai restrânsă
a piesei. Dat fiind faptul că în zona Pannoniei aceste piese sunt datate timpuriu, adică sec. I p. Chr., luând în
considerare şi textul inscripţiei, fără tria nomina, precum şi încadrarea tipologică a stelei, presupunem că şi
piesa de la Sutoru să fi fost ridicată cândva în secolul al II-lea p. Chr., probabil în a doua jumătate a secolului.
Poate astfel am putea emite anumite ipoteze şi privind această trupă al(a)e miliariae57 şi perioada în care ea
staţionează sau nu la Sutoru 58 •
Altarul, piesa nr. 2 cu inscripţie votivă, atestă faptul că în perimetrul castrului palpită şi o viată religioasă
tumultoasă cîndva, probabil în prima jumătate a secolului al III-lea, iar cultului imperial i se acorda o
însemnătate aparte.
O descoperire importantă este şi monumentul nr. 5 fiind, prima stelă de acest tip descoperită cu partea
superioară completă din Dacia Porolissensis, datată pe baza celor mai apropiate analogii tot în secolul al III-lea.
Celelalte piese păstrate din păcate fragmentar întregesc datele cunoscute despre arta sculpturală romană de la
Sutoru, avem astfel un prim leu funerar, care probabil provine tot de la o cornişă a unei stele funerare, dar şi
elemente arhitectonice ce provin de la anumite constructii: piesa nr. 9 şi piesa nr. 10, un fragment de capitel
şi o bază de coloană. Dat fiind starea precară a lor de păstrare este imposibil a stabili cărui tip de construcţii
aparţin, presupunem probabil de la o construcţie din castru.
În concluzie, studiul acestor monumente conturează existenţa unui atelier de sculptură la Sutoru ce a
funcţionat pe plan local, aflat din câte se pare sub influenţa centrului de la Porolissum, dar prezentând şi unele
caracteristici proprii, cu activitate intensă în secolul al III-lea când are comanditari care îşi ridică construcţii
funerare impozante, mai elaborate şi în speţă mai costisitoare, închină altare onorifice şi au anumite gusturi
iconografice specifice. Cert este că dat fiind stare incipientă a cercetărilor efectuate la castrul din localitate,
credem că descoperirile ulterioare vor îmbogăţi cunoştiin!ele noastre privind arta sculpturală romană de la
Sutoru, vor infirma sau confirma supoziţiile enunţate de către autori în acest studiu.

57 Petolescu 2002, p. 61-62 (cu bibliografia aferentă).

58 Este doar o supozitie ce ar merita un studiu separat.
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Roman Sculptures from the Roman Fort at Sutoru
(Summnary)
In 2001, archaeological researches began at the Roman Fortat Sutoru, during which a lot of new information
about the settelment was discovered. Included in the finds, where two funerary stones which have led to a
reconsideration of other Roman sculptures found at this site and provided a hasis for a proper study to be
undertaken regarding Roman Sculptures from the Roman fort at Sutoru. When this archaeological research
began, a survey was undertaken in the locality, which uncovered faur new sculptura! pieces. It is the first time,
that all the sculptura! pieces form this site, have been placed in a study together.
The catalogue includes:
1. A rectangular block belonging to a funerary monument with an inscription of Aurelius Bassus a signifer
in the military unit of N(umeri)/ M(aurorum) O(ptatianensium).
2. An altar with an inscription offered to a third century emperor with the name erased.
3. A funerary stela with two registers in a rectangular niche. In the relief field there is a representation of
a cala and the inscription field mentions the soldier Aurelius Masinni(us?).
4. Two walls from an aedicula with the same dimensions, with an orifice for fixings where the roof was
put. They both have the same representation, a horseman on the upper part and a female on the lower
part.
5. A fragment of a stela with a horseshoe-shaped niche and a copying with two funerary lions.
6. Fragment of a left lateral wall of an aedicula with a horseman representation.
7. Fragment of a left lateral wall of an aedicula with a camillus representation.
8. Fragment of a funerary lion.
9. Fragment of a toscan capital.
10.A column base
This study shows that sometime at the beginning of the third century at Sutoru a local stane workshop was
flourishing, with orders for several complex funerary constructions, base statues for the emperor and monuments
with some specific iconography, clearly influenced by the stane workshops from Porolissum center. The latest
monuments discovered provide us with new and intriguing information regarding the sculptura! roman art from
the Sutoru fort and civilian settlement. The most important achievement of this study was the reinterpretation
of monuments number one and faur which enabled an almost entire reconstruction of a funerary aedicula.
Another interesting remark is the fact that faur of the monuments bear a horseman representation which seems
to be a particularity of the local stane workshop. Another important issue that we accomplished was to make
some solid dating, using analogies from the nearby provinces, particularly Pannonia.
The research of the Roman fort is only at the beginning, we believe that future excavations at the site will
prove or disprove our hypothesis and make clear statements about Roman art from the Roman fort at Sutoru.
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Pl. 1. Sutoru, planul castrului roman conform noilor cercetări arheologice.
Pl. 1. Sutoru, plan of the Roman fort. with the modern excavation
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Fig. 2. Altar 1Altar

Fig. 1. Bloc rectangular 1Rectangular block
from a funerary monument

Fig. 3. Stela funerară 1Funerary stela

Pl. II
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Fig. 2. Perete lateral drept de
aedicula wall

Fig. 1. Perete lateral stâng de
lateral aedicula wall

aediculă 1Right lateral

aediculă 1Left

Fig. 3. Aediculă reconstituită după C. Ciongradi 1
The reconstructed aedicu/a after C. Ciongradi

Pl. III
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Fig. 1. Perete lateral drept de aed icu lă A- fato; B- desen; C -desen spate; O- reconstrucţie
Fig. 1. Rightlateral aedicula wall A- photo; B - draw; C - back draw; O- reconstruction
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Fig. 2. Perete lateral stâng de a e d i cu lă A- fato; B -desen; C -desen spate; O- reconstrucţie
Fig. 2. Left lateral aedicula wall A- photo; B - draw; C- back draw; O- reconstruction

Pl. IV
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B

A

Fig. 1. Stelă cu cornişă A- foto; 8 - desen 1Fig. 1. Funerary stela with coping A- photo; 8 - draw.

A

B

Fig. 2. Leu funerar A- foto; 8- desen 1Fig. 2. Funerary lion A- photo; 8- draw.

A

B

Fig. 3. Capitel toscan A- foto; B- desen 1Fig. 3. Toscan capitel A- photo; 8- draw.

A

B

Fig. 4. Baza coloanei A- foto; 8- desen 1Fig. 4. Sase of a columnA- photo; 8- draw.

Pl. V
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Vorlăufige

Ergebnisse der Phosphatkartierung
im romischen Kastell von Breţcu
Alexandru POPA,
Vlad LĂZĂRESCU,
Alpar DOBOS,
Radu ZĂGREANU

Phosphatmessungen haben in der archaologischen Forschung eine lange Tradition. Sie gehen auf
die Entdeckung von O. Arrhenius zuruck, der im Jahre 1931 den Zusammenhang zwischen den erhăhten
Phosphorgehaltwerten und menschliche Besieldung aufzeigte 1 • Das Verfahren ist als "Phosphatmethode"
bekannt und wurde bislang vor allem bei der Frage nach der Nutzung von Gebauden als Viehstall eingesetzt 2•
Die Grenzen der Methode bestanden in der fehlenden gro~flachigen Anwendung, da die Sedimentproben im
Labor aufbereitet und analysiert werden mussten 3 • Nunmehr erăffnen transportable Messanlagen die Option
aussagekraftige Untersuchungen unmittelbar auf den archaologischen Fundstellen vorzunehmen und damit
eine gro~e Anzahl der Analysen durchzufUhren.
lm Mittelpunkt des Projekts standen Untersuchungen zur Phosphorgehaltbestimmung im rămischen
Kastell bei Breţcu im Bezirk Covasna (Abb. 1). Die Messungen fanden in Mai 2010 statt und wurden mit Hilfe
eines mobilen Răntgenfluoreszenzanalysators XL3t 900 der Firma Niton durchgefuhrt worden.
Der Hauptzweck der Phosphorbestimmung in den Băden dieses Fundplatzes bestand in der Kontrolle
der Funktionalitatsinterpretationen der durch Geophysik gewonnenen Befundgrundrisse, insbesondere fUr die
Stallungen 4 •
Zur Arbeitsgruppe gehărten Alpar Dobos und Vlad Lăzărescu aus Cluj-Napoca, sowie Radu Zăgreanu
aus Sfântu Gheorghe. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Agrofor aus Wettenberg sowie
zwei rumanischen Partnerinstitutionen (Institut fUr Archaologie und Kunstgeschichte der Rumănischen
Akademie in Cluj-Napoca und Nationalmuseum der Ostkarpaten Sfântu Gheorghe) durchgefUhrt, so dass im
Laufe des Projektes ein Technologietransfer in die Region stattfand. Die Untersuchung zur Sedimentologie des
Fundplatzes wurde von Constantin Haita vom Nationalmuseum in Bukarest durchgefUhrt. Die Finanzierung
des Projektes erfolgte aus Mitteln des Deutschen Archăologischen Instituts.
Die Arbeiten am Projekt verliefen in drei Phasen:
Vorbereitungsphase. Der erste Schritt bestand in der Bestimmung des pH Wertes des zu untersuchenden
Bodens, weil die zuverlassige Messung des Phosphat-Gehaltes nur bei einem pH-Wert von liber 6 mbglich ist 5 •
Die Testproben wurden von Radu Zăgreanu entnommen und bei der Fa. Agrofor in Wettenberg bestimmt. Das
Messergebnis zeigte, dass die Proben einen pH-Wert von 6,20 -6,40 (Hp) aufweisen und dass der Fundplatz
Breţcu dementsprechend fUr die Phosphorkartierung geeignet ist. Zur Vorbereitungsphase gehărten auch die
Testmessungen an den Bodenproben, die im Vorfeld bei der Firma Agrofor durch andere Methoden untersucht
wurden. Fi.ir die bevorstehenden Messungen des Phosphorgehaltes wurde von der Gerătvertriebs- und ServiceFirma "Analyticon-Instruments" ein dafur angepasster empirischer Kalibrierungsmodus erstellt, bei dem alle
anderen Elemente nicht gemessen werden.
1

Arrhenius 1931.

2

Bauer/Kilster/Weski 1993. Stiiuble/Lilning 1999. Zimmermann 2001. Lienemann/Tolksdorf-Lienemann 1991.
SchlichtherleNogt/Herbig 2002. Vgl. auch Bethell/Măte 1989.

3 Klamm/Weber/Wunderlich 1998a. Klamrn/Weber/V\Iunderlich 1998b. Lienemann 2001.
4

Vgl. dazu die Studie WESTON 1995.

5

Klamm u. a. 1998a, 307.
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Messungen. Entsprechend der archaologischen Fragestellung des Projektes wurden Bohrungen im
nărdlichen und im si.idlichen Kastell-Teil durchgefi.ihrt. Ausgehend vom Verlauf der geomagnetischen
Anomalien betrug der Messraster 0,5 m bzw. 1 m. Auf3.erdem wurden im Kastell ein Lang- und zwei Querschnitte
in doppelter Reihe angelegt, mit einer Entfernung von 5 m zwischen den Bohrungen. Dari.iber hinaus wurden
Referenzproben nărdlich und westlich des Kastells entnommen. Insgesamt wurden 453 Bohrungen getatigt.

Jede Bohrung wurde mit der Totalstation in das bereits bestehende lokale Koordinatensystem eingegliedert
(Abb. 2).
Die eigentliche Probenentnahme erfolgte mit Hilfe des Purkhauer-Bohrers. Im Vorfeld sind jedoch
mehrere Bodenprofile mit dem Riverside-Bohrer erstellt worden, um einen Uberblick zur Bodenstruktur des
Fundplatzes zu gewinnen. Dabei konnte der Sedimentologe, C.Haita aus Bukarest, vier Bodenfazies feststellen.
Die entnommenen Bohrkerne wurden in mehreren (ca. 10 cm hohe) Horizonte gegliedert. Fur die
Messungen mit dem RF A wurden die untersten vier ausgewahlt. Die Bestimmung des P-Gehaltes erfolgte
mit eingeschalteter Helium-Spiilung. Insgesamt wurden 1805 Messungen durchgefi.ihrt. Fi.ir eine zusatzliche
Uberprufung der Zuverlassigkeit der RFA-Messungen werden circa 100 Proben in einem stationaren Labor
nachuntersucht. Die gemessenen Werte streuen zwischen 67 und 3852,35 ppm, obwohl liber 64% der Werte in
dem Bereich zwischen 400-800 ppm liegen (Abb. 3).
Auswertung. Fi.ireine angemessene graphische Darstellung bzw. Interpretation der erzielten Messergebnisse
wurden die Daten in einem GIS 6 mittels Triangulation interpoliert. Der entstandene Grid stellt eine Kartierung
der Messwerte dar und erlaubt einen Vergleich mit dem bereits vorhandenen Magnetometerplan und mit den
Radargrammen aus Bretcu.
Die Messflache "A" stellt einen Querschnitt durch die fi.infte Baracke (gezahlt von Osten) dar, die sich
gegenuber der porta decumana im Norden des Kastells befindet. Die vorlaufigen Ergebnisse weisen eine
Korrelation zwischen Geomagnetik-Werten und Phosphor-Gehalt auf, vor allem in den untersten zwei
Bodenhorizonten (Abb. 4).
Die Messflache "B" wurde in der si.idlichen Kastellhalfte angelegt und bildet ein Querschnitt durch die
Barackenreihe vom Osten nach Westen (Abb. 5). Der durch Interpolation entstandene Plan dieser Messflache
zeigt, dass sich im untersuchten Bereich mindest vier Zonen mit unterschiedlichen Phosphorkonzentrationen
abzeichnen. Diese korrelieren mit der Struktur einer Mannschaftsbaracke: im Gassenbereich zwischen zwei
Baracken wird die hăchste Phosphorkonzentration erreicht und diese nimmt in Richtung Innenbereiche
linear ab, so dass im vermutlichen Wohnraum die kleinsten Werte nachgewiesen wurden. Somit lasst sich die
Hypothese aufstellen, dass die langlichen Baracken aus der si.idlichen Kastellhalfte als Mannschaftsbaracken
benutzt wurden. Die nărdliche Messflăche ("A") zeigt ein anderes Muster. Hier verteilt sich der Phosphor
gleichmăf3.iger, zeichnet jedoch an einigen Punkten relativ hohe Gehaltwerte. Eine klare Abgrenzung der
hier anhand der Kastell-Planirnetrie vermuteten Jaucherinnen lăsst sich nach diesen Messungen noch nicht
beobachten.
Schlussfolgerungen. Diese Untersuchung wurde als Pilotstudie konzipiert und durchgefuhrt. Sie sollte
dazu beitragen, eine neue Forschungsstrategie fi.ir Anlagen im Umfeld des Limes zu entwickeln. Auf die Frage
der Archăologie, ob unter der antiken Laufoberflăche ein Raster unterschiedlicher Phosphor-Konzentrationen
zu verzeichnen ist, scheinen uns die von mobilen RFA gemessenen Phosphorgehaltwerte eine positive Antwort
zu geben. Der besondere Wert dieser Methode besteht in der Gelegenheit, zerstărungsfreie, effizient arbeitende
Verfahren kombiniert einzusetzen, um die Struktur und Funktion der archăologischen Fundstellen bestimmen
zu kănnen. Die dabei gewonnenen Daten besitzen einen wissenschaftlichen Wert, der sich auch in die Praxis
des lokalen bzw. nationalen Kulturerbe-Managements transferieren lassen.
Danksagung. Wir danken allen unseren Kollegen von der Rămisch-Germanischen Kommission in
Frankfurt, vom Institut fur Archăologie und Kunstgeschichte in Cluj-Napoca, vom Nationalmuseum der
Ostkarpaten in Sfântu Gheorghe und vom Nationalen Museum der Geschichte Rumăniens in Bukarest, die das
Projekt mit Rat und Tat unterstutzt haben.
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Fiir die Kartierung wurde Maplnfo Profesional 9.5 und Vertical Mapper 3.5 eingesetzt.
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Prospecţiuni

geomagnetice în castrul roman de la Breţcu
(Rezumat)

Rezultate preliminare ale cartării fosforului în castrul roman de la Breţcu
Nota de faţă prezintă rezultatele cartării fosforului din interiorul castrului de la Breţcu. Metoda cartării
de fosfaţi nu este una noua în arheologie, dar implementarea ei era îngreunată de problemele măsurărilor
în condiţii de laborator. Odată cu apariţia spectrometr~lor mobile s-a ivit posibilitatea optimizării acestor
măsurări. Specificul măsurărilor de la Breţcu constă în îmbinarea acestei metode cu rezultatele prospecţiunilor
geomagnetice. Acest proiect a fost conceput drept un proiect-pilot, care să ajute pe viitor la elaborarea unor
strategii noi de cercetare a obiectivelor de pe limes.
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"B".

Câteva piese sculpturale din Dacia Porolissensis
Radu ZĂGREANU

În urma unor cercetări de teren întreprinse în perioada iulie- august 2008, aflându-mă în zona Huedin,
am identificat o serie de monumente sculpturale încastrate în zidurile unor biserici sau în zidurile care
împrejmuiesc aceste biserici, pe care am considerat că merită să le pun în discuţie în acest studiu. Iniţial
peregrinările mele au început din zona localităţii Aghireşu, unde am descins în vederea identificării unei
perete de aedicula, care apare în bibliografie ca existând încastrat în portalul bisericii. Ulterior, folosindu-mă
de lucrarea lui Horvâth Zoltân Gyărgy şi Gondos Bela "Kalotaszeg, kăzepkori templomai a teljesseg igenyevet/
The Transylvanian Kalotaszeg. Medieval churches- A comprehensive guide", Budapesta 2006, precum şi de
informaţii adunate pe traseu, am reuşit să identific alte câteva piese sculpturale romane pe care am considerat
important a fi analizate. O parte din aceste piese apar menţionate în bibliografie\ însă descrierea lor este
sumară, fără dimensiuni şi fără o analiză coerentă.

Judeţul

Cluj

Fig. 1. Harta descoperirilor sculpturale romane/ Map of the roman sculptura} discoveries

1

K. Torrna în umes Dacicus Felsă resze, Budapest, 1880 şi Al. Matei, Eva Lako "Repertoriul descoperirilor şi aşezărilor
de epocă romană pe teritoriul judeţului Sălaj" în ActaMP, 3, 1979, p. 121-136 sau într-o lucrare recentă S. Luca, N.
Gudea, Arheologie şi Istorie (IV). Descoperiri din judeţul Sălaj", Oradea, 2010.
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Aghireşu

(comuna Aghireşu, jud. Cluj)

1. Perete lateral stânga de aedicula (Pl. 1, fig. 1)

Material: calcar; St. cons.: s-a păstrat doar un fragment; D: 130 x 48 x 12 cm;
Descriere: E un perete lateral stâng, cu o bordură nedecorată în partea dreaptă lată de 15 cm. Relieful este
divizat în două registre, în cel superior un bust de femeie, în cel inferior o camilla cu un ulcior şi un şervet în
mână. Registrul superior prezintă bustul unui personaj feminin, îmbrăcat într-o tunică cu un guler rotund şi
o mantie care îi coboară peste umeri, încrucişată în fată, peste piept, aşa numita mantie în formă "de capă" 2 •
Părul coboară de o parte şi de alta a frunţii în ondule uşoare, fiind adus la spate. Chipul personajului este
distrus iar trăsăturile nu i se mai disting. Cele două registre se despart printr-o bordură puternic profilată cu
înălţimea de 7 cm. În registrul inferior apare în picioare redată o camilla având acelaşi gen de pieptănătură şi
cercei globulari în urechi. Faţa e complet distrusă. Poartă o tunică lungă până la pământ, având în fată două
pliuri sau benzi late şi stola cu mânecă, care ajunge până la şolduri, încinsă în jurul taliei. Cu mâna stângă,
îndoită din cot, apucă un capăt al şervetului ce-i atârnă de pe umeri. În mâna dreaptă, întinsă de-a lungul
corpului, ţine un ulcior cu corpul bombat.
Ce mai bună anaologie pentru monument îl constituie un perete lateral de aedicula de al LuncanP,
având în comun cu acesta stilul de execuţie, reprezentarea figurată, cu bustul defunctei în registrul de sus şi
imaginea unei servante în cel de jos, precum şi dimensiunile. Pe lângă acestea şi modul de execuţie al gâtului
personajelor, cât şi mantia femeii din registrul superior, ce prezintă analogii în Illyricum, Moesia de vest,
Noricum şi Pannonia 4 , constituie alte asemănări cu piesa de la Luncani. Se pare că acest tip de reprezentare a
circulat la un moment dat în Dacia Porolissensis, foarte probabil introdus în provincie odată cu apariţia legi unii
V Macedonica şi a meşterilor lapicizi aduşi de aceasta.
Datare: sec. III p. Chr.
Locul descoperirii: Aghireş, de aici sunt menţionate mai multe descoperiri, printre care o inscripţie
funerară, un sarcofag 5 • Tot de la castelul Bocskay din localitate, Torma menţionează o stelă funerară cu patru
personaje, dintre care un personaj feminin ce ţine în mână o cupă, deci o reprezentare a banchetului funerar cu
mai multe personaje, tipic centrului de la Potaissa 6 •
Loc de păstrare : încastrată în portalul bisericii reformată-calvină din localitate.
Bibiografie: Floca, W. Wolski 1973, 3, p.30, nr.94, fig.115; Lucia Ţeposu-Marinescu 1982, p. 211, nr.58.
Văleni

(comuna

Călăţele,

jud. Cluj)

1. Fragment de stelă funerară (Pl. I, fig. 2)

Mat.: tufvulcanic; St. cons.: fragment, doar partea superioară destul de deteriorată; D: 65 x 42 cm; grosimea
nu a putut fi determinată.
Descriere: Piesa constituie registrul superior al unei stele funerare cu reprezentarea banchetului funerar.
În registrul reliefului se mai disting trei personaje. De la dreapta spre stânga avem:
1. Un personaj feminin în picioare ce poartă o tunica manicata cu pliuri şi mâneci din câte se pare, încinsă
cu o cingătoare lată sub piept. Din păcate personajul este extrem de deteriorat şi nu putem observa poziţia
mâinilor sau dacă ţine vreun obiect într-una din mâini, probabil avea ceva în mâna dreaptă, iar mâna stângă
îi cobora pe lângă corp. Ce se mai observă sunt faldurile rochiei din partea inferioară de unde îi apare piciorul
drept încălţat cu un calceus. Faţa îi este complet distrusă, doar puţin din coafură mai distingem cu părul
despicat în două şi care îi cade pe umeri.
2. Un personaj masculin ce poartă o tunica cu un guler rotund, are mâna stângă îndoită de la cot spre
dreapta, în palmă acesta are un obiect rotund probabil o potera, dar nu putem distinge, cert este că se sprijină
cu ea pe tăblia unei mensa tripes. Mâna dreaptă nu i s-a păstrat. Faţa şi coafura îi sunt complet distruse.
2

Floca, Wanda Wolski, 1973, p. 41.

ibidem p. 14, nr. 34, fig. 45.
4 ibidem p. 41.
5 Torma 1880, nr. 25.
3

6

ibidem.
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3. Al treilea personaj este o camilla de dimensiuni reduse, în picioare, aflat în dreapta mensei tripes, care
poartă o tunica lungă şi deasupra o stola scurtă prinsă sub talie. În mâna dreaptă ţine un vas, cel mai probabil
un ulcior. Faţa şi coafura îi sunt complet distruse.
Între cele trei personaje se află o mensa tripes cu picioarele încovoia te fără a fi unite cu stinghii şi cu tablia
redată corect.
Din punct de vedere tipologie piesa se încadrează în tipul banchetului cu două persoane, frecvent în
Dacia Porolissensis. Conform analizei lui L. Bianchi piesa prezintă caracteristicile specifice pieselor cu astfel
de reprezentări din zona Daciei Porolisenssis 7: cu personajul central redat în bust, într-o poziţie nenaturală,
scena se îngustează şi prezintă personaje alungite, iar în compoziţie este predominantă izocefalia personajelor
şi tendinţa spre decoratism, precum şi aplatizarea reliefului. Din punct de vedere iconografie piesa prezintă
analogii la Ilişua 8 cea mai apropiată dintre ele provenind de la Şaula 9 , însă această reprezentare este deocamdată
unicat în Dacia, dacă luăm în considerare dispunerea personajelor.
Datare: sfârşitul sec. II - începutul sec. III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, piesa apare menţionată în bibliografie dar fără a fi analizată 10 •
Locul de păstrare: biserica reformato-calvină din localitate, încastrat în peretele porticului sudic de la
intrarea în biserică într-o nişă.
Bibliografie: Bărbulescu et alii 1992, p. 421, nr. 3; introdusă în catalogul întocmit de Zoltân G. Horvâth,
B. Gondos privind bisericile medievale din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 45, dar fără
a fi analizată corespunzător.
Mănăstireni

(comuna

Mănăstireni,

jud. Cluj)

1. Cornişă cu lei (pl. I, fig.3)

Mat.: tuf vulcanic; St. cons.:
fi

bună,

deteriorat doar în partea mediană; D: 125 x 56 cm; grosimea nu a putut

determinată.

Descriere: Este o cornişă cu doi lei funerari, între care se află un cap de Medusa. Piesa a fost deteriorartă
atunci când a fost încastrată în zidul bisericii. Cele două animale sunt redate şezând, sprijinindu-se pe labele
din faţă, cu capul întors spre privitor. Coama este bine redată prin incizii adânci grupate în cârlionţi sub forma
unor frunze de floarea soarelui. Labele animalelor sunt masive cu ghearele exagerat de mari, iar la membrele
din faţă piciorul drept întors şi sprijinindu-se pe el. Partea superioară a capului leilor a fost băgătă în zid şi
acoperită cu var, dar se mai întrevăd ochii globulari, obrajii bucălaţi şi gura larg deschisă la cel din partea stângă
şi întredeschisă la cel din partea dreaptă. Din coafura păstrată a Medusei sesizăm părul împărţit în două mase
lungi, vâlvoi, cu ondulări ample, care se subţiază spre vârfuri. Acest tip de coafură este specific Daciei Superior,
unul din centrele de unde se propagă acest tip fiind atelierele de la Apulum 11, de unde pătrunde pe valea
Mureşului în reprezentările de pe stelele funerare. Analogii din Dacia avem două piese cu locul de provenienţă
necunoscut una la Muzeul Naţional de Istorie BucureştP", iar celălaltă la Muzeul Brukenthal 13 • După modul de
redare a coamei leilor aceştia prezintă analogii la VeţeP 4 iar pentru gheare avem analogiila câteva piese de la
Ilişua 15 • Este bine cunoscut rolul apotropaic al reprezentărilor Gorgonei-Medusa de pe monumentele funerare,
menită a alunga spiritele rele. Piesa este cu certitidunie un coronament simplu, al unei stele funerare, nu un
medalion independent după cum am fi tentaţi a o considera. Dacă comparăm monumentul cu binecunoscutul

7 Bianchi 1974, p. 159-181.
8

Protase 1961, p. 127-129.

9

Diaconescu 1979, p. 545-549.

10 Bărbulecu et alii 1992, p. 421, nr. 34.
11 Bianchi 1985, p. 133-134.
12 Lucia Ţeposu- Marinescu 1982, p. 155, nr. 4.
13 idem p. 160, nr. 30.
14 Popa, Totoianu p. 77, nr. 4.
15 Gaiu,

Zăgreanu

2006 p. 166, nr. 2 pl. II /2,2a.
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medalion independent de la Brucla 11;, putem sesiza faptul că piesa noastră are dimensiunile mult mai reduse,
lei nu sunt înalţi, sunt de mici dimensiuni, iar în spaţiul dintre ei încape doar capul Medusei, probabil cu un
con de pin deasupra. În Dacia Porolissensis nu avem încă atestat un medalion independent cu lei funerari.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, este pomenit în Repertoriul arheologic al judeţului Cluj1 7 , fără o descriere
completă sau dimensiuni. În zonă este menţionat un posibil turn cu zid inelar, dar considerat medival iar alte
descoperiri de epocă romană nu apar 18 •
Locul de păstrare: biserica calvină din localitatea Mănăstireni, încastrat în zidul bisericii pe latura estică.
Se pare că piesa a fost încastrată alături de alte reprezentări încă din perioada medievală în anul 1734 când
aceasta este restaurată de către Ferenc Kabos 19 •
Bibliografie: introdusă în catalogul întocmit de Zoltân G. Horvâth, B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 59 dar fără a fi analizată corespunzător.
Sfăriş

(comuna Almaşu, jud.

Sălaj)

1. Leu funerar (Pl. II, fig. 1 a-b)

Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea superioară; D: 87 x 48 x 38 cm.
Descriere: Este un fragment dintr-un leu funerar de mari dimensiuni, ce face parte dintr-o construcţie
funerară ce includea şi această cornişă cu lei adosaţi. Leul este redat destul de primitiv, afectat şi de o serie
de deterioarări ulterioare. S-a păstrat doar spatele animalului, capul cu coamă şi membrul drept din faţă. Faţa
animalului pare a fi avut trăsături umane, însă botul a fost distrus, pare a i se mai vedea unul dintr ochi, cel
stâng şi limba scoasă, de sub bot. Coama era bogată şi redată prin striuri paralele incizate adânc. Sub laba
piciorului se distinge un cap de animal, redat schematic, probabil un vitel sau măgar. Piesa este menţionată la
1880 de către Torma 20 , care menţionează faptul că cândva în sec. al XVI-lea cineva ar fi scris pe postamentul
părţii inferioare Jup(iter) asinus, interpretând reprezentarea animalului de sub laba leului ca fiind un măgar.
Noi am identificat doar grupul de haste IVVS. Considerăm, dat fiind dimensiunile mari ale piesei că aceasta nu
poate fi un coronament al unei stele funerare, ci provine de la o construcţie funerară. Analogii pentru acest
tip de coronament cu lei masivi avem în Dacia Porolissensis la Napoca 21, Porolissum 22 , însă monumentul de la
Sfăraş este unul de o calitate inferioară.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, amintit de Torma la 1880 ca fiind în faţa bisericii din localitate, astăzi în
interior blocând vechea intrare.
Locul de păstrare: în biserica reformată din localiate, blocând vechea intrare.
Bibliografie: Torma 1880, p. 28, nr. 22; Matei, E. Lako 1979, p. 131, nr. 37; Popa, 2002, p. 173, nr. 589;
Popa 2002, p. 173, nr. 589; introdusă în catalogul întocmit de Zoltân G. Horvâth, B. Gondos privind bisericile
medievale din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 77; S. Luca, N. Gudea 2010, p. 166, nr.
232 2b- piesa este doar amintită în toate aceste surse fără a fi analizată.
Turea (comuna Gârbou, jud. Cluj)
1. Fragment perete lateral stâng (Pl. Il, fig. 2 a-b)

Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea superioară, extrem de deteriorată; D: 68 x 50 cm;
grosimea nu a putut fi determinată.
Descriere: Piesa este un perete lateral stâng cu o camilla, având un chenar lat de 10 cm în partea stângă.
Aceasta priveşte în faţă, are un şervet pe umărul stâng care îl ţine cu mâna stângă, iar în mâna dreaptă ţine un
16 Lucia Ţeposu- Marinescu 1982, p. 194, nr. 25.
17

Bărbulescu

et alii 1992, p. 266, nr. 1.

18 idem nr. 3.
19

Horvăth,

Gondos 2006, p. 65.

20 Torma 1880, p. 28, nr 22.
21 Bodor 1987-1988, p. 196.
22 Gudea, Lucăcel1975, p. 44, nr. 147, fig. 147.
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obiect rotund greu de identificat. Faţa personajului a fost distrusă, doar conturul ochilor şi puţin din coafură
mai văzăndu-se, gătul gros abia schiţat. Poartă o tunica cu pliuri, dar nu putem preciza cât de lungă era aceasta.
Analogii pentru piesa avem un perete de aedicula de la Ilişua 23 , în Dacia la Apulum 24 • Reprezentarea este una
modestă, dar se încadrează bine în acest gen de reprezentări ce apar pe pereţii de aedicula din Dacia Porolissensis.
Dat fiind starea precară a monumentului este greu a încerca o datare mai restrânsă a monumentului.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, nu apar menţiuni privind descoperiri romane în zonă, aşa că piesa poate
proveni şi din altă locaţie, poate Gârbău unde există descoperiri de piese cu aceeaţi tip de reprezentare 25 •
Locul de păstrare: biserica Reformat-Calvină (iniţial romana-catolică) din localitateaTurea, încastrat în
zidul care împrejumieşte biserica în interior pe latura nordică.
Bibliografie: introdusă în catalogul întocmit de Zoltân G. Horvâth, B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 113, dar fără a fi analizată corespunzător.

Izvorul Crişului (comuna Izvorul Crişului, jud. Cluj)
1. Fragment perete lateral drept de

aedicula (Pl. III, fig. 1 a-b)

Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea

superioară;

D: 56 x 46 cm; grosimea nu a putut fi

determinată.

Descriere: Din piesa iniţială care este un perete lateral drept de aedicula se mai păstrează doar partea
superioară în care apare reprezentat un personaj cu bonetă frigiană, probabil Attis. Acesta este reprezentat
seminud având capul plecat spre dreapta. Capul este distrus pe jumătate, i se păstrează doar obrazul stâng,
puţin din bărbie şi părul formând o buclă ce iese de sub boneta frigiană. Se disting redate cu volum mâna stângă
în care ţine ceva, probabil pedum-ul şi antebraţul mâinii drepte. Meşterullapicid a încercat să-i redea şi puţin
din musculatură mâinilor. Imaginea lui Attis este extrem de frecventă în Dacia şi are analogii ca reprezentare
pe pereţi de aedicula la Napoca 26 , Cristeşti 27 , Gherla 26 , Ilişua 29 etc. Faptul că mâna stângă coboară în jos pe lângă
corp ne poate duce la ideea unei reprezentări cu o torţă în mână după cum avem la Sarmisegetuza 30 , dar starea
fragmentară a monumentului ne împiedică a face prezumţii certe.
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, însă în bibliografie avem menţionate o serie de descoperiri din partea de
hotar "Ordomanios" cum sunt cărămizi, ţigle de epocă romană, precum şi o monedă Gordianus IIP 1•
Locul de păstrare: biserica romana-catolică din localitatea Izvorul Crişului, încastrat în zidul care
împrejumieşte biserica în interior pe latura estică.
Bibliografie: introdusă în catalogul întocmit de Zoltăn G. Horvăth, B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 208, dar fără a fi analizată corespunzător.
2. Fragment relief

Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea

inferioară;

D: 41 x 53 cm; grosimea nu a putut fi

determinată.

Descriere: Din piesa iniţială care probabil era un relief cu o reprezentare mai elaborată s-a păstrat doar
imaginea unui iepure sub o frunză mare de acant (?). Animalul este redat în alergare, spre dreapta, frumos
sculptat dar din păcate deteriorat. Coada şi membrele din spate sunt distruse, se mai vede coapsa piciorului

23 Protase 1961, p.
24 Carmen Ciongradi 2007, p. 202, nr.

NA 6.

25 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 26, nr. 81, fig. 99, 100.
26 Lucia Ţeposu- Marinescu 1982, p. 211-212, nr. 61.
27 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 20, nr. 57, fig. 72; Lucia
28 Lucia Ţeposu- Marinescu 1982, p. 204, nr. 27;

Ţeposu-

Marinescu 1982, p. 206, nr. 36.

Zăgreanu, Meşter,

2002.

29 Protase 1961, p. 135, nr. 4, fig. 4.
30 Alicu, Pop. Wollmann, 1979, nr. 520.
31

Bărbulecu

et alii 1992, p. 246, nr. 2.
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din spate, bruta şi membrele posterioare arcuite. I se mai distinge ochiul globular, urechea dreaptă, botul şi
cealată ureche fiindu-i distruse. În partea inferioară prezintă un chenar având înălţimea de 10 cm. Foarte
probabil reprezentarea făcea parte dintr-o scenă de vânătoare, însă starea fragmentară a piesei ne împiedică a
emite alte ipoteze. În Dacia Porolissensis scena de vânătoare avem pe un monument de la Napoca 32 • Piesa pare
a fi fost tăiată la descoperire şi încastrată ulterior în zidul bisericii. Dacă încadrăm piesa în cadrul scenelor de
gen, atunci trebuie să vedem în această reprezentare un simbol al încercărilor prin care defunctul îşi dovedise
virtutea în timpul vieţii, sperând la eroizare postumă 33 • O altă interpretare a acestora a fost de "indicator" al
anotimpului în care s-a produs moartea defunctului, iepurele trimite la zodia Taur, echinoxul de primăvară.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut.
Locul de păstrare: biserica romana-catolică din localitatea Izvorul Crişului, încastrat în zidul care
împrejumieşte biserica în interior pe latura estică.
Bibliografie: inedit.

A Few Sculptura! Pieces from Dacia Porolissensis

(Summary)
The present study includes a series of roman sculptura! monuments from the Huedin region, from Cluj
county, that appears mentioned in past bibliography, but have never been studied properly. AII these scuptures
have been inserted in the walls of the local churches, or in the stane fences that enclose them.
The monuments are:
1. a left lateral wall of an aedicula from Aghireşu (pl. I, fig. 1) with two registers, on the upper part a bust
of a female character, the lower part with the representation of a camilla.
2. a fragment of a funerary stela from Văleni (pl. I, fig. 2) with the representation of the funerary banquet
with three characters.
3. a coping from Mănăstireni (pl. I, fig. 3) with two lions from a funerary stela with the head of the Medusa
beetween the lions.
4. a funerary lion from Sfăraş (pl. IL fig. 1) belonging to a funerary construction.
5. a left lateral wall of an aedicula from Turea (pl. II, fig. 2 a-b) with a representation of a camilla.
6. two fragments from Izvorul Crişului: the first one, a right lateral wall of an aedicula with the
representation of Attis (pl. III, fig. 1 a-b ); the second one, a relief with probably a representation of a
huntig scene(pl. III, fig. 2 a-b ).
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Fig. 2. Stela funerară Văleni
Fig. 2. Funerary stela from Văleni

Fig. 1. Perete lateral stâng de aedicula Aghireşu
Fig. 1. Left lateral wall of aedicula from Aghireşu

Fig. 3. Coronament cu lei funerari Mănăstiren i
Fig. 3. Coping with funerary lions from Mănăstireni

Planşa
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a

b

Fig. 1. Leu funerar Sfăraş a- foto, b- desen
Fig. 1. Funerary lion from Sfăraş a- photo, b- draw

a

b
Fig. 1. Perete lateral stâng aedicula Turea a- fato, b- desen
Fig. 1. Left lateral wall of aedicula from Turcaş a- photo, b- draw

Planşa

II
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a

b
Fig. 1. Perete lateral drept de aedicula Izvorul Crişului a- fato, b- desen
Fig. 1. Right lateral wall of aedicula from Izvorul Crişului a- photo, b- draw

a
Fig. 2. Relief Izvorul Crişulu i a- fato, b- desen
Fig . 2. Relief !rom Izvorul Crişu l u i a- photo, b- draw

Planşa
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Prăbuşirea apărării

după

romane de frontieră la Dunărea de Mijloc şi de Jos
378 cu privire specială la provincia Dacia Ripensis
Nicolae GUDEA

1. Goţii

la Dunărea de Jos de la mijlocul secolului III

până

la 378

Capitolul acesta se vrea o schiţă introductivă la evenimentele militare de la sfârşitul secolului IV,
evenimente care au dus la prăbuşirea graniţei romane pe Dunăre.
Nu avem deci intenţia de a realiza o istorie exhaustivă a goţilor în perioada menţionată. S-au scris despre
ei numeroase lucrări mai generale (Wolframm 1990; Kazanski 1991; Bierbrauer 1994), zonale: Rusia, Ucraina
(Magomedov 2001) sau locale: România (Ioniţă 1972; Harhoiu 1990).
Cea mai completă lucrare referitoare la goţi, care îmbină sursele scrise cu realitatea arheologică este cea a
lui B. Magomedov (Magomedov 2001). În această lucrare autorul prezintă evoluţia cronologică a mişcării goţilor
dinspre nord spre sud, cultura lor materială şi a fixat relativ bine limitele lor spre teritoriul provinciilor dacice.
El a stabilit trei perioade mari de răspândire şi dezvoltare a culturii lor materiale: 1. perioada 230-270 când gotii
coboară spre sud atingând ţărmul de nord al Mării Negre, ajungând în sudul Moldovei şi în Câmpia Munteană.
Este perioada marilor atacuri asupra Imperiului Roman din Moesia Inferior până în Pont şi Bithynia, urmate de
reîntoarcerea în teritoriile de "baştină" (Magomedov 2001, 28 7, fig. 88); II. 270-330, perioadă de linişte relativă
în care lipsesc aproape total atacurile asupra Imperiului (Magomedol' 2001, 288, fig. 89); III. 330-3 78, perioadă
de atacuri generale asupra graniţei romane, urmată de stabilirea pe teritoriul Imperiului, mai ales în provinciile
de la Dunărea de Mijloc şi de Jos (Magomedov 2001, 289, fig. 90).
În perioada I-a (230-270) raporturile între goţi şi Imperiu au fost mai mult violente (cf. Klose 1934, 147
sqq.). Seria atacurilor asupra Imperiului la Dunărea de Jos (Moesia Superior, Dacia Malvensis, Moesia Inferior),
asupra provinciilor din Asia Mică (Bithynia, Galathis, Pont etc.) a fost aproape nesfârşită. Voi prezenta câteva
din cele mai importante atacuri pentru a da o imagine cât mai aproape de realitate:
- 235 - atacuri asupra oraşelor de pe malul mării: Histria şi Olbia sunt distruse (SHA, Maximinus et
Balbinus XX, 11-12; XXI, 16, 3; Gerov 1980, 671);
- 238- atac comun al carpilor şi goţilor (Vulpe-Barnea 1968, 230-231);
- 242- atac al goţilor şi carpilor asupra Moesiei Inferior; ajung până în Thracia (Vulpe-Barnea 1968, 234;
Gerov 1980, 378);
- 248- goţii, carpii şi tifalii atacă Moesia Inferior ajungând până la Marcianopolis (Gerov 1980, 381-.. );
- 249-250- gotii şi sarmaţii atacă Moesia Inferior; Abrittus şi Novae (castrul de legiune) sunt distruse
(Gerov 1980, 381-383);
-251- gotii conduşi de regele Kniva atacă Moesia Inferior pe tot frontul (Gerov 1980, 384-385);
-253- atac asupra Moesiei Inferior (Gerov 1980, 391);
- 258-260 - goţii atacă Moesia Inferior şi pe uscat şi pe mare; ajung până la Bizantium (Vulpe-Barnea
1968, 254);
- 263 - goţii împreună cu alţi barbari atacă Moesia Inferior pe mare şi provinciile Pont, Asia, Bithynia şi
pe uscat; au pătruns până în Macedonia şi Grecia: "multa grmria in solo romana fecerunt" (SHA, Gallienus, 13,
6; Eutropius, IX, 8, 2; Gerov 1980, 393);
- 269- goţii, herulii, gepizii şi bastarnii au atacat Moesia Inferior şi provinciile din nordul Asiei Mici pe
mare şi pe uscat; pe uscat au ajuns în Thracia, Grecia şi Moesia Superior până la Naissus; învinşi de împăratul
Claudius II (Aur. Victor, liber de Caesaribus, 33.3; Eutropius IX, 11, 1; Gerov 1980, 393-394).
La sfârşitul acestei perioade oraşele greceşti de pe ţărmul de nord al Mării Negre au fost distruse, regatul
Bosporan şi oraşele sale au fost distruse, Moesia Inferior jefuită şi distrusă, iar provinciile dacice au fost părăsite
Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 85-103
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pentru a se întări cu trupe pe linia Dunării. Eutropius (IX, 15, 1) spune clar "{Aurelianus) provinciam Daciam,
quam Traianus ultra Danubius fecerat, intermisit, vastato omni Illyrico et Moesia".
După 275 şi până pe la mijlocul secolului IV s-a instaurat o perioadă de linişte relativă. Este perioada de
mare înflorire a culturii gotice Sântana de Mureş-Cerneahov. Spre sfârşitul perioadei reapar conflictele.
- în 323 profitând de concentrările de trupe pentru conflictul dintre Constantinus şi Licinius "limesul
fusese neglijat", goţii conduşi de Rausimond au atacat Imperiul ajungând până în Thracia (AnVales, V, 13);
- 331-332- război dus de împăratul Constantinus I cu goţii în "ţinuturile sarmaţilor"; încheiat cu pacea
din anul332; goţii devin federaţi (Eusebius, Cronica, 233; Eutropius X, 7, 1); acest statut se va păstra până târziu
în secolul IV, când goţii se stabilesc pe teritoriul Imperiului. L. Vâradi (Varadi 1961, 40) vorbeşte de un corp de
armată de 40.000 goţi puşi la dispoziţia romanilor;
- 338 -împăratul Constantinus I a împărţit Imperiul între cei trei fii şi nepotul Dalmatius; acestuia din
urmă i-a revenit Ill)Ticum şi malul gotic ! (AnVales, VI, 35);
Situaţia s-a modificat în perioada următoare când datorită presiunii hunilor s-au produs modificări în
structurile goţilor. Statul lui Ermanarich s-a prăbuşit în 375. O parte din goţi conduşi de Athanaric s-a refugiat
spre vest, probabil ajungând în Moldova de sud.
- 376- împăratul Valens semnează pace cu goţii primindu-i în Imperiu (Themistius, Discurs X, 133-140)este vorba de grupul lui Fritigern; drept urmare, scrie autorul: "malul fluviului este plin de fortăreţe, fortăreţele
de soldaţi, soldaţii de arme"; Eusebius, Chronica, 248; Iordanes, Get. 131;
O altă parte din goţi, condusă de Alatheus şi Saphra a încercat să reziste. Ultimele două grupuri au început
să preseze graniţa romană, ambele sfârşind prin a trece Dunărea după 378 şi stabilindu-se în Imperiu. În
anul 382 s-a semnat un tratat prin care Imperiul cedează goţilor teritoriul dintre Dunăre şi M. Balcani (deci
provinciile Dacia Ripensis şi Moesia Secunda; le revenea goţilor şi apărarea (cf. Zosimos IV, 34, 4: grupul lui
Athanaric).
2. Catastrofa militară de la Adrianopol şi urmările ei

Presiunea barbară asupra graniţelor de la Dunărea de Jos şi de Mijloc a început după mijlocul secolului IV
e.n.AmMarc (XXVI, 4, 5) exprimă foarte plastic acest lucru: "hac tempore velut per universam orbem Romanam
bellicum cannentibus bucinis; excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant". S-ar putea ca
tezaurele din Banat şi Oltenia, care se încheie în majoritate în jurul anilor 361-365 să reflecte exact această stare
de lucrurP. Sigur este că împăraţii au luat o serie de măsuri pentru apărarea şi întărirea graniţelor 2 • La 376 însă,
conform unei înţelegeri, împăratul Valens a permis unor grupuri mari de goţi să se aşeze în provinciile Moesia
II şi Dacia Ripensis cu condiţia să participe la apărarea ImperiuluP. O parte din goţi conduşi de Fritigern au
primit receptia printr-un foedus care le-a permis să se aşeze în Moesia II, Dacia Ripensis şi Thracia. Din acest
moment, se pare, nesiguranta frontierelor a crescut. Aş aminti aici faptul că o armată trimisă de împăratul
Gratianus şi condusă de Frigeridus magister militum per /ll.ITicum, venind de la Augusti Treverorum (Trier)
s-a ciocnit lângă Castra Martie cu un grup de alani din grupul gotic condus de Alatheus şi Saphrax. Armata
romană nu a mai înaintat spre est.
provinciilor de la Dunărea de Jos
de la Adrianopole (378) situaţia a devenit dezastruoasă în toate provinciile situate de-a lungul
Dunării din Pannonia Valeria până la mare 4 • Iată ce reiese din trecerea în revistă a principalelor izvoare literare:
- goţii au ocupat Moesia II, Dacia Ripensis şi Moesia I (A, I, 26); stăpâneau toată partea de nord a
Imperiului, până la Dunăre "tamquam genitales terras" (A, I, 9 AurVict); funcţionarii minelor din Moesia I nu
reveniseră la serviciu în 381 de frica barbarilor (CTh, 1, 32, 5);
a.

Situaţia

După bătălia

1 E. Chirilă-N. Gudea-1. Stratan, Drei Miinzhorts des 4 fh. aus dem Banat, Timişoara, 1974, p. 84-92; acelaşi lucru îl remarcă
M. Vasic care menţionează existenta unui nivel de distrugere în unele fortificaţii din zona Porţilor de fier (\'asic fa. 327).
2 Vezi în acest sens CTh, XV, 1, 13 (Valentinianus către Tautomedus dux Daciae Ripensis); Themistius, Orationes, X
(FHDR, II, p. 65), CTh, XXIX, 6, 2 (Valens).
3 Zosimus. IV, 20; Eunapios, frg. 42 cf. E.A. Thompson, în Historia, 1963, p. 107 sq; Stallknecht 1969, p. 65, nota 74 cu
toate izvoarele.
4 Despre desfăşurarea bătăliei: AmMarc, XXXI, 1-17; 13, 1-6; Zosimus, IV, 50; Eunapios, frg. 60. Grupului de goti conduşi
de Fritigern care s-a "răsculat" contra romanilor şi s-au alăturat grupurile lui Alatheus şi Saphrax (goţi, alani, huni).

86

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

-atacurile goţilor se resimt spre vest în Pannonia Il, Valeria până la graniţele Italiei (A, I, 10, AmMarc);
- 381- oraşul Mursa (Savia) ocupat de goţi; 389 Valeria şi ambele Pannonii pierdute (A, I, 17 PanLat; A,
I, 12 Claudianus); Dalmatia pierdută (A, I, 14-15 Hieronymus); Ambrosius îşi răscumpără credincioşii captivi
în Italia de Nord (A, I, 7);
- 392 - sarmaţii ajung în Italia; trecătorile Alpilor sunt fortificate;
- 401 - Alaric trece spre Ravenna fără nici o piedică (A, 1, 23);
-lanţul Munţilor Balcani este depăşit spre sud de barbari (A, I, 19-20 Themistius);
-Tracia ocupată şi pustiită încetul cu încetul (A, I, 12-13, Claudianus; A, I, 14 Hieronymus); 386, 388, 391
se dau bătălii mari în Tracia la care participă şi împăratul;- Eliada şi Macedonia, Dardania, Thessalia jefuite (A,
I, 18 Theophanes) - Iustina, mama lui Valentinianus II, asediată la Thessalonic; jafuri până în împrejurimile
Constantinopolului;
- Scythia spre răsărit jefuită (A, 1, 18 Theophanes; A, 14 Hieronymus);
-jafuri şi distrugeri referitoare la regiunea în ansamblu: am pierdut 25 de neamuri (A, 1, 21 Libanius);
-au prădat aproximativ 20 de provincii (A, I, 18 Theophanes); a pierit cea mai mare şi mai puternică parte a
imperiului (A, l, 29 Philostorgius); provinciile pierdute (A, I, 20 Themistius); Illyricum este un mormânt (A, 17,
PanLat).
Din această trecere în revistă se pot trage următoarele concluzii:
1. toate provinciile romane de la Dunărea de Mijloc şi de Jos au fost ameninţate, prădate, distruse;
2. unele din provincii, dar mai ales Moesia II, Dacia Ripensis şi Thracia, au fost ocupate de barbari şi
considerate pierdute (Libanius) sau "smulse" (Philostorgius); pacea încheiată la 382 prevedea aşezarea goţilor
în Moesia II şi Dacia Ripensis în calitate de foederati. Alaric a fost numit magister militum atât pentru imperiul
estic cât şi cel vestic; în anul 409 a semnat un tratat cu împăratul Honorius (Zosimo, V, 50);
3. năvălirile şi distrugerile nu s-au limitat la provinciile de frontieră ci s-au extins la sud de Haemus în
provinciile Thracia, Dardania, Macedonia, Thessalia, Achaia şi la vest de Haemus (Dalmatia, Pannonia Il); în
anul 377 provinciile Moesia II şi Thracia au fost scutite de impozite (CIL VII.6, 3);
4. imposibilitatea legăturilor între oraşe, între părţi diferite ale Imperiului, nesiguranta circulaţiei, asedierea
unor centre mari din interior, inclusiv capitala arată dimensiunile acestui prăpăd;
- trecerea barbarilor peste Dunăre a continuat şi după 378 (Iordanes, Getica, 129; Zosimos, IV, 32-34;
Orosius, VII, 33; AmMarc, XXXI, 9, 3 "transire flumen direpturi vaccus defensoribus loca"; un alt grup de goţi
conduşi de Farnobius a trecut Dunărea; celebra înţelegere cu vizigoţii a împăratului Theodosius 1 nu a oprit
acţiunile de jaf şi distrugere 5 ;
- această stare de lucruri a fost de durată. Se poate susţine că afirmaţia lui Hieronymus "viginti et
amplius anni" reprezintă o realitate. Până la plecarea lui Alaric spre vest (401), la primele măsuri de refacere a
fortificaţiilor (408) nu se poate vorbi de o stăpânire romană aici.
b. Date în legătură cu armata de graniţă. După 378/380 nu mai avem date sigure în legătură cu armata
de pe graniţă. Situaţia pe care ne-o oferă nouă ţiglele ştampilate din vremea tetrarhiei este unică (vezi mai jos).
Se crede că Constantinus Ia reorganizat armata de graniţă (în anul 325: Berchem 1952, 83-88) inclusiv de pe
Dunăre vechile unităţi militare (cohortele şi alele) fiind înlocuite de unităţile de infanterie de tip auxilia, iar
cele de cavalerie de cunei Uones 1964 II, 608). Tot el a completat şi sistemul cu duces. Oricum se crede că el
a redus numărul trupelor de pe frontiere în favoarea armatei mobile de campanie (Berchem 1952, 101-110,
115) în perioada 312-324: "Această siguranţă (pe care o instaurase Diocletianus pe graniţă) a fost ruinată de
Constantinus retrăgând cea mai mare parte a soldaţilor pentru a-i instala în oraşe" (Zosimus II, 34).
În timpul fiilor lui Constantinus, şi apoi a domniilor lui Valentinianus şi Valens situaţia s-a păstrat
neschimbată. Acelaşi autor crede că pe la sfârşitul domniei lui Theodosius II s-a instaurat sistemul documentat
de Notitia Dignitatum Uones 1964 II, 609). Armatele de frontieră în zona noastră erau comandate de
praefecti legionum şi duces (în Dacia Ripensis, Moesia 1 respectiv Moesia II şi Scythia) Uones 1964 II, 609).
Responsabilitatea acestor duces limitis în ce priveşte fortificaţiile, probabil şi praefecti Jegionibus (ripae) a fost
stabilită (cf. CTh XV, 1.13). Probabil aceşti comandanţi răspundeau şi de fundi limitrophi, terenuri atribuite
pentru susţinerea armatei (cf. CTh, V, 12.2). Acest autor crede că faza finală a dezintegrării armatei datează

5

Despre pacea din octombrie 382 Themistius, Orationes, XVII, 210-214; Iordanes, Getica, 131; Zosimus, II, 34; AurVictor,
47, cf. Stallknecht 1969, p. 76; Jones, 157.
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în partea de vest din timpul lui Honorius Uones 1964 IL 612), iar în partea de vest mai târziu. L. Văradi crede
că "porţile armatei romane s-au deschis pentru goţi după pacea din 382 (Varadi 1961, 41). A început o largă
folosire a federaţilor şi în Illyricum, recrutarea de cetăţeni romani fiind abandonată.
Aşa se crede în literatura istorică bazată aproape exclusiv de Notitia Dignitatum şi pe diverse texte din
literatura istorică e.g. Orosius VII. XL. 7).
Niciunul din autorii care au scris despre armata romană din secolul IV nu s-a bazat şi pe studiul ţiglelor
ştampilate ci mai ales pe NotDign (R. Grosse, D. Van Berchem, B. Hoffmann).
Realitatea care apare datorită ţiglelor ştampilate este cu totul alta de cea care apare în NotDign. În perioada
tetrarhiei şi în secolul IV nu avem de a face cu unităţi de tipul celor din Notitia Dignitatum. Iar pe parcursul
secolului IV, până la 478 nu avem nici o unitate de acest tip nou atestată sigur.
-sfârşitul fortificaţiilor între 378-390 indică distrugerea lor, respectiv scoaterea lor din funcţie din punct
de vedere al funcţionării;
- desfiinţarea fortificaţiilor a însemnat în chip implicit fie distrugerea unităţilor militare, fie plecarea lor
din locul de staţionare. Ţinând cont că aceşti limitanei erau de fapt ţărani înarmaţi mutarea sau plecarea lor a
însemnat dispariţia elementului roman din zonă;
- sfârşitul seriilor monetare în fortificaţii atât în cazul tezaurelor cât şi în cazul descoperirilor izolate
sugerează acest lucru (Stângă 1998, 206-207);
-din izvoare ştim că prelucrarea apărării a fost făcută în zona noastră de către Alaric, care a fost numit în
390 magister militum în Moesia Prima şi Dacia Ripensis, iar în 397 magister militum per Illyricum Uones 1964
I, 183) după ce ocupase ani îndelungaţi Thracia şi Dacia. A. Schwarcz (foederati, în RGA, 9, 1995, 295) arată
că în calitatea lui de magister militum, conformfoedus-ului din 397 avea jurisdicţie peste exercitus Gothorum,
controla fabricile de armament, ridica impozitele având şi sarcinile unui praeses provinciae. Ulterior a fost
numit magister militum pentru Dacia primind ordinul să ocupe Epirus Uones 1964 I, 185);
- în această perioadă, cât timp a fost Alaric magister militum în Illyricum şi Dacia nu există nici o
informaţie despre armata de graniţă, iar trupele din Notitia Dignitatum datează în mod sigur după plecarea
vizigoţilor din zonă [408-410).

c. Situaţia graniţei reiese indirect din datele menţionate mai sus. Fortificaţiile fiind distruse, unităţile
militare dispărute, goţii/vizigoţii ocupându-se nu atât de apărarea Imperiului cât de jefuirea provinciilor în
interior se poate afirma că cel puţin în perioada 379-400 graniţa nu mai funcţionează. Acest lucru se poate
deduce şi din faptul că izvoarele menţionează cete de goţi, huni, alani care trec mereu graniţa spre sud, fără a
fi opriţi de nimeni (Varadi 1961, 41).
3. Concluzii
a. Situaţia politică şi militară descrisă mai sus arată clar că nu mai funcţiona nici o frontieră întărită a
Imperiului la Dunăre în zona Daciei Ripensis. Constatarea pe baza izvoarelor literare, a evenimentelor politice
este susţinută de izvoarele arheologice. În fortificaţiile cercetate ale Moesiei I şi Daciei Ripensis există un nivel
de distrugere violentă, datat între 378-395 prin capătul seriei monetare sau prin strat de incendiu.
b. Dispar orice informaţii în legătură cu trupele 5 • Nu mai există inscripţii, ştampile sau alte date care
să arate existenţa lor în ultima etapă. Se crede că aceste trupe au fost retrase pe frontiera de nord a Thraciei
(Iordanes, Getica, 132; Stahlknecht, 77-78; Lot, p. 312). Oricum arsenalele armatei au fost cedate goţilor.
c. Combinând informaţiile provenite din cele trei surse menţionate se poate spune că timp de 20 de ani
după 378 Imperiul Roman a pierdut controlul graniţei în zona Daciei Ripensis şi Moesiei Prima şi prin extensie
şi la est şi vest de aceste zone. Spectrul acţiunilor barbare: distrugeri şi incendieri de fortificaţii, distrugeri şi
incendieri de aşezări din interior; între provinciile menţionate de izvoare Dacia Ripensis şi Moesia Inferior apar
în chip constanf disturbări grave ale circulaţiei, disturbări grave ale economiei, părăsirea zonelor de graniţă de
6 L. Văradi, Das letzte jahrhundert Pannoniens, 376-476; Budapest. 1969, p. 371, crede că acum au dispărut duces din
Pannonia. După ArnMarc (XXI, 10, 9) şi Zosirnus (IV. 34) se consideră că distrugerile din Pannonia II se datorează
pătrunderii acolo a grupului condus de Alatheux şi Saphrax.
7
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Iordanes, Getica, 132 cf. Stallknecht 1969, p. 75, nota 8; F.Lot, p. 312.
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către funcţionarii de stat, de către episcopi, jafuri, rapturi şi violuri, cu intensitate diferită în locuri şi la date
diferiteB, arată clar prăbuşirea apărării romane.
d. Ce situaţie reflectă Notitia Dignitatum 9 este mai greu de precizat pentru că nu este confirmată arheologic
prin nimic.

ANEXAI
LISTĂ DE TEXTE CARE SE REFERĂ LA NĂVĂLIRILE BARBARE DUPĂ 378
1. Ambrosius, Epistolae, 15 (381): "episcopul din Mursa s-a îmbrăcat în haine gotice în timpul când oraşul a
fost ocupat de goţi".
2. Ambrosius, De fide, II, 16 (după 378) atacurile goţilor se resimt "per Ripensem Daciam et Mysiam omnemque

Valeriam Pannoniorum".
3. Ambrosius, Epistolae, 12 (381) episcopii adunaţi în conciliul de la Aquileia se plâng lui Theodosius II că din
cauza barbarilor nu au putut trimite delegaţi la conciliul de la Constantinopol.
4. Ambrosius, Epistolae, 15 (381) se miră că a primit vestea morţii episcopului Acholius din Thessalonic "clauso

tune mari, occupatis terrarum barbarica infestatione regionibus".
5. Ambrosius, Epistolae, 40 = PL, 16, col. 1156; "Ego (christus) cum periculum summum esset ne Alpes infide

barbarorum penetrarent consilia, intra ipsa Alpium vallum victoriam tibi contuli, ut sine damno
vinceres" (scrisoare către Theodosius Il).
6. Ambrosius, Epistolae, 59 (392) scrie episcopului Servius din Napolis despre o gravă ameninţare în Pannonia,
căci trecătorile

Alpilor au fost barate în grabă.
7. Ambrosius, De obitu Valentiniani, 4 = PL, 16, col. 1416 "audite omnes populi et 1ridete dolorem meum.

Virgines meae et iuvenes mei abierunt in captivitate ... Nas adhuc murosAlpium addere parabamus.
Valentiniani gratia non expectavi Alpium vallum, fluente omnium ageres nivium sed Alpes et
fluvios supergressos, maro nas sui imperii protexit".
8. AurVict, 47, 3 (378) "Thraciam Daciamque tamquam genitates terras possidentibus Gothi Taiphalisque atque
omni pernicie atrocioribus Hunis et Alanis extremum periculum instari nomini romana accito ab
Hispania Theodosio ... imperium contulit".
9. AmMarc, XXI, 16, 3 (după 378) "Hunii Halanisque permixti belicosis et fortibus ... agros vero fertiles latestentos
et longe ad extremum vastavere penuriam cultoribus caesis out captis ... itineris Jentis missentes
cuncta populationibus et incendiia nullo retinentes pergebant".
10. AmMarc, XXXI, 16, 7 "exinde digressi sunt efusori per arctoas provincias, quae peragravere licenter ad usque
radices Alpium luliarum quae venetas appelabant antiquitas".
11. Claudianus, Panegyricus de quarto consulato Honorii, VIII, 50-55 (după 378) "Nam cum barbaris penitus comote
gementem/ inruerunt Rhodope et mixta turbine gentes/ lam deserto suas in nas transfunderat arctoas/
Danuvii totae vomerent cam proelis ripae/ Cum Geticae ingens premeretur Mysia palustris/ Flavaque
Bistoni os operirent agmina campos/ omnibus adflictis et vellatentibus ictu/ vei prope casuris".
12. Claudianus, In Rufinum liber, II, 45 "Nam plaga Pannoniae miserardaque moenis Thracium/ arvaque
Mysorum iam nulli jlebile damnum/ sed cursus solemnis erat campusque furori/ expositus
sensumque malis detraxerat usus".
13. Claudianus, In Eutropium liber, II, 214-218 (după 378) "Vastastor Achaiae/ Getis et Epirum nu per populatim
inultam/ praesidet Illyrico iam quos obsedit amicus/ ingreditus muros, illis responsa daturus/
quorum coniugibus potitur, patosque peremit! sic hostes punire solent".
14. Hieronymus, Epistolae, LX, 16 (403) "Viginti et amplius anni sunt quod inter Constantinopolim etAlpes Iulias
quotidie Romanus sanguinis effunditur. Scythiam, Thraciam, Dardaniam, Daciam, Thesaliam,
Achaiam, Dalmatiam cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, i\Janus, Huni, Vandali,
Marcomani vastant, trahunt, rapiunt".
15. Hieronymus, Comentarii in Sophianum, CI = PL, 25, col. 1340; (392) "et vastatis urbibus, hominisque
interfectis, solitudinem et rari ta tem bestiarum quoque fiere et volatilim pescicumque testis Illyricum,
testis Thraciam, testis in quo ortus sum, ubi praeter caelum et terrae".
8

Claudianus, în Eutropium II, 214-218 cf. Jones, 183.

9

Pentru datarea NotDign vezi E. Polaschek, în RE, XVII, 1, 1936, col. 1081-1097.
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16. Hieronymus, Epistolae, LXVI = PL, 22, col. 647 (400) "compulsi summus frater Paulinus ad patriam mittere,

ut semirutas vilula que barbarorum effugerunt manus et parentem communium census venderet".
17. PanLat, XII (2), XI, 4 (390-400) "perdidi infortunata Pannonia, lugeo funus Illyrici ... quidquid atterit Gothus,

quidquid rapit Hunnus, quidquid aufert Halanus, id olim desiderabat Arcadius".
18. Theophanes, a. 5870 (378) "Geţii se uniră din nou pătrunzând pe pământul romanilor şi pustiiră multe
provincii Schytia, Macedonia şi toată Ellada, aproximativ 20 de provincii"; (după 378) "Goţii se
semeţiră de izbândă şi pustiiră în chip înspăimântător împrejurimile Constantinopolului".
19. Themistius, Orationes, XVI, 206 (383) "au fost prădaţi tracii, au fost prădaţi illyrii, au fost spulberate armate
întregi ca şi cum ar fi fost o umbră. N-au oprit năvălirile vrăjmaşilor nici munţi de nestrăbătut,
nici ape pe care nu le poţi trece, nici asprimea locurilor".
20. Themistius, Orationes, XIV, 181 (379) "suntem încredinţaţi că vom opri pe sciţi din goana lor ... şi vom
stinge incendiul care mistuie totul şi pe care nu l-a oprit nici Haemusul, nici hotarele tracilor şi
illyrilor, greu de trecut chiar pentru un călător".
21. Libanius, XXIV, 15 (380) "am pierdut 25 de neamuri care ne-au fost smulse în afara zidurilor (graniţelor)
... aşa şi-au bătut joc de noi sciţiii, care întotdeauna tremurau când auzeau de priceperea noastră
în războaie".
22. Gregorius Nazianzus, Orationes, XII (după 378) "pământul este acoperit de cadavre şi roşu de sânge" (la
sud de Dunăre).
23. Iordanes, Getica, 147 (395) "per Pannoniem et per Sirmium dextraque latere quasi viris v/acuum intravit

(Alaricus) Jtaliam nulloque penitus bis Ravenna".
24. Iordanes, Romana, 313 (după 378) "superatisque Romanis (Gothi) in congressione funduntur in Thracias".
25. Iordanes, Getica, 132 (376) "susceptoresque in partibus Moesiase Cetos, quasi murum regni sui contra citeras
stattuit gentes"; 133 "Ipsi quoque dictum est DanUirio transmeantes Ripensem Daciam, Mysiam
Thraciamque permisio principi insederunt".
26. Iordanes, Getica, 137 (după 378) "Gothi iam non ut ad1rense et peregrini, sed ut cives et domini possesoribus
imperare totasque partes septentrionales usque ad Danubium sua iure tenet".
27. Eunapios, 50 (după 378 = pe vremea lui Theodosius) "barbarii pustiau Thracia încetul cu încetul;
nesfârşitele triburi de duşmani trecuseră de la început fluviul şi mai multe treceau încă fără să fie
împiedecate de nimeni".
28. Orosius, VII, 33, 11 (după 378) "deinde propter intolerabilem avaritiam Maximi ducis fame et iniuria adacti

in arma surgentis 1ricto Valentis exercitu per Thraciam sesse, miscentes simul omnis cae.dibus
incendiis rapinisque fuderunt".
29. Philostorgius, IX, 17 (după 378) "aşa a pierit Valens, pierind totodată şi cea mai mare şi cea mai puternică
parte a imperiului roman. Barbarii conduşi de Fritigern au prădat fără teamă Thracia".

ANEXA II
LISTĂ DE ACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE DE DUPĂ 378
- 380:- sunt reluate legăturile dintre Thessalonic şi Italia (Ambrosius, Epistolae, 15)
- 381:- Arbogast şi Bauto- magistri militum în vest au fost trimişi contra goţilor în Moesia I (Abrosius,
defide, 16)
- 386:- Ordin pentru a aduce la lucru pe funcţionarii de la mine fugiţi de frica barbarilor (CTh, I, 32, 5)
- 386-387: - Theodosius I se întoarce la Constantinopol după lupte în Thracia (Marcellinus, a. 386;
Zosimus, IV, 48-49)
- 387: - Iustina, mama lui Valentinianus II, asediată la Thessalonic cere ajutor lui Magnus Maximus
(Piganiol, 244, 247-248, 254)
-390:- Alaric devine magister militum în Moesia I şi Dacia Ripensis (Claudianus, in Eutropium, II, 214-218;
de bello getico, 535-539; Vetters 1950, p. 37)
- 391:- Promotus magister militum este ucis în luptele din Thracia Uones 1964, 158; Buny II, 465)
- 392:- Sarmaţii iazigi ajung în Italia (Claudianus, in Rufino, II, 26, 31)
- 395-396: - după moartea lui Theodosius I goţii au reluat atacurile în Macedonia şi Thessalia, Grecia
centrală şi Peloponez; au putut fi opriţi numai cedându-li-se noi teritorii; Alaric primeşte titlul de
magister militum per Illyricum (Claudianus, in Rufino, II, 101-106)
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- 407: - Stilichon ordonă lui Alaric să ocupe Illyricul de vest (Claudianus, in Eutropium, Il, 214-216; de
bello getico, 535-539)
- 408:- primele măsuri de apărare (CTh, VII. 16, 2; XV, 1, 49;XI, 17, 4); dar şi distrugeri, Castra Martis
cade în acest an din cauza hunilor (Zahariade 2006, 28-29)

ANEXA III
LISTA DESCOPERIRILOR MONETARE FINALE ÎN FORTIFICAŢII
O. Porecka Reka. Thermenzerstbrung; 378;
P. Petrovic, in Limes 11 Szekesfeherv6.r 1977, 261; idem, Starinar 33-34, 1984, 288-... ; cf. Donji
Milanovac; 87 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze 378-395; Mirnik 1981, 78, nr. 276; D. Minie,
Numizmaticar 7, 1984, 39-47.
4. Orşova 1Dierna; Miinzschatz 1: 730 Stiicke; letzle Miinze 361; Miinzhort 2: 1222 Stiicke; letzte Miinze 361;
Miinzhorl III: 152 Stiicke; letzte Miinze Valentinianus II (378-382);
Chirilă-Gudea-Stratan 1974, 17-29, 29-47; M. Chiţescu-Gh. Poenaru-Bordea, BSNR 129-130, 19871988, 173-182
5. Mehadia 1Ad Mediam; 11 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze Valens (367-378);
N. Gudea, SCIVA 26, 1975, 149; Butnariu 1988, 158, nr. 114
7. Kladovo-Koratas/Diana; Zerstbrurgeschicht mit Miinzen van Valentinianus I und Valens datiert
V. Ivanisevic, in L'Occident romain et Europe Centrale ... , Brno 1999, 95;
8. Kladovo-Donje Butorke; Kleine Miinzhort 17 Stiick; die letzten Miinzen van Theodosius I (378-383)
P. Petrovic, in Limes 12 Stirling 1979, 770
9. Kladovo/ Pontes; viele spătrbmische Miinzen; die letzten Miinzen Valentinianus I, Valens und Theodosius I
M. Garasanin-M. Vasic, CPFIV, 1987, 85; D. Jankovic, Starinar 24-25, 1973-1974, 224-225
10. Drobeta 1 Drobeta-Turnu Severin; in der Stadt 92 Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I; in der
Festung 445 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Arcadius (393-408)
Stângă 1998, 149-153, 162-182, 193-194, 199
12. Puţinei; 16 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze vori Constantius II (-361)
Chirilă et alii 1974, 79; Davidescu 1989, 104;
13. Rtkovo; Zerstbrungschicht; cea 200 Miinzen; die letzte Miinze Arcadius
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
14. Hinova; 469 spătrbmische Miinzen; die letzten van Theodosius I. Arcadius und Honorius (379-395)
Davidescu-Stângă 1985, 75-102; Davidescu 1989, 88; Butnariu 1988, 155, nr. 89;
Ostrovul Mare; 5 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 475; Davidescu 1989, 116: Butnariu 1988, 159, nr. 133
19. Ljubicevac; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.
Maja Parovic-Resikan, CPF II, 1984, 142
22. Slatinska Reka; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.; die letzten Miinzen Constantius II und Valentinianus II
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
23. Izvoarele; 7 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze Constantius II (361)
Davidescu 1989, 120; C. Preda, SCIV26, 1975,470
Mihailovac-Blato; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs; die letzte Miinze Valens und Valentinianus I
M. Tomovic, CPF, III, 1986, 413; idem, Arhfug 24, 1987, 98
25. Aquis 1Prahova; Miinzhort mit 572 Miinzen; die letzte Miinze van Honorius
G.L. Duncan 1993, 90; Popovic 1984 (Numizmaticar 7, 1984, 57-82)
30. Bononia 1Vidin; zahlreiche spătrbmische Miinzen van Diocletianus, Licinius, Constantinus I, Constantius
II; die letzte Miinze von Constantius II (361)
Velkov 1977, 186
31. Desa; zahlreiche spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Constantius II (361)
Toropu, Romanitatea, 209; C. Preda, SCIV 26, 1975, 466; TIR K 34, 42; Butnariu 1988, 154, nr. 66
33. Castra Mortis 1Kula; 44 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I (380-393)/ Theodosius
II (402-408)
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Atanasova 2005, 226-233; K. Dimitrov, in Limes S1ristov 1998, 37-48
- sudlich van Castra Martis 1Kula bei Remesiana 1Bela Palanka Miinzhort mit 209 Miinze gefunden
wurde; die letzte Miinzen 393/395; bei Romuliana/Gamzigrad Miinzhort vor 99 solidi; die letzte Miinzen
388-389
Svetlana Miljanic, Numizmaticar, 18-19, 1996, 121; A. Jovanovic-A. Lalovic, Numizmaticar, 16, 1993,
70
35. Bistreţu; 10 spiitrămische Miinzen; die letzte Miinze von Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 459; TIR K 34, 27; Butnariu.1988, 151, nr. 17
41. Sucidava 1Celei:
Miinzhort O; 444 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II (402-408)
Miinzhort 1/1937; 700 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II
Miinzhort 2/1942; 889 Miinzen; die letzte Miinze 402-408;
Miinzhort 3/1942; 129 Miinzen: die letzte Miinze 402-408
Miinzhort 4; 395 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius I
Miinzhort 5; 136 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II- Honorius- und Arcadius (402-408)
D. Tudor, Dacia, 7-8, 1937-1940 (1941), 388-392; Mitrea 1979, 63-77; Gh. Poenaru-Bordea, Dacia 14,
1970, 251-295; Gh. Poenaru-Bordea, SCJVVI, 1976,61-106
ANEXA IV

LISTA FORTIFICAŢIILOR DE PE GRANIŢA DE NORD A DACIEI RIPENSIS 275-380 p.Chr.
o. Porecka Reka
20. Brza Palanka/Egeta
1. Malo Golubinje
21. Izvorul Frumos
Nesin Potok
22. Slatinska Reka
Mihailovac-Blato
Turski Pristanice
Mihailovac-Moara Veche
Pecka Bara
23. Izvoarele
2. Hajducka Vodenica
23.a. Bordelj
Dubova
24. Prahovo/Aquis
3. Teki ja/Transdierna
25. Radujevac
4. Orşova/Dierna
26. Vidrovac
5. Mehadia
27. Negotin
6. Sip
27.a. Kostolac-Zajecar
7. Kladovo-Kara tas/Diana
28. Vrav/Dorticum
8. Kladovo-Fetislan
29. Mokranjska Stena
8. Kladovo-Donje Butorke
30. Vidin/Bononia
9. Kladovo/Pontes
31. Desa
10. Drobeta-Turnu Severin/Drobeta
32. Arcar/Ratiaria
11. Insula Banului
33.
Kula/Castra Martis
12. Puţinei
34. Lom/Almus
Maia Vrbica
35. Bistretu
13. Rtkovo
36. Cibăr/Cebrus
14. Hinova
37. Hărleţ/Augusta
15. Korbovo
38. Dolni Vadin/Valeriana
16. Batoti
39. SelanovciNariana
17. Valjuga
40.
Gigen/Oescus
18. Miliutinovac
41. Celei/Sucidava
19. Ljubicevac
42. Milko\·ica/Utus
Pivnicki Potok
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The Fali of the Border Defence on Lower and Middle Danube after 378
with Special Regard to the Northern Border of Dacia Ripensis
(Abstract)
In the first part of his work the author (N. Gudea) surveys the territorial and politica] evolution of the
Goths starting from the middle ofthe 3rd century up to 376 (Bierbrauer 1994; Harhoiu 1990; Magomedov 2001).
The great gothic attack from the middle of the 3rd century in the area of Lower Danube, were followed by a
relative calmness, distrubed only by the conflicts from Constantinus' time. After the 376 treaty the Goths were
accepted as federates in the Empire and owing ta reasons, much discussed until now, the conflict was released
which brought about the distruction of the Roman army (Hadrianopolis 378).
Four categories of historical and archaeological sources ha ve been analysed:
a. texts of ancient authors (contemporaries with the events) presenting the military events from the
provinces of the Lower Danube;
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b. the list of certain events constituting (economica!, social and demographical) results of the military
situation after 378;
c. the list of la test monetary discoveries in fortifications situated on the northern border of Dacia Ripensis;
d. informations about the archaeological situation from these fortifications, which indicates a massive
distruction level, datable to the end of the 4th century.
On the hasis of outcoming dates from these faur categories of sources the conclusions concerning the
situation of the border and the provinces after Hadrianopolis battle would be as follows:
- the provinces from the Lower and Middle Danube (Pannonia II, Moesia I, Dacia Ripensis, Moesia Il,
Scythia Minor, Dardania, Dacia Mediteraneea etc.) were lost fot the Empire;
- the Goths did not fulfil their obligations as federates and passed to a brutal robbery of the provinces
(towns, villages, forts etc.);
- the border fortifications were distroyed; other barbarians were crossing the river, taking active part in
the robbery;
- the border army ceased to exist; the troops of the central army withdraw in Thracia and Greece (the
emperor being at Thassaloniki);
- the territories from the north of the Balkan Mountains were lost for 20 years, being depopulated, with a
destroyed Roman economy.

Der Zusarnmenfall der Spătromischen Grenze an der Mittel- und Unteren Donau nach
378. Mit einem Besonderen Blick auf die Provinzen Moesia Prima und Dacia Ripensis
(Zusammenfassung)
1. Am Tode des Kaisers Iulianus (364) fing der in der ersten Hălfte des Jahrhunderts an den Grenzen
des Romischen Reiches hergestellte Frieden an zu schwanken (AMM Maro, XXVI, 4, 5). Der Druck auf die
Grenzen steigerte, die Anzahl der Angriffe wuchs und nahm auf einer immer weiteren Front zu, es entstand
eine allgemeine Lage von Unsicherheit.
In der behandelten Gegend werden all diese Tatsachen durch die groJ:l.e Zahl der nordlich des FluJ:l.es in
Alfold, Banat und Oltenien entdeckten Schătze, die bis zu den Jahren 361/364 hinausreichten, bewiesen.
2. Die von den Kaisern Valentianus und Valens, entweder durch Bauarbeiten, ader durch ihre Zustimmung
zur Niederlassung von Barbaren als Foderierte des Reiches, zur Grenzstărkung getroffenen MaJ:l.nahmen
verlăngerten fur eine Zeitweile den "Grenzwiderstand".
In der obenerwăhnten Gegend wurden Wiederherstellungs, Stărkungsarbeiten und sogar neue
Befestigungen identifiziert, aber sie hatten mehr eine moralische Auswirkung, denn es handelt sich um kleine,
winzige Bauarbeiten. 376 wurde eine groJ:l.e Gotenanzahl im Reich aufgenommen, und diese setzten sich in
den Provinzen Scythia Minor, Moesia II und Dacia Ripensis (vielleicht auch in Thracia) als Foderierte nieder.
Scheinbar wurde nach diesem Zeitpunkt die Grenze durchlăssig. Man vermutet sogar, daJ:l. die Grenztruppen
zu den Befestigungen der PăJ:l.e der Balkangebirge umgesetzt wurden, um Thracia und Dardania zu verteidigen.
Solche Truppenbewegungen wurden in der benannten Zone archăologisch nicht festgestellt.
3. Im Jahr 378 erripărten sich die făderierten Goten, und zusammen mit anderen germanischen (Herulen)
und "scytischen" Stămmen (Alanen, Hunen) u.a. schlugen sie das rămische Heer bei Adrianopol (Thracia)
nieder. Van nun an blieb das ganze Gebiet zwischen der Donau und den Balkangebirgen, zwischen dem
Schwarzen Meer und dem Adriatischen Meer unverteidigt. Das Gebiet wurde ausgeraubt, vernichtet, durch
Morde ader Auswanderung nach Suden entvălkert. In erster Reihe wurden die Provinzen Moesia II, Dacia
Ripensis, Moesia I betroffen. Aber auch die Provinzen der zweiten Linie: Thracia, Dardania, Dacia Mediteraneea,
Dalmatia kamen nicht davon. Auch der Innenraum: Achaia, Macedonia und sogar Italia, war bedroht.
Diese Ereignisse wurden auch van den schriftlichen Quellen, van Hieronymus, Themistius, Gregorius
Nazianzus, Eutropius, Orosius erinnert werden. Van den VerwaltungsmaJ:l.nahmen erwăhnen wir jene welche
den Staatsbeamten den Befehl erteilten an Ort und Stelle zu bleiben. Die archăologischen Forschungen ha ben die
Zerstărung van Befestigungen und Ansiedlungen im Grenzgebiet, die Begrabung van Schătzen u.s.w. bestătigt.
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In der von uns besprochenen Gegend sind Beweise der Niederlassung von foderierten Goten, der Zerstorung
von Befestigungen (Viminacium, Novae Taliata, Porecka, Boljetin-Ravna u.a. siidlich des Fluf)es und Gornea,
Dierna, Drobeta, Hinova, Sucidava nordlich des Fluf)es) gefunden worden.
4. Der im Jahr 383 mit den Hauptgruppen der Goten vom Kaiser Theodosius geschlossene Frieden konnte
die Frage nur zum Teillosen, den Zerstorungsprozef) aher nicht aufhalten. Wenn wir den Vertrag stricta sensu
interpretieren, miissen wir sagen dai) die romische Grenze nicht mehr bestand.
Im der im Titei umriBenen Zone lieBen sich, nach der von Alatheus und Saphrax gefiihrten Gotengruppe,
auch die von Alaric geleiteten Goten bis 410 nieder.
5. Durch Zusammenstellung der Informationen aus den drei erwăhnten Quellen kann man behaupten,
daB fur 20 Jahre nach 378 das Romische Reich die Grenzkontrolle im Gebiet der Dacia Ripensis und Moesia
Inferior, und durch Ausdebnung aucb ostlicb und westlicb von diesen Provinzen, verlor. Das Spektrum der
Barbarenaktionen: Vernichtungen und Pliinderungen von Befestigungen, Vernichtungen und Pliinderungen
von inneren Ansiedlungen, ernste Zerstorungen des Verkehrs und der Wirtschaft, die Verlassung der
Grenzgebiete von den Staatsbeamten, Bischofen, Bevolkerung, Raub, Entfiihrungen und Vergewaltigungen, mit
unterschiedlicher Stărke an verschiedenen Orten und Da ten, bilden den klaren Ausdruck des Zusammenbruchs
der romischen Verteidigung.
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Hartă

a graniţei de nord a provinciei Dacia Ripensis. Legenda: 1. fortificaţie de tip quadriburgium; 2.
castru vechi de secol II-III reamenajat în secolul IV; 3. oraş fortificat; 4. fortificaţie presupusă; 5. turn
roman târziu; 6. localitate romană; 7. drum roman; 8. graniţă intraprovincială
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Fig. 3

Hartă

a teritoriilor dacice nord-dunărene cu răspândirea monetelor de secol IV (după N. Gudea). Legenda:
1. tezaure din manete de bronz; 2. descoperiri izolate cu manete de argint şi bronz; 3. descoperiri nesigure;
4. semnalări de manete romane târzii
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Fig. 4 Hartă a teritoriilor nord-dunărene din Oltenia cu deescoperiri monetare romane târzii
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Fig. 5 Hartă cu descoperirile monetare târzii la nord de Dunăre în secolul IV (Jupă Butnariu 1988, 133, fig. 1)
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Mişcările goţilor în provinciile balcanice după 378 (după M. Mirkovic, Moesia Superior. Eine Provinz an
der Mittleren Donau. Mainz, 2007, 94, Abb. 86)
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Fig. 7 Hartă cu mişcările goţilor în provinciile balcanice

102

după

370

(după

Wolfram 1969, 492, fig. 4)
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Fig. 8

Hărţi cu descoperiri gotice înainte de 378 în fostele Dacii şi teritoriile adiacente; după 378 mai ales la sud
de Dunăre (după Popovic f.a. 125, Abb. 7 şi 129, Abb. 9)
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Chilia - subiect de dispută
între Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun
Vasile MĂRCULET

Relaţiile dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, debutau, aşa cum bine se ştie, încă în aprilie 1400,
când domnul Ţării Româneşti intervenind militar în Moldova îl impunea pe tron pe protejatul său, luându-1
în captivitate pe Iuga vodă, domnul aflat în funcţie. Intervenţia domnului muntean în Moldova în sprijinul lui
Alexandru cel Bun îşi află confirmarea în mai multe surse cronicăreşti moldoveneşti şi munteneşti din secolele
XV-XVIIP.
Sprijinindu-1 pe Alexandru să ocupe tronul de la Suceava, Mircea şi-a asigurat un ascendent politic asupra
domnului Moldovei, căruia i-a impus un veritabil protectorat. Se adăuga acestui fapt, acela că Alexandru a fost
silit şi la unele cesiuni teritoriale către domnul muntean, respectiv la o rectificare a hotarului dintre cele două
ţări româneşti în folosul său 2 • Asupra teritoriilor cedate de Alexandru lui Mircea, nu dispunem însă decât de
ştiri tardive, datând din a doua jumătate a secolului al XV-lea 3 • Penuria de informaţii le-a permis specialiştilor
să formuleze opinii diferite referitoare la această problemă, cu un grad mai mare sau mai redus de veridicitate 4 •

Raporturile moldo-muntene. Cesiunile teritoriale pretinse de Mircea cel Bătrân lui Alexandru cel Bun
au compromis, fără îndoială, iremediabil raporturile bilaterale stabilite în momentul impunerii ultimului
pe tron. Dacă sursele interne, atât cele moldovene, cât şi cele muntene păstrează o tăcere suspectă asupra
relaţiilor moldo-muntene după 1401, există însă unele surse străine, extrem de puţine ce-i drept, care susţin
categoric existenţa unor raporturi tensionate între cele două ţări. Astfel, cronicarul otoman Halil (secolul XV)
ne informează că "Mircea şi domnul Moldovei (Kara Bogdan) erau între ei cum sunt câinele cu pisica", sau
conform proverbului turcesc inserat de autor în textul său, cum sunt "colţii de câine pe piele de porc"5 •
Un prim indiciu al tensionării relaţiilor moldo-muntene se manifestă încă din cursul anului 1401, când
Alexandru cel Bun, aflat în conflict cu Vitold, marele cneaz al Lituaniei, a refuzat să acorde liberă trecere solilor
acestuia trimişi la curtea lui Mircea cel Bătrân 6 . Unii istorici români au văzut în poziţia adoptată de Alexandru
1

«Letopiseţul

de când s-a început Ţara Moldovei!> - Letopiseţullui Ştefan cel Mare, ed. G. Mihăilă, Bucureşti, 2006, p.
33, 43 (în continuare: Letopiseţullui Ştefan cel Mare); Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. M. Scarlat, Bucureşti,
1988, p. 20; N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi de la 1709 la 1711, ed. C.A. Stoide,
I. Lăzărescu, Iaşi, 1976, p. 83; A. Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, val. I, ed. G. Ştrempel,
Bucureşti, 1993, p. 17.

2

P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000, p. 342; Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc,
Bucureşti, 1999, p. 113; Anca Ghiată, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea, în SISEE, I, 1974, p. 77; N.
Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, p. 135-136; E. Diaconescu, D. Matei, Alexandru cel Bun. 1400-1432,
Bucureşti, 1979, p. 101.

3

I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, p. 334-335: Într-o scrisoare de răspuns din 15
august 1475, adresată de Mathias Corvin lui Ştefan cel Mare, la o epistolă a domnului Moldovei din 12 iulie acelaşi an,
suveranul Ungariei preciza că "super metis eliam provinciae Moldaviae cum provincia Transa/pina secundum antiquos
terminos et consuetudines per praedecessores vayvodas possessos et tenos utrumque vayvodam, tam scilicet Stephanum

Moldal'iensem quam Vlad Transalpinum, secundum pril'ilegia Alexandri et Mirczae utriusque partis vayvodarum
concordamus".
4 Pentru diferitele opnii exprimate, vezi: B.P. Haşdeu, Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1999, p. 69; P.P. Panaitescu,
op. cit., p. 277-278; A. Ghiaţă, op. cit., p. 77; N. Constantinescu, op. cit., p. 136.
5 Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, val. I: Sec. XV-mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu, Mustafa Mehmet,
Bucureşti,

6

1966, p. 26 şi n. 9 (în continuare: Cronici turceşti, I).

I. Minea, Principatele române şi politica

orientală

a lui Sigismund de Luxemburg,

Bucureşti,

1919, p. 97-98.

Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 105-110
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"un indiciu despre relaţiile încordate dintre noul domn al Moldovei şi vecinii săi nordici'". După părerea noastră
opinia este doar parţial corectă, semnificaţia atitudinii domnului Moldovei faţă de raporturile munteanolituaniene fiind una mult mai complexă. Restricţia impusă solilor lituanieni de a-i tranzita ţara pentru a ajunge
în Ţara Românească lovea inclusiv în politica externă a domnului muntean. Ca urmare, în ceea ce ne priveşte
considerăm că actul lui Alexandru cel Bun a fost. în egală măsură, vădit ostil, atât lui Vitold, cât şi lui Mircea.
Ceea ce a deteriorat însă şi mai grav relaţiile moldo-muntene a fost rectificarea unilaterală de această dată
de către Alexandru cel Bun, care nu putea accepta tratamentul impus de omologul său muntean, a hotarului cu
Ţara Românească. Acţiunea domnului moldovean s-a materializat în ocuparea Chiliei şi a hinterlandului său.
Când şi în ce condiţii s-a consumat această acţiune vom încerca să arătăm în continuare.
Chilia în cadrul relaţiilor moldo-muntene. Aşa cum se cunoaşte, ca un fapt cert, prin anii 1390-1391,
Mircea cel Bătrân şi-a întins stăpânirea asupra întregii zone de la gurile Dunării. Cel mai târziu, încă din a
doua jumătate a anului 1391 intra sub stăpânirea Ţării Româneşti şi centrul genovez de la Lykostomo 8 . Titlul
domnesc al lui Mircea confirmă noile modificări teritoriale. Pentru prima dată, formula "până la marginea
Tartariei (usque ad confinia Tartariae)", sau "către părţile tătăreşti", apare menţionată într-un act intern din 27
decembrie 1391 9 •
În opinia noastră, formula din titlul domnesc se referă strict la teritoriile de la gurile Dunării. Formula
"până spre părţile tătăreşti", nu însemna, aşa cum foarte bine sesiza P.P. Panaitescu, că Mircea stăpânea
aşa-numitele "părţi tătăreşti", ci un teritoriu vecin cu acestea 10 • Fără îndoială, regiunile situate "către părţile
tătăreşti", includeau la sfârşitul secolului al XIV-lea, teritoriile de la gurile Dunării cu fostele centre genoveze,
Chilia, stăpânită de Ţara Românească încă din timpul lui Vladislav I, din anii 1369-1370 11 , şi Lykostomo cu
teritoriul din jur.
În urma luptelor cu Bayezâd I din anii 1394-1395, Mircea cel Bătrân pierde vremelnic stăpânirea asupra
întregii Ţări Româneşti, văzându-se totodată silit să împărtă tronul cu Vlad I (1395-1397), interpusul sultanului.
În aceste condiţii, după 1395 înceta şi stăpânirea statului muntean asupra spaţiului danubiano-pontic, care
intra sub stăpânire otomană 12 .
Intrarea Dobrogei sub stăpânire otomană îşi află confirmarea, directă sau indirectă, în mai multe surse
bizantine sau otomane din secolul al XV-lea sau tardive. În marea lor majoritate ele vorbesc decolonizarea în
provinciile europene ale Imperiului Otoman, inclusiv în regiunile ponto-danubiene, a unor însemnate grupuri
de tătari în urma înfrângerilor suferite de marele han al Hoardei de Aur, Toqthamîş, în faţa hanului turcmen
Tamerlan (Timur Lenk) în anii 1395-1396. Circa 10.000 dintre aceştia, conduşi de emirul Aqtaw, au solicitat
şi au obţinut din partea sultanului Bâyezîd I dreptul de a se stabili în provinciile europene ale Imperiului
Otoman. Exodul tătarilor este consemnat de mai multe cronici bizantine sau otomane. Asemenea informaţii ne
oferă cronicarii bizantini Laonikos Chalkokondylas şi Dukas (secolul XV), precum şi Cronica Messembriei. Lor
li se adaugă o serie de cronicari otomani din secolele XV-XVII, precum Orudj bin Adi! (secolul XV), autorul
cronicii anonime Tevarih-i al-i Osman (secolul XV) sau Evlya t:;:elebi (secolul XVII) 13 • Această situaţe se va
menţine până în primii ani ai secolului al XV-lea, când o un nou cutremur militar produs în lumea musulmană
va determina răsturnarea raporturilor de forţă şi a factorilor de putere din bazinul vest-pontic.

7

N. Grigoraş, Ţara românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ştefan cel Mare {1359-1457), Iaşi, 1978, p. 83.

8

Pentru intrarea cetăţii Lykostomo sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân în 1391, vezi: V. Mărculeţ, în SIB, XXVI-XXVII,
2002-2003, p. 45.

9

DRH, D, 1, p. 127, dac. 79.

10 P.P. Panaitescu, op. cit., p. 361.
11 Pentru stăpânirea Chiliei din timpul lui Vladislav I, vezi: O. Iliescu, în SCIVA, 29, 1978, 2, p. 209-210; M. Balard, în
RESEE, XVIII, 1980, 2, p. 236.
12 În tratatul de la Braşov, din 7 martie 1395, încheiat cu Sigismund de Luxemburg, Mircea face încă referiri la "părţile lui

Dobrotici, sau pe orice alte pământuri,

trecători,

limanuri şi în orice alte locuri supuse stăpânirii şi ascultării noastre",

informaţie ce conduce la concluzia că la data încheierii acordului, teritoriile danubiano-pontice se aflau încă sub
stăpânirea domnului muntean. Vezi: Hurmuzaki, V2, p. 360, doc, CCCII; I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe,
Relaţiile internaţionale

ale României în documente {1368-1900}, Bucureşti, 1971, p. 82-92.
13 Cronici turceşti, I, p. 50; Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, ed. M. Holban, Bucureşti, 1976, p. 382, 349, 380,
384, 386-387 (în continuare: Călători străini, VI).
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Înfrângerea şi capturarea lui Bayezîd în lupta de la Ankara (28 iulie 1402), de către Tamerlan, urmate de
moartea în captivitate a fostului sultan [martie 1403) şi de declanşarea luptelor pentru putere între fiii săi,
i-au permis lui Mircea cel Bătrân, care la începutul anului 1397 îl înlăturase pe Vlad 1 cu concursul lui Stibor,
voievodul Transilvaniei, restaurând-şi controlul asupra întregii ţării, să readucă Dobrogea sub stăpânirea sa.
Acţiunea întreprinsă prin anii 1403-1404 era cu certitudine încheiată înainte de mijlocul anului 1406, când
titlul domnesc menţionează stăpânirea domnului muntean "pe amândouă părţile pe toată Podunavia, încă şi
până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului''~ 4 • Stăpânirea integrală a lui Mircea cel Bătrân asupra
zonei de la gurile Dunării în primii anii ai secolului al XV -lea îşi află confirmarea şi într-o scurtă însemnare din
lucrarea geografică, Ubellus de Notitia Orbis, redactată puţin înainte de 1404 de Ioan, arhiepiscop de Sultanieh,
călător prin aceste locuri, care relatează că "dincolo de aceştia [de unguri, n.n.), lângă Marea cea Mare sau
Pontică

este Val achi a[. .. ]. Prin această ţară trece Dunărea[. .. ], ce coboară din Germania [şi trece] prin Ungaria,
apoi prin Valachia şi se varsă în Marea cea Mare lângă L_vkostom [... }"15 •
Stăpânirea

lui Mircea asupra Chiliei înceta însă, cel mai târziu, în cursul anului 1411, când cetatea de
la gurile Dunării apare ca fiind sub stăpânirea domnului Moldovei, Alexandru cel Bun16 • Dacă sursele interne
moldovene sau muntene nu ne transmit nici o informaţie asupra acestei schimbări a statutului politica-juridic al
cetăţii de la gurile Dunării, câteva documente externe sunt însă elocvente din acest punct de vedere. Astfel, într-o
scrisoare fără dată, trimisă de Sigismund de Luxemburg voievodului Transilvaniei Stibor de Stiboricz, datată de
specialişti în anul 1411, evidenţiază clar existenţa unui plan de cucerire a Chiliei, amânat însă din motive rămase
obscure17 • Intenţia declarată a regelui Ungariei de a cuceri Chilia este dovada certă că la data respectivă cetatea
de la gurile Dunării, trecuse din stăpânirea lui Mircea cel Bătrân sub cea a unui adversar al suveranului Ungariei,
care nu putea fi altul decât domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. De altfel, un alt act de o mare importanţă,
anume tratatul de la Lublau din 15 martie 1412, dintre Sigismund de Luxemburg şi regele Poloniei, Wladislaw
1 Jagello, confirmă, fără niciun dubiu, stăpânirea domnului Moldovei asupra ChilieP 8 • În sfârşit, apartenenţa
Chiliei la Moldova este confirmată de lista delegaţilor diferitelor oraşe participanţi la Conciliul de la Konstanz din
1414-1418, redactată prin 1415, între care se număra şi cei ai oraşului "Kiryla Moldauiae''~ 9 .
În sfârşit o informaţie tardivă cu privire la cucerirea teritoriilor de la gurile Dunării de către români ne-o
oferă Evlya Celebi. "Pe vremea întâmplărilor cu Timur- consemnează el- craii Tării Româneşti şi Moldovei,
găsind prilej, au ocupat toate cetăţile de dincolo de Dunăre", respectiv din Dobrogea 20 • Informaţia cronicarului
otoman conduce la concluzia că această acţiune de recuperare a teritoriilor transdanubiene întreprinsă de
Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun s-ar fi consumat prin anii 1402-1403.
În acest punct al studiului nostru considerăm că două aspecte ale acestei probleme se cer elucidate, cel
puţin atâta cât ne permit informaţiile de care dispunem: momentul trecerii Chiliei sub stăpânirea lui Alexandru
cel Bun şi condiţiile în care s-a realizat această schimbare de statut al cetăţii de la gurile Dunării.
În ceea ce priveşte momentul intrării Chiliei sub stăpânirea domnului Moldovei, asupra acestui aspect
dispunem de puţine informaţii. În 1408, un sol al lui Sigismund de Luxemburg la Veneţia solicita Senatului
Serenissimei să-1 ajute pe suveranul Ungariei "cu câteva corăbii mari pentru a ridica şi a duce de la L_vkostomo

la Gallipoli (a Licostomo contra Galipolim] trupele sale pentru care lucru se va adresa altor creştini, spre
putea împlini planul asupra Gallipolei''2 1•

a-şi

Pe baza acestor informaţii, unii specialişti au admis că la data respectivă, Chilia se afla încă sub stăpânire
Cu mult anterior exprimării acestor opinii, Nicolae Iorga formula, absolut fundamentat, concluzia

genoveză 22 •

14 DIR, B, 1, p. 50-51, dac. 34-35.
15 Călători străini despre Tările Române, val. I, ed. M. Holban, Bucureşti, 1968, p. 39 (în continuare: Călători străini, 1).
16 Cf. Fl. Constantiniu, Ş. Pa pacostea, în Studii, 17, 1964, 5, p. 1139, unde consideră că stăpânirea genoveză asupra Chiliei
"s-a prelungit până cel mai târziu în anul 1411 ".
17 Ibidem, p. 1137-1138 şi n. 24.
18 Documente privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu de Hurrnuzaki, vol. 1, partea 2, Bucureşti, 1890, p. 485486, dac, CCCCI.
19 Ibidem, p. 497, dac. CCCCIX.
20 Călători străini, VI, p. 356-357.
21 Apud N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi a Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 71.
22 FI. Constantiniu, Ş. Papacostea, în Studii, 17, 1964,5, p. 1139; A. Ghiaţă, op. cit., p. 81.
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că în anul 1408 era exclusă o stăpânire maghiară sau genoveză asupra Chiliei şi că "la această dată, Chilia nu
se putea afla decât în mâna unui aliat al lui Sigismund şi unui duşman al turcilor, Mircea, în ajunul răscoalei
lui Musa, era şi una şi alta''2 3 • Ca urmare, el conchidea că după 1408, Chilia "a trebuit să fie luată de la Mircea,
care trăia încă la această dată. Ceea ce e curios, e nu numai faptul că în Ţara Românească domnea pe atunci
un principe puternic, ci şi acela că situaţiunea acestui principe era puternică"24 • Deşi intuieşte foarte bine
că Alexandru ce Bun "a luat Chilia de la Mircea", pe cale militară, Iorga refuză să accepte existenţa unei
stări conflictuale moldo-muntene, ca urmare el propune o teză de compromis, respectiv că "poate nu e prea
îndrăzneţ să se presupue existenţa încă la această dată a două Chilii: cea din deltă fiind încă a lui Mircea, iar
cealaltă aparţinând mold01renilor, deşi aşezată în «Basarabia», ale cărei limite au trebuit să fie variabile"25 •

În ceea ce priveşte această ultimă concluzie a lui N. Iorga, ea este infirmată de o serie de surse din secolele
XV-XVII, pe care le considerăm demne de toată încrederea. Toate aceste surse sunt categorice în a data ridicarea
cetăţii Chilia Nouă în timpul lui Ştefan cel Mare, în iunie-iulie 1479 26 • Deosebit de importantă este după părerea
noastră concluzia care rezultă indirect din demonstraţia lui N. Iorga, aceea că Chilia i-a fost luată de Alexandru
cel Bun lui Mircea cel Bătrân, după 1408, mai exact la o dată cuprinsă între 1408 şi 1412.
O opinie interesantă a emis în urmă cu circa două decenii şi jumătate şi istoricul ieşan Constantin
Cihodaru, şi el susţinător al tezei potrivit căreia între Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrân a fost o colaborare
permanentă. Conform teoriei lui C. Cihodaru, prin anul 1401, aflat în imposibilitatea de a asigura apărarea
Chiliei, situată "excentric" de restul stăpânirilor sale, Mircea i-ar fi cedat Chilia lui Alexandru pentru a-l
cointeresa în lupta antiotomană 27 • Şi cum teoria sa trebuia argumentată şi dusă până la capăt, restaurarea
stăpânirii lui Mircea cel Bătrân asupra Dobrogei, inclusiv a teritoriilor de la gurile Dunării, înainte de 1406 a
fost interpretată de istoricul ieşean în sensul că "Mircea a reluat, prin 1406, stăpânirea asupra Dobrogei, dar
Chilia a rămas în continuare a Moldovei. În tratatul încheiat mai înainte de către cei doi domni se prevedeau

probabil obţinerea pentru cel din Moldova de a crea dificultăţi în calea legăturilor Brăilei cu Marea Neagră şi a
aprovizionării ei cu mărfuri orientale. Noua delimitare teritorială dintre cele două ţări nu s-a mărginit numai
la cedarea Chiliei şi a ţinutului dependent de ea Moldovei. Ea se va fi întins pe toată lungimea liniei de contact
dintre cele două ţări până la Carpaţi" •
28

Incitanta teorie a lui C. Cihodaru este însă destul de fragilă. În primul rând, în anul 1401, când conform
acestuia Mircea i-ar cedat Chilia lui Alexandru spre a-l cointeresa în apărarea gurilor Dunării în faţa unor
atacuri turceşti, domnul Ţării Româneşti, nu mai stăpânea teritoriile respective pe care le pierduse după 1396,
când pierduse şi controlul asupra unei părţi însemnate a ţării fiind nevoit să împartă stăpânirea acesteia cu
Vlad l. În altă ordine de idei, cât de "mult" a fost cointeresat Alexandru cel Bun în lupta antiotomană după
aşa-zisa primire a Chiliei de la Mircea cel Bătrân este evidenţiat de faptul că el nu i-a acordat nici un ajutor
domnului Ţării Româneşti până la sfârşitul domniei acestuia.
O altă realitate omisă de C. Cihodaru în deducţiile sale este aceea că în contextul internaţional al
momentului, pericolul unor campanii otomane de mare anvergură împotriva Ţării Româneşti erau excluse.
În 1401-1402, Bayezîd I îşi concentrase atenţia în Asia Mică unde ofensiva lui Tamerlan părea de neoprit.
Degajarea frontului dunărean de către turci i-a permis lui Mircea nu numai să zdrobească o oaste otomană
pătrunsă în Ţara Românească sub conducerea lui Evrenos, bey-ul Thessaliei (nov. 1401), ci şi să preia iniţiativa
şi să organizeze o puternică acţiune militară împotriva bazelor otomane de la sud de Dunăre 29 •
În ceea ce priveşte imposibilitatea lui Mircea de a apăra Chilia şi hinterlandul său, poziţionate "excentric",
faţă de Ţara Românească, considerăm că nici acest argument nu se susţine. În toate perioadele în care domnul
muntean a stăpânit cu certitudine teritoriile de la gurile Dunării (1391-p.1396; a.1406-c.1408), incluse în
23 N. Iorga, op. cit., 71-72.
24 Ibidem, p. 77.
25 Ibidem.
26 Letopiseţullui Ştefan cel Mare, p. 37, 47; Cronicile slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed. P.P.
Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 34 (Cronica moldo-polonă); Gr. Ureche, op. cit., 53:" Vă leato 6987 [1479] iunie 22 au

început Ştefan

vodă

a zidi cetatea Chiliei şi o au

sfârşit-o într-acelaşi

an, iulie 16".

27 C. Cihodaru,Alexandru cel Bun {23 aprilie 1399-1 ianuarie 1432}, Iaşi, 1984, p. 234; Idem, Formarea hotarului dintre Moldova
şi Ţara Românească în secolul al XV-lea, în voi. Stat, societate, naţiune. Interpretări istorice, Cluj-Napoca, 1982, p. 89.
28 Ibidem, p. 234-235.
29 C.

Căzănişteanu,

Pe urmele lui Mircea cel Mare,

Bucureşti,

1987, p. 154-157.
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formula "către părţile tătăreşti", el a avut sub stăpânirea sa şi cetatea Lykostomo (Vâlcov), situată la circa 20
km în aval de Chilia, care controla categoric accesul pe Dunăre dinspre mare, asigurând implicit şi protectia
şi siguranţa Chiliei. Într-o asemenea situaţie, cu întreaga Dobroge şi cu accesul pe Dunăre sub stăpânirea
domnului Ţării Româneşti, cedarea Chiliei, protejată de orice pericol otoman, către Alexandru cel Bun din
motivul amintit nu se justifică. În sfârşit, existenta tratatului dintre Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun,
invocat de autor ca reprezentând baza juridică a rectificărilor de frontieră moldo-muntene, rămâne, în absenţa
descoperirii textului său, doar o simplă presupunere a autorului, dacă nu chiar o speculaţie.
În ceea ce ne priveşte, pe baza informaţiilor pe care le deţinem, considerăm că Alexandru cel Bun nu a
putut intra în posesia Chiliei în anii 1401-1402, prin preluarea ei de la Mircea cel Bătrân întrucât între 1399 şi
1406 domnul Ţării Româneşti nu a mai stăpânit teritoriile de la gurile Dunării. Ne bazăm această afirmaţie pe
faptul că titlul domnesc al lui Mircea din această perioadă nu mai include formula "către părţile tătăreşti''3°.
Pe de altă parte, constatăm că privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Liov la 8
octombrie 1408 nu face nicio referire la Chilia şi la regiunile de la gurile Dunării, omisiune explicabilă, după
părerea noastră, prin faptul că la data emiterii documentului, domnul Moldovei nu intrase încă în stăpânirea
acestui centru şi a hinterlandului său. Data de 8 octombrie 1408 poate fi considerătă ca un terminus post quem
al ocupării Chiliei de către Alexandru cel Bun. Conchidem deci că Alexandru cel Bun a intrat în posesia Chiliei
la o dată cuprinsă după 8 octombrie 1408 şi 1411, pe care, aşa cum foarte bine susţinea N. Iorga, i-a luat-o lui
Mircea cel Bătrân. Credem că, din acest punct de vedere, nu este lipsit de importanţă faptul în documentele
emise de cancelaria munteană între 1407 şi 1413, şi avem aici în vedere pe cele cu datatre exactă, formula
stăpân "către părţile tătăreşti", lipseşte din nou din titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân, ca o dovadă că
domnul Ţării Româneşti pierduse teritoriile de la gurile DunăriP 1 • Şi deloc întâmplător, etapa coincide tocmai
cu perioada în care Chilia este documentată ca fiind sub stăpânirea certă a lui Alexandru cel Bun.
Din 1413, formula "stăpân către părţile tătăreşti" sau "către părţile tătarului", reapare în titlul domnesc al
lui Mircea cel Bătrân, şi se va perpetua apoi până la sfârşitul domniei sale precum şi în acelea ale urmaşilor săi,
Mihail 1 (1418-1420), şi Radu II Praznaglava 32 • Principala problemă pe care o ridică reapariţia formulei domn
"către părţile tătăreşti" în titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân o reprezintă semnificaţia sa. Care a fost aceasta?
După părerea noastră, după această dată, însă formula către părţile tătăreşti" din titlul domnesc al Mircea
cel Bătrân şi al urmaşilor săi reprezintă mai puţin o realitate, ci mai mult o intenţie. Realitatea constă în faptul
că după data menţionată Mircea cel Bătrân a mai stăpânit la gurile Dunării doar castelul Lykostomo, dar nu şi
Chilia, la a cărei recucerire nu a renunţat însă niciodată. Faptul că domnii munteni nu au mai stăpânit cetatea
Chilia îşi află întărirea în reconfirmarea fără nicio modificare a tratatului de la Lublau de către Ungaria şi
Polonia în anii 1415 şi 1423 33 • În baza acestor informaţii considerăm ca perfect întemeiată concluzia istoricului
V. Eskenasy, după care "a doua reconfirmare a acordului de la Lublau a consacrat un statu quo existent în 1412
şi

1415" şi

că

"Chilia a fost sigur moldovenească între 1412-1423''34 •

În ceea ce priveşte condiţiile în care s-a consumat instaurarea stăpânirii lui Alexandru cel Bun asupra
Chiliei, considerăm că ea trebuie legată de un nou moment dificil din istoria domniei lui Mircea cel Bătrân, care
l-a impiedict pe domnul muntean, aflat la acea dată în culmea puterii sala, să intervină în apărarea stăpânirilor
sale. În epoca pe care o analizăm, un asemenea moment s-a consumat în anii 1407-1408 când Mircea a avut de
înfruntat un puternic asalt otoman asupra stăpânirilor sale din sudul Dobrogei, din zona Silistrei îndeosebP 5 •
Ca urmare, conchidem că speculând acest moment, Alexandru cel Bun a procedat la o rectificare unilaterală
a hotarului cu Ţara Românească, căreia i-a smuls acum cetatea Chilia cu hinterlandul său, amplificând şi mai
puternic starea de tensiune existentă deja în raporturile dintre cele două ţări româneşti, sesizată, aşa cum am
constatat, de cronicarul turc Halil.
În temeiul celor arătate mai sus, ne punem întrebarea firească: Cum se explică acceptarea de către
Alexandru cel Bun a tutelei lui Mircea cel Bătrân timp de 7-8 ani? Credem că factorii care au stat la baza acestei
30 DIR, B, p. 46-49, doc. 31-32; DRH, D, 1, p. 174-175, doc. 106.
31 Ibidem, p. 52-54, 63-67, doc. 36-37,47-51.
32 DRH, D, 1, p. 197-198, doc. 120; DIR, B, p. 67, 69, 71-72, doc. 52, 54, 57, 59.
33 V. Eskenasy, în Rdl, 34, 1981, 11, p. 2093.
34 Ibidem, p. 2024
35 Pentru luptele lui Mircea cel Bătrân din 1407-1408, din zona Silistrei, vezi: P.Ş. Năsturel, în SAO, 1, 1957, p. 240; C.
Căzănişteanu, op. cit., p. 154-157.

109
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

politicii a domnului Moldovei trebuie căutaţi în modul în care acesta a ocupat tronul şi în situaţia politică
conturată după această dată.

Aşa după cum se ştie, iar sursele prezentate la începutului studiului nostru sunt elocvente din acest punct
de vedere. după impunerea lui Alexandru pe tronul de la Suceava, Mircea l-a luat cu sine în Ţara Românească
pe fostul domn Iuga. Actul ar părea la prima vedere o măsură iniţiată în scopul asigurării domniei protejatului
său. În realitate însă, domnul munten îşi asigura propria investiţie politică. Stabilit la curtea Ţării Româneşti,
Iuga a devenit un factor de presiune a lui Mircea cel Bătrân la adresa lui Alexandru cel Bun, putându-se
transforma în orice moment într-un contracanditat periculos în cazul în care domnul Moldovei ar fi devait de
la linia politică impusă de protectorul său.
Conştient de acest lucru Alexandru cel Bun s-a văzut obligat la prudenţă. Acestă politică a sa s-a perpetuat
atâta timp cât a trăit Iuga, respectiv până în preajma anului 1407, când, conform Pomelnicului de la Bistrija, a
cărui redactare începe în acest an, fostul domn nu mai era în viaţă 36 • Credem că nu este o simplă întâmplare
faptul că dispariţia fostului domn coincide cu cele mai evidente acţiuni ostile domnului Ţării Româneşti
întreprinse de Alexandru cel Bun. Ocuparea Chiliei insulare şi a hinterlandului său şi instaurarea propriului
control asupra unei părţi a gurilor Dunării reprezintă doar partea cea mai vizibilă a acestei politici.

Consideraţii finale. În încheirea prezentului studiu, pe baza rezultatelor la care am ajuns în urma
demesului nostru, suntem în măsură să formulăm următoarele concluzii:
1. În anul 1400, ca urmare a ajutorului politic şi militar oferit pentru ocuparea tronului Moldovei, Mircea
cel Bătrân i-a impus lui Alexandru cel Bun o însemnată rectificare a hotarului dintre cele două ţări. Deşi
acceptată de către domnul Moldovei, acestă pretenţie teritorială a domnului muntean a indus o puternică
tensiune în raporturile bilaterale.
2. În replică la politica domnului Ţării Româneşte la adresa Moldovei, după dispariţia fostului domn Iuga,
în 1407, reţinut de Mircea cel Băreân la curtea sa, la o dată cuprinsă între 8 octombrie 1408 şi 1411, profitând
de faptul că domnul muntean era angajat în puternice lupte cu turcii în sudul Dobrogei, în zona Silistrei,
Alexandru cel Bun a procedat el însuşi, în mod unilateral, la o rectificare de hotar cu Ţara Românească, în
interes propriu, trecând sub stăpânirea sa cetatea insulară Chilia cu hinterlandul său, aflată până atunci sub
stăpânire munteană. Actul său a amplificat şi mai mult tensiunile existente în raporturile moldo-muntene.
3. Prin 1413, aflat la apogeul puterii sale, Mircea cel Bătrân a reîncorporat stăpânirii sale regiunile de la
gurile Dunării, situate "către păiţile tătăreşti", cu cetatea Lykostomo, dar nu şi Chilia a cărei posesiune vor
continua, atât el, cât şi unii dintre succesorii săi, să o solicite indirect. Aceasta va continua să rămână încă un
deceniu sub stăpânirea Moldovei.

Kilie - sujet de dispute entre Mircea l'Ancien et Alexandre le Bon
(Resume)
Pendant l'an 1400, par suite de l'aide politique et militaire offerte pour occuper le trâne de la Moldavie,
Mircea l'Ancien a impose a Alexandre le Bon une substantielle rectification de demarcation a la frontiere
entre les deux pays. Bien qu'elle soit acceptee par le prince de la Moldavie, cette pretention territoriale a
indu un puissant etat de tension dans les rapports bilaterales. A une date comprise entre 8 octobre 1408 et
1411, profitant du fait que le prin ce de la Valachie etait pris dans des puissantes luttes avec les Turcs au
sud de la Dobroudja, dans la zone de Silistra, Alexandre le Bon a procede lui-meme, unilateralement, a une
rectification de frontiere avec la Valachie, passant dans son propre interet sous la domination la cite Kilie et
son hinterland, jusqu'alors sous la possession valaque. Son acte a intensifie en plus les tensions existantes deja
dans Ies rapports moldo-valaques. Environ ]'an 1413, situe a la apogee de son pouvoir, Mircea a re-incorpore a
son pouvoir les regions des bouches du Danube, situees «vers les parties tatares», avec la cite Lykostomo mais
non la Kilie, la possession de laquelle il contenait encore la revendiquer indirectement. Celle-ci avait rester
encore une decennie sous la possession de la Moldavie.

36 D.P. Bogdan, Pomelnicul Mănăstirii Bistriţa, Bucureşti, 1941, p. 49-50, 85-86. Pentru datarea morţii lui Iuga în jurul
acestui an, vezi şi: Şt. S. Gorovei, Muşatini, Bucureşti, 1976, p. 37.
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Informaţii

despre prezenţa ţiganilor
în voievodatul Transilvaniei şi comitatele vecine în secolele XIV-XV
Mihai Florin HASAN

Despre acest grup etnic distinct primele informaţii documentare sunt din afara areal ului carpatic, şi anume
din 1385, când voievodul Ţării Româneşti, Dan 1 [1385-1386) dăruieşte mănăstirii Tismana câteva sălaşe de
ţigani, care apar cu denumirea de atiganos 1•
Pentru spaţiul Ungariei primele informaţii despre această populaţie datează din secolul al XV-lea, când,
brusc, ne găsim în faţa unui asemenea grup, care nu ştim de unde migrează, condus de un voie1rod [probabil
dintr-un areal slav după această denominaţie a "bulibaşei"] şi care primeşte anumite privilegii din partea
regalităţii.

Până

în acest moment cunoaştem, provenind dinspre sursele documentare edite studiate, doar cinci
menţiuni, pe care le voi prezenta mai jos, asupra acestui grup etnic.
În 1423 împăratul-rege Sigismund anunţa toate "oficialităţile" din regat că a venit în faţa sa Ladislau,
voievodul ţiganilor, împreună cu alţii de ai săi şi l-au rugat umil să le acorde libertatea de a "nomadiza" liberi
prin regatul Ungariei. Sigismund, din graţia sa regală, le acordă aceste libertăţi, ba, mai mult, interzice ca aceşti
ţigani să fie tulburaţi în vreun fel, iar dacă vor intra în conflict cu careva dintre locuitorii regatului, atunci să se
adreseze pentru judecată doar acestui Ladislau, care va avea dreptul absolut de judecată 2 •
La 1500 regele Vladislav al II-lea [1490-1516] scria voievodului Transilvaniei despre ţiganii cetăţii Eran
[=Thewrch], care nu cunosc altă jurisdicţie decât pe aceea a castelanilor de la Eran 3 • Presupunem că voievodul
a încercat să-i folosească la bunul său plac, pentru slujbe ce ne rămân astăzi necunoscute, iar regele a decis
că respectivele sălaşe de ţigani sunt supuse doar autorităţii castelanilor de la Eran, unde probabil că aveau
anumite obligaţii clare şi/sau anumite libertăţi. Regele Vladislav arată că aceşti ţigani ţin de cetate din vechime
[ab antiquo pertinentibus], dar cum prima menţiune cunoscută până în acest moment este cea din 1423, şi aceea
priveşte întreg regatul, consider că este vorba doar de o formulă de cancelarie, ce întăreşte argumentul deţinerii
lor de către castelanie. Probabil că aceşti ţigani nu aveau în preajma Eranului o vechime mai mare de 70-80
de ani. Cunoscându-li-se nomadismul, şi dacă prima menţiune extracarpatică este din 1385 [şi presupunem
că la acea dată erau aşezaţi de un timp în spaţiul Ţării Româneşti, pentru a avea deja statutul de robi ce pot fi
dărui ţi de domnie], putem cel mult considera că trec de la Sud de Carpaţi în sud-estul regatului Ungariei pe la
începutul secolului al XV-lea, pentru a avea o oarecare vechime în teritoriul Eranului.
Oricum, marele semn de întrebare referitor la aceste grupuri etnice, dintre care unele bine organizate,
este cel referitor la locul de unde migrează la un moment dat în regat, şi care sunt direcţiile de pătrundere?
Sunt mai multe căi sau este doar una? Personal înclin să cred că direcţiile de pătrundere sunt mai multe, dar
necunoscute, iar în decurs de 70 de ani, de la 1423, când un astfel de grup [nu ştim cât de numeros] primeşte
dreptul de a se mişca liber în regat, până la 1500, când un alt grup este amintit ca aparţinând ab antiquo de
castelania Eranului, se produce, probabil, o primă încercare de sedentarizare/"robire" a acestor grupuri etnice
faţă de un stăpân şi o posesiune, unde a avut loc fenomenul de stabilire.
Dacă luăm în calcul documentul emis de regele Matia la 23 septembrie 1476 din oraşul Buda şi adresat
"măriţilor bărbaţi" voievozi ai Transilvaniei şi vicevoievozilor acestora, pentru ca oamenii şi familiarii

Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, 1, Bucureşti, 1966, p. 19-22.
2 Hurmuzaki, 1/2, doc. 436, p. 527: "Ladislaus Waywoda Ciganorum [... ] et Ciganos sibi subjectos".
3 Hurmuzaki, XV, doc. 278, p. 152: "certis Egipciis seu Ciganiis".
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voievozilor să nu mai abuzeze de ţiganii aşezati în suburbia Sibiului, şi care au fost daţi de rege oraşului\
atunci am putea coborî acel număr de ani necesari "sedentarizării" de la şaptezeci la cincizeci.
Cert este faptul că, cel putin din cele două documente privind suprema autoritate din Transilvania, voievozii,
aceştia încearcă în diferite momente să îşi extindă ilegal autoritatea asupra acestor grupuri, recurgând, dacă
este nevoie, chiar la agresarea şi abuzarea acestor indivizi prin intermediul "oamenilor de casă", a familiarilor
şi oficialilor lor.
Singura explicaţie plauzibilă, din punctul meu de vedere, aşa cum de altfel rezultă şi din text, este imensa
disponibilitate, pe care o oferă aceste grup etnic, prin a reprezenta o mână de lucru ieftină pentru nevoile
voievodului.
Din scrisoarea regală se observă că aceste abuzuri durau de ceva timp, deoarece au mai fost invocate şi alte
scrisori regale trimise tot în aceeaşi problemă, desigur la sesizarea magistratului oraşului Sibiu, direct interesat
în problema acestor ţiganP.
O altă informaţie vine tot de la Sibiu [după 1453] şi este vorba despre un raport cu privire la situaţia
unor bande, crime şi evadări petrecute în zona săsească şi Făgăraş, o notă informativă despre situaţia tulbure
şi nevoia de eradicare a activităţii criminale în zonă. În special criminalitatea se datorează unor grupuri
infracţionale compuse majoritar din români. În acest raport la punctul al şaptelea se vorbeşte despre patru
cai furaţi plebanului din Ighişul Vechi [= Isopis ]. Cei care au întocmit raportul arătau că acei cai se aflau în
zona Bârghişului [=Byrgesbach] şi, în plus, aminteau şi despre uciderea slujitorului acestui paroh de către
doi indivizi, Bărbat [Barbath] şi Ţigănuşr.[Cyganwsth]. Consider că nu mai este nevoie de nici un comentariu
privind originea etnică a celor doi hoţi şi ucigaşi.
Unul are un nume specific pentru spaţiul locuit de români, şi de tradiţie, dacă ne gândim la fratele
voievodului Litovoi sau la atâtea toponime din Ţara Haţegului, al doilea, un pic diminutivat, dar explicit de
clar. Asocierea celor doi este interesantă, cu atât mai mult cu cât nu ştim nimic despre relaţia existentă între
cei doi, dacă au mai acţionat în alt loc şi dacă funcţionau ca un grup infracţional "cu vechime", sau asocierea
a fost una de moment. Nu ştim din document cum s-a petrecut evenimentul, care a fost momentul zilei, dar
ştim mobilul, cu toate că nu cunoaştem motivul pentru care au fost furaţi caii: vânzare ulterioară sau utilizare
în scopuri personale?
O ultimă informaţie despre acest grup etnic depăşeşte cu trei ani spaţiul temporal propus, dar ea este
destul de interesantă ca analiză: în 1504 Mihail Cândea de Malomviz [Râu de Mori] primea autorizaţia regală
de a aduce din Ţara Românească 12 familii de ţigani robi pentru a-i aşeza pe posesiunile sale, probabil pentru
operaţiuni de spălare a auruluF, ceea ce poate indica fie numărul redus de familii de ţigani în comitatele
transilvănene şi, eventual, chiar preţuri mai reduse de achiziţionare de pe piaţa de la sud de Carpaţi. Acordarea
unei autorizaţii regale, indică de asemenea posibilitatea unui monopol regal, pe care, de altfel, îl suspectam şi
mai sus.
Pe baza unor informaţii lacunare, precum cele de faţă, nu putem reconstitui fidel structura organizatorică a
acestei etnii. Ştim doar că unul dintre primele grupuri atestate pe teritoriul Ungariei era condus de un voievod,
Ladislau;Wladislaw, ceea ce presupune o contaminare cu lumea slavă.
Ştim că, iniţial, astfel de grupuri etnice de ţigani s-au bucurat de dreptul de liberă migraţie/strămutare
pe teritoriul regatului şi că ulterior au devenit dependente de castelanii sau oraşe, în a căror suburbie sunt
am plasaţi.
De asemenea, după cincizeci-şaptezeci de ani, observăm că fac obiectul unor donaţii regale, ceea ce ridică
problema posibilei lor dependenţe de persoana monarhului, care îi distribuie după bunul plac în teritoriu. Nu
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, vol. VII, Bucureşti, 1991, doc. 4146, p. 113.
5 Ibidem: "... vestrique homines et familiars [. .. } populos illos egiptiacos seu, ut vulgariter nuncupatur, cziganos in suburbia
ipsius civitatis residents quos nos mediantibus aliis literis nostris in subsidium et necessarios labores eiusdem civitatis
deputavimus, tam in personis quam in rebus plurimum turbarent, dampnificarent et varia moda angariarent in grave
preiudicium ipsius cilritate. Et quia sicuti ipsi Czigani [... ] ipsius civitati per nos deputati sunt, ita etiam a vestra et
vestrorum ofticialium potestate et iurisdictione omnino volumes haberi exemptos".
6 Documenta Romaniae Historica, seria D, Relatii intre Ţările Române, vol. I (1222-1456), Bucureşti, 1977, doc. 321, p.
4

437-439.

7 Iosif Jivan,

"Mişcările ţărăneşti

de pe domeniul Râu de Mori

(Ţara Haţegului)

în secolele XV-XVI", în Sargetia, VIII,

1971, p. 82.
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cunoaştem nimic despre religia acestora, dar, probabil, că marea majoritate trebuie să fi fost păgâni animişti,
numele unuia dintre ei nefiind relevant în sensul vreunei convertiri la ritul latin sau grec, ci putând fi foarte
simplu explicat prin acel fenomen de "contaminare" cu spaţiul de migraţie.
Rămâne în discuţie însă, şi fără o clarificare, toponimul Cyganuaia, care este pentru prima dată atestat la
<24 iunie-29 august> 13708 • Coriolan Suciu face o primă trimitere pentru anul1387 9 • Aşezarea respectivă a
fost inclusă pe atunci, în comitatul Solnocul de Mijloc. Documentul, de altfel foarte uzat, care relevă numele
localităţii, poate să fi fost citit greşit, dar dacă într-adevăr satul şi-a primit numele de la vre·o şatră de ţigani,
atunci aceasta ar reprezenta cea mai veche atestare topografică a acestor nomazi în spaţiul transilvănean.
Dubiile se leagă de atestarea acolo a unor oaspeţi, deci şi a altor grupuri etno-sociale probabil, fapt care lasă loc
la speculaţii. Au acceptat grupurile de ţigani să renunţe la nomadismullor? Când s-au aşezat acolo? Cine i-a
aşezat? Cu ce drepturi? Sunt întrebări momentan fără răspuns, dar care ar putea coborî grila pe care am oferit-o
mai sus cu încă cel puţin 60 de ani de la momentul1423.
Din secolul al XVI-lea referinţele asupra acestei etnii se înmulţesc, dar, având în vedere că ies din sfera
cronologică de interes a acestui studiu, nu mai prezintă prea mare importanţă pentru cercetarea de faţă.
Ca o concluzie pentru aceste informaţii succinte vehiculate în câteva acte din secolele XIV-XV putem doar
afirma faptul că acest grup etnic începe să fie atestat pe teritoriul comitatens sigur odată cu anii 1420, fără a
putea spune prea multe despre organizarea lor sau religia sau alte obiteiuri, care să-i individualizeze.

Information concerning Gypsies and their Presence in Transylvania
and Neighboring Counties between XIVth and XVth Centuries
(Summary)
In this article, 1 tried to reveal the situation of gypsies insi de Transylvanian borders between the XIVth and
XVth centuries. As it looks from primary sources, which 1 used, the number of those gypsies is small and their
presence in the southeastern corner of the Hungarian kingdom is purely incidental in that period.
Their presence after 1501 is due, 1 suppose, to the migration ofthis ethnicity from Wallachia or other areas.
It is unclear how those identified gypsies settled in Transylvanian counties during XIVth-XVth centuries,
but it is clear that their number do not permit a deep research upon them in those times.

Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, Cluj Napoca, 1994, vol. XIII, doc. 524, p. 788-789.
9 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, 1967, vol. 1, p. 176: "Crişeni, Ţigani, u. Ciganyi, r.

8

Zalău,

R. Cluj. 1387 Czigânvaja, 1409 Cigan, Chygan, Czigân, 1411 Cyganvaya, Czigăny [... ]".
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Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei şi medaliile celebrative emise.
Studiu iconografie
Claudia M. BONTA

Marea victorie de lângă muntele Kahlenberg din 1683 a salvat Viena asediată de otomani şi a permis
expansiunea imperială spre estul continentului. Acest succes militar a marcat decisiv Marele război turcesc
(1662-1699), 1 fiind punctul de pornire al contraofensivei creştine care va avea drept rezultat recuperarea unor
întinse teritorii ale coroanei Ungariei. Declinul Înaltei Porţi a fost abil speculat de forţele conduse de generalul
Carol al V-lea, duce de Lorena, care a repurtat o serie de succese militare culminând cu victoria zdrobitoare de
la Mohâcs din 1688. Otomanii au fost eliminaţi din Ungaria, imperialii reuşind în câţiva ani să dobândească
controlul asupra unor teritorii semnificative în Ungaria, Transilvania şi Slavonia. 2 Ambiţiile lui Ludovic al
XIV-lea vor genera o masivă diversiune în vestul Imperiului Habsburgic, trupele franceze ocupând Koln-ul
în august 1688 şi ameninţând Casa de Austria cu războiul pe două fronturi. 3 Acţiunea Franţei va încetini
ofensiva Ligii salvând Imperiul Otoman, ce obţinea răgazul de care avea nevoie pentru a se regrupa. Sfârşitul
Marelui război turcesc a însemnat recuperarea Ungariei care, alături de Transilvania (fără Banat) şi de Slavonia,
intră sub hegemonie austriacă. Podolia revine Poloniei, Dalmaţia şi Morea Veneţiei, conform Tratatului de
la Karlowitz din 26 ianuarie 1699 semnat exact în momentul în care ceasul indica ora 11,45 a. m., conform
instrucţiunilor precise date de astrolog şefului negociatorilor turci. 4
Parte din acest lung război, campania pentru eliberarea Buclei debutează la mijlocul lui iunie 1686 când
Liga Sfântă împresoară cetatea. Otomanii primesc întăriri în decursul lunii august însă Buda este cucerită la
2 septembrie 1686, după un asediu sângeros care a durat două luni şi jumătate. 5 Habsburgii au folosit toate
mijloacele pentru a populariza strălucitele victorii obţinute în timpul Marelui război turcesc. Medalistica a fost
direct implicată în propaganda imperială: sârguinciosul împărat Leopold Ia emis medalii pentru fiecare dintre
succesele obţinute în acest război, parte dintre acestea ajungând mai apoi în colecţia de medalii adăpostită de
Cabinetul Numismatic al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Atenţia noastră s-a oprit asupra
unui număr de 15 piese, un lot referitor la eliberarea Buclei din anul1686. Seria de medalii prezentate mai jos
ilustrează migălos modul în care Habsburgii voiau să fie percepute aceste victorii militare de supuşi, de aliaţi
ori de duşmani.
1. Prima medalie emisă în anul 1686 în cinstea

eliberării Buclei este din metal comun, are diametru!

D=57,9 mm, nr. inv. N 57221 şi aparţine colecţiei
Esterhazy (fig. 1). Gravor necunoscut.
Av.: circular: HEROVM TVMVLVS CLARO ET
BVDA VDA CRVORE CJESAREO TANDEM FVLMINE
STRATA IACET/ A 1686}~ 5}~c

Fig. 1.
1

Serie de conflicte între Imperiul Otoman şi Liga Sfântă, alcătuită din puterile europene din a doua jumătate a secolului
al XVII-lea (Sfântul Scaun, Sfântul Imperiu Roman, Republica Veneţia, Polonia, Rusia).

2 Charles W. Ingrao, The Habsburg Monarchy 1618-1815, Cambridge, 2000, p. 79.
3 Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, Bucureşti, 2000, p. 261-263.
4

Ch. W. Ingrao, The Habsburg ... , p. 83.

5 Eric Zăllner, Istoria Austriei de la inceputuri până in prezent, val. I, Bucureşti, 1997, p. 312.

Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 115-123
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În câmp: asediu! Buclei, redat printr-o imagine structurată pe două planuri diferite, dispuse pe verticală.
Cetatea, o elegantă reprezentare arhitectonică situată pe înălţime, pare prinsă într-un dialog mut cu asediatorii,
prin intermediul norilor de fum ce se ridică din fortificaţie, mărturie a eficienţei bombardamentelor. În primplan, o secţiune din tabăra imperială disciplinată şi întărită: o baterie de tunuri şi un soldat care execută
manevra de tragere. Un tablou veridic, uimitor, descriind simplu şi autentic asediu! unei cetăţi.
Rv.: circular: MALO NODO MALUS CUNEUS· ET EIICIEBATUR SERPENS ANTIQUUS·
În câmp: scenă de luptă ce prezintă înfruntarea mitologică între acvilă şi dragon, o parabolă a luptei dintre
austrieci, încarnaţi de acvila imperială şi fiara otomană. Dragonul, bine proptit pe labele din faţă, cu ghearele
răsfirate, scoate foc pe gură, rănit de acvila care a reuşit cu preţul câtorva pene smulse săi se caţere pe spinare
şi să-1 străpungă cu o suliţă şi cu un mănunchi de fulgere. Gravorul redă plastic satisfacţia acvilei, în contrast cu
ochii îndureraţi de lovitură ai dragonului. O imagine aglomerată în care se amestecă torsiuni baroce, realismul
încleştării animalice şi fantasticul personajelor prinse în confruntarea supremă dintre bine şi rău .
Pe cant: ·QV AM DOLO MALO SOLYMANUS RAPUIT· LEOPOLDUS MARTIA VIRTUTE MAHOMETI
QUARTO ERIPUIT
2. Medalie din metal comun, diametru! D=44,2
mm, nr. inv. N 57237, colecţia Esterhazy, gravor
necunoscut (fig. 2).
Av.: în exergă: OVEN A REGE OVO/ DICTUM
LEOPOLDO/ ARMIS ADDICTUM/ A- 1686· 2· SEPT·
În câmp: o vedută panoramică a cetăţii văzută
de la nivelul solului, de pe celălalt mal, aşa cum se
prezenta ea trecătorilor. Imagine clasică , reuşită şi
detaliată a fortificaţiilor Buclei şi a clădirilor din
Fig. 2.
interiorul zidurilor, completată de o izbutită descriere a cursului Dunării, pe malul căreia sunt surprinşi câţiva
militari, un cort şi un călăreţ în galop spre stânga. Deasupra cetăţii o Victorie în zbor suflă în trâmbiţă purtând
pe braţul stâng o ramură lungă de palmier.
Rv.: semicircular: HOC RECLUSO RELIQUA INCLUDENTUR
În câmp: pe un fundal deluros străbătut de cursul unei ape, o acvilă impunătoare priveşte în jur, aşezată
pe un vârf de munte. Cu aripile larg desfăcute , acvila imperială unicefală limbată şi încoronată cu coroană
deschisă cu trei fleuroane se sprijină într-un picior prezentând cu gheara dreaptă un ou de care este prinsă o
cheie. Mesajul relativ criptic al imaginii ar putea fi interpretat pornind de la elementele individuale: stânca
era frecvent un simbol al Bisericii şi al adă postului oferit de aceasta; oul putea face trimitere la un nou început
pentru cuibul vulturului care oferă cheia acestui nou început, libertatea.
Pe cant: URBIS EXPUGNATIO ORBIS EST OVATIO*
3. Medalie din argint, cu diametru! D=27,1 mm,
nr. inv. N 55371 (fig. 3); aparţine colecţiei Delhaes şi
este semnată de gravorul Georg Friederich Niirnberger,
originar dintr-o familie de gravori germani cu tradiţie,
activ la monetăriile Niirnberg, Hali, Schwarzenberg,
Bamberg, Mayence, Hohenlohe, Nostitz, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea şi în primele decenii
ale secolului al XVIII-lea. 6
Av.: semicircular: BUDA POTENS CAPTA; în
exergă:~ Aş 1686

o

Fig. 3.

În câmp: în faţa cetăţii Buda imaginea unei scene dramatice, o femeie care încearcă să rupă lanţurile ce
Femeia, personificarea Buclei, are alături un zeu acvatic întruchipând fluviul Dunărea , ce se

ţin captivă.

6 Leonard Forrer, Biographical Dictionary of Medallist Cain-, Gem-, and Seal- Engravers, Mint- Masters, &c. Ancient and
Modem, with references ta their works. B.C.500-A.D.1900, voi . IV, Londra, 1909, p. 289-292.
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sprijină de un vas răsturnat din care curge apă. Stâlpul de care este înlănţuită, imagine plastică a imperiului
care o ţine prizonieră, are în vârf un turban şi este împodobit cu trofee de război.
~v.: G· F· N·; semicircular: FORTITUDO ET LAUS MEA DOMINUS· Pf- 118 v 14·
In câmp: o imagine simbolică prezentând acvila imperială bicefală limbată, cu coroana imperială între
capete şi scutul Austriei pe piept, bine ancorată pe semiluna aflată sub picioarele ei.

4. Medalie din argint, diametru! D=45,2 mm,
nr. inv. N 57228, colecţia Esterhăzy (fig. 4). Medalia
este rezultatul unei fructuoase colaborări între doi
gravori, Georg Hautsch şi Lazarus Gottlieb Lauffer care
semnează unul aversul iar celălalt reversul medaliei.
Georg Hautsch a fost un gravor activ în a doua jumătate
a secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIIIlea la Niirnberg şi la Viena, unde a lucrat individual
sau colaborând intens cu Lazarus Gottlieb Lauffer,
gravor german care a lucrat din a doua jumătate a
Fig. 4.
7
secolului al XVII-lea până pe la 1717la Niirnberg şi la Viena.
Av.: GH; semicircular: LEOPOLDO VLTORE RESVRGES·; în exergă: RESTITVTORIVNGARVE/ OB
BVDAM RECEPTAM./ MDCLXXXVI·
În câmp: Leopold I în chip de împărat roman cu armură şi mantie peste costumul militar roman stă în
picioare şi se apleacă uşor, din profil, întinzând sceptrul înspre Ungaria îngenunchiată, cu tunică lungă şi
mantie fluturând, care priveşte în pământ gesticulând recunoscătoare. În spatele Ungariei, un scut căzut la
pământ cu numele regelui Ludovic al Ungariei, LUDOVICUS/ REX UNGAR: explică soarta pe care a avut-o
nefericitul suveran. O Victorie în zbor purtând o ramură lungă de palmier aşează discret pe capul lui Leopold o
coroană deschisă cu trei fleuroane. Victoria este secondată de Ecclesia, un alt personaj feminin care se sprijină
de crucea dublă patriarhală, cu pocalul ritual în mână. O imagine în care fiecare element este bine gândit
pentru a ilustra cursul evenimentelor dintre dezastrul din 1526 de la Mohăcs şi victorioasa eliberare din 1686,
obţinută cu sprijinul credinţei, de restauratorul Ungariei care calcă în picioare semiluna, redând demnitatea
pierdută Ungariei.
Rv.: LGL; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN VSVS
În câmp: este redat profilul arhitectural al cetăţii Buda, asediată frenetic de trupele imperiale. Eliberatorii
sunt cantonaţi în faţa fortificaţiilor, în tranşeele protejate de steagul imperial pe care este brodată acvila bicefală.
Soldaţii din tabără bombardează cu ghiulele oraşul iar fumul puternic al incendiilor iscate este captat într-o
coroană deschisă ce tronează deasupra aşezării. Soldatii sunt doar schiţaţi, elementul principal al imaginii îl
constituie arhitectura oraşului asediat pentru o cauză dreaptă, aşa cum ne asigură coroana supradimensionată
care pare să protejeze Buda.
Pe cant: DURCH LEOPOLD WIRD AUFGERICHT WAS LUDWIGS UNFALL LĂNGST VERNICHT
5. Medalie din argint, cu diametru} D=39,9 mm,
nr. inv. N 57230 (fig. 5); aparţine colecţiei Esterhăzy
şi apare sub semnătura tandemului Georg Hautsch
(aversul) şi Lazarus Gottlieb Lauffer (reversul).
Av.: GH; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN

vsvs.
În câmp: secvenţe din tabăra imperială unde un
cavalerist se alătură grupului de soldaţi adunaţi la
vorbă în jurul focului pe care se află un ceaun. Soldaţii
par a cere noutăţi din zona de conflict călăreţului; o
Fig. 5.
cunună de lauri atârnată pe unul din corturi vorbeşte despre succesele de până acum. În plan secund o baterie
de artilerie vegheată falnic de un steag continuă bombardamentul susţinut asupra cetăţii aflată în fundal. Fumul
7

L. Forrer, Biographical ... , voi. Il, Londra, 1904, p. 441-442; voi. III, Londra, 1907, p. 332-333.

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

117

care se ridică din aşezare în urma bombardamentelor pare a fi total absorbit de gigantica coroană deschisă ce
8
tronează din văzduh asupra cetăţii asigurând spectatorul că lupta este pentru o cauză bună.
Rv.: LGL·; OFEN,/ DIE KONIGLICHE/ HAUPTSTADT Il\ HlNGARN,/ A 1526· NACH K LUDW. DES
II· TOD,/ VON SOLYMAN EINGENOMMEN A 1529· DEM WEYWODEN IOHANN/ UBERLASSEN UNDA
1541· VON/ SOLYMAN MIT BETRUG BEHAUPT-/ OLGENDS VON R- K M· LEOPOLD/ D ?z'fi~ A· 1686· DEN
TURKEN MIT STURMENDER HAND/ ENTRISSEN.

Pe cant: DES LEOPOLDI SIEG BETONNEN IN OFEN FEUR GESHMIDTEN KRONEN
6. Medalie din argint, cu diametru! D=46,1 mm,
nr. inv. N 57234 (fig. 6); aparţine colecţiei Eslerhazy
şi este opera gravorului Georg Franz Hoffmann, activ ·
între 1660-1710, la Oppeln, Brieg şi Breslau. 9
Av.: GFH; semicircular: LEOPOLDVs FAVEN
TE DEO GLORlOSVS BVDIE EXPVGNATOR
În câmp: portret tip bust, orientat spre dreapta,
al împăratului Leopold 1 (1640-1705) purtând cunună
de laur. Imaginea redă cu sinceritate profilul inconfundabil al împăratului ce suferea de un prognatism
Fig. 6.
accentuat. Decorativismul perucii lungi şi vestimentaţia elegantă reuşesc să distragă, atenuând impactul
resimtit de privitor în faţa chipului ciudat al suveranului.
Rv.: dublu semicircular: CONSILIO. AC INDUSTRIA LEOPOLDI/ CAPITUR BVDA. CABALA. 2. SEP.
În câmp: momentul culminant al bătăliei pentru Buda, pătrunderea armatelor imperiale în Buda asediată.
În prim-plan tabăra militară cu amplasamentul simetric al tunurilor, în fundal profilul arhitectonic al cetăţii
bombardate, legătura între cele două părţi fiind asigurată de torentul uman care pătrunde în forţă din tabără
în cetate.

7. ~edalie din metal comun, cu diametru!
D=49,8 mm, nr. inv. N 72401, colecţia Esterhazy (fig.
7). Semnătura M.B. era folosită, în perioada în care
această medalie a fost emisă, de doi gravori, Martin
Brunner respectiv Anton Meybusch, ambii activi în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea. 10
Av.: MB; semicircular: A DOMINO VENIT PAX
ET VICTORIA·
În câmp: scenă de luptă între cavaleria imperială
Fig. 7.
şi cea otomană. Răpus de spada imperialului, turcul din prim plan îşi deschide patetic braţele; cel din planul
secund este atins de glonţul celuilalt imperial, confirmând victoria zdrobitoare a taberei creştine. Vălmăşag
plastic de cai şi luptători, ilustrare reuşită a unui episod fierbinte de luptă petrecut sub flamura creştină care
domină simbolic imaginea.
Rv.: dublu semicircular: LEOP. IMP. ROM. SEMP. AUG. VI BUDAM EXPUGNAT·/ AN. CHR. 16 .. 86 'itt

În câmp: imaginea soarelui răsărind deasupra Buclei, aflată sub asediul intens al austriecilor. Cetatea
între fortificaţii, cu turnurile bisericilor şi ghiulelele care se prăvălesc asupra sa domină fundalul
imaginii; în prim-plan se vede tabăra creştină întărită, corturile cu steaguri falnice şi artileriştii care încarcă
tunurile. Dunărea curge calm între cele două tabere, traversată de un pod. Deasupra imaginii un porumbel în
zbor duce în cioc spre cetate o ramură de măslin şi una de palmier ca o promisiune a ceea ce va urma.
cuprinsă

8

Aceeaşi simbolică

9

L. Forrer, Biographical ... , voi. II, Londra, 1904, p. 255, p. 513.

acumulare de fum în coroana

supradimensionată

apare

şi

pe reversul medaliei cu

10 L. Forrer, Biographical... , voi. IV, Londra, 1909, p. 3.
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numărul4.

8. Operă a gravorului Lazarus Gottlieb Lauffer,
medalia este din argint, are diametru! D=29.4 mm, nr.
inv. N 56386 şi aparţine colecţiei Esterhâzy (fig. 8).
Av.: semicircular: DER CHRISTEN RUHM.
În câmp: structurată pe două registre de adâncime,
imaginea prezintă o scenă de luptă surprinsă în faţa
zidurilor Budei. În prim plan un călăreţ turc încolţit de
cavaleria şi artileria imperială care îl atacă din ambele
părţi rezumă succint evoluţia asediului. O perdea de
fum acoperă bătălia din plan secund însă aglomerarea
Fig. 8.
de lănci descrie simbolic amploarea luptei şi numărul mare de trupe implicate. În fundal se întrevede o
descriere arhitecturală rapidă a cetăţii deasupra căreia zboară o Victorie purtând ca o pavăză liniştitoare crucea
în mâna dreaptă şi o ramură de palmier în mâna stângă.
Rv.: LGL; OFEN.I A. 1526. VON/ SOLYMAN EROBERT U:/ A. 1541. MIT LIST BE/SETZT: HERNACH/
VON R. K. M. LEOPOLD/ D ;~~~ A. 1686. IN/ ANGESICHT

DESS! GROSS-VEZIERS/ DURCH STURM BE-/ZWUI\'GEN.
9. Medalie din argint, diametru! D=33,7 mm, nr.
inv. N 57231, colecţia Esterhazy, gravor necunoscut
(fig. 9).
Av.: OFEN VOM/ TURKEN MIT LIST/
EINBEKOMEN. A. 1541./ VON R K- M· LEOPOLDO/
MIT STURM WIEDER ER/OBERT. A. 1686. 2. SEP. Sub
legendă, silueta simplă a aşezării sintetizată într-un
colţ de medalie. Planul Budei străjuite de numeroase
minarete turceşti, o reuşită a reprezentărilor de tip
Fig. 9.
arhitectural, se constituie într-o dovadă în plus a
faptului că suprafaţa alocată unei reprezentări artistice poate fi ingenios folosită, indiferent de mărime.
Rv.: semicircular: LEOPOLD· DER ERDEN· SONN· DEN· MONDEN· KAYSER STURZT· VOM· THRON·
În câmp: soarele purtând în centru monograma L de la Leopold îşi revarsă razele asupra pământului,
direcţionând un mănunchi de fulgere asupra tronului otoman ornat cu stea şi semiluna deasupra. Fulgerele
provoacă răsturnarea tronului de pe care cade sultanul pierzându-şi turbanul, privind îngrozit spre monograma
care i-a adus prăbuşirea.
Pe cant: GOTT EHRE SEY GESVNGEN· DEM KAYSER ISTS GEL VNGEN· DER OFEN IST ZERSPRVNGEN·
10. Medalie din metal comun, cu diametru!
D=46,8 mm, nr. inv. N 72658 (fig. 10); aparţine
colecţiei Esterhâzy şi este realizată de un gravor
necunoscut.
Av.: semicircular: GOTT WAS GOTTES IST.
În câmp: două personaje afrontate de-o parte şi
de alta a unui râu pe care pluteşte o barcă minusculă
cu câteva personaje. Imaginea supradimensionată a
protagoniştilor flanchează un altar pe care arde un foc
Fig. 10.
sacru, ofrandă adusă divinităţii pentru victoria repurtată. În dreapta altarului un personaj feminin tine cu
mâna dreaptă un corn al abundenţei iar cu stânga se sprijină de o flamură pe care scrie UNG/ERN. Ungaria
personificată este drapată după moda antică, are o mantie petrecută pe umeri şi poartă pe cap o coroană murală
care prezintă o centură de fortificaţii cu turnuri de colţ ce protejează o biserică aflată în interior. În stânga
altarului, fluviul Dunărea personificat de un bărbat nud cu coroană de trestii pe cap sprijină cu piciorul un
vas din care curge apă. Zeul acvatic are în mâna stângă un peşte iar în dreapta o flamură ce are numele său
înscris: DON/AU. Un moment festiv în care Dunărea şi Ungaria serbează reîntoarcerea protecţiei divine. Pe
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soclul altarului apare stema Ungariei timbrată de coroana sfântului Ştefan, încadrată de datarea exactă 16 86/
D. 2 SEPT.
Rv.: semicircular: DEM KEISER WAS DES KEISERS IST.
În câmp: imagine de amănunt a profilului urban, o imagine segmentată în două planuri orizontale distincte.
Planul terestru cu imaginea asediului Buclei intens bombardată de trupele imperiale, ordonat dispuse de jurîmprejurul fortificaţiei. Numărul mare al trupelor, ordonarea lor disciplinată, poziţionarea şi imaginea celor
două şuvoaie umane ce pătrund în cetate explică mersul bătăliei, succesul cert al creştinilor. Planul celest
prezintă un cer fără nori pe care se profilează acvila imperială încoronată având la gât un medalion simbolic în
forma literei L cu o coroană deasupra şi ţinând în gheare stema Ungariei de pe care flutură o panglică pe care
scrie OFEI\. Neîndoios, acvila se constituie într-un simbol reprezentându-1 pe augustul împărat Leopold I sub
cârmuirea căruia s-a petrecut fericita eliberare a cetăţii Buda ce trece de-acum în stăpânirea sa.
11. Medalie din argint, cu diametru] D=48,9 mm,
nr. inv. N 55366, colecţia Delhaes (fig. 11). Autorul
medaliei semnează 1. 1. W., iniţiale folosite drept
semnătură de doi gravori contemporani: Johann fakob
Wagner, medalist de origine elveţiană activ la Stuttgart
între 1680-1700, respectiv fohann fakob Wolrab,
medalist german mort în 1690. 11
Av.: 1. 1. W.; în exergă: INFELIX BUDAM
LUDOVICUS PER/DIDIT OLIM./ HiEC ARMIS CEDIT
Fig. 11.
NUNC/ LEOPOLDE TUIS·/ N 1686. D. 2. SEP·
În câmp: panoramă arhitecturală care cuprinde întreaga zonă, aşezarea cuprinsă între ziduri şi împrejurimile
deasupra cărora planează ocrotitor chipul lui Leopold I postat pe ramuri de palmier şi înconjurat de ramuri de
laur. Văzută de pe o înălţime, cetatea Buda etalează toate construcţiile adăpostite în interiorul zidurilor într-o
redare viguroasă, atentă şi meticuloasă: case, palate, biserici şi turnuri. În depărtare, pe o colină se vede o altă
aşezare iar în plan apropiat un colţ dintr-o altă aşezare îngrădită, Pesta probabil, despărţită de Buda prin cursul
vălurit al Dunării. Pe fluviu stă ancorată la mal o barcă cu vâsle. Peisaj tihnit al cetăţii vegheate grijuliu de
împărat.

Rv.: în exergă: STAT SOL. LUNA FUGIT. DUM/ IOSUA FUGNAT ET ORAT-1 SIC EGO PELLO DUOS!/ SIC
LEOPOLDUS/ ERO!
În câmp: în prim plan, supradimensionat, Leopold I figurat în chip de Marte. În costum roman, cu armură,
mantie, spadă la şold şi cască cu penaj peste care se vede coroana, ţine cu braţul stâng un scut spre semiluna
conturnată aflată în cădere. În mâna dreaptă întinsă spre soarele personificat, Leopold ţine marţial sceptrul
abătând o perdea de nori ce întrerupe strălucirea soarelui. În fundal se întrevede o scenă aprigă de bătălie, în
care soldaţii imperiali urmăresc vijelios oastea otomană care fuge disperată. Norii de praf iscaţi de tumultul
bătăliei înconjoară trupele. Diferenţa de scară a celor două episoade permite citirea lor separată, lupta propriuzisă şi proiecţia simbolică a triumfului cezarului asupra otomanilor şi a rivalilor francezi.
Pe cant: LUNA CADIT. NIL JERA IUVANT, NIL TYMPANA FESSAM. SOL CA VE! DUM MINUI SIDER.t\
IUNCTA VIDES!
12. Medalie din argint, diametru! D=49,2 mm, nr.
inv. N 57232, colecţia Esterhâzy, gravor necunoscut
(fig. 12).
Av.: semicircular: BVDA TVRCARVM IVGO
EXsoLVTA.
În câmp: asediu! imperialilor asupra Budei, un
bombardament susţinut observat din tabăra aflată sub
flamura cu acvila încoronată. O corabie transportă
trupele de pe un mal al Dunării pe celălalt. Tabloul

Fig. 12.
11 L. Forrer, Biographical... , voi. III, Londra, 1907, p. 5, p. 341.
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se află sub aripile ocrotitoare ale acvilei unicefale încoronate care duce o ramură de palmier în cioc şi ţine în
gheare semnul n, simbolizând probabil sfârşitul tiraniei.
Rv.: semicircular: IN SPEM PRCI HONORIS.
În câmp: ANNO/ QVO IN TVRRI SANCTI STEPHAJ\li VIENNJE AVSTRliE sVBLATIJ LVNA 15
IVN: CRVX REPOSITN 14. SE. LEOPOLDo AVGVSTO/ RESTITVTA EST 2 SE. BVDN REGNI HVNGN
RICI CAPVT; doi putti plutesc în văzduh deasupra catedralei Sfântul Ştefan din Viena; unul dintre ei pune
crucea dublă patriarhală pe vârful turnului catedralei iar celălalt străpunge cu o lance mică simbolul format
din semiluna cu o stea.
13. Medalie din argint, cu diametru! D=53,1 mm,
nr. inv. N 41110 (fig. 13); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului Christian Hermann Roth
(cca.1645-1690), gravor austriac activ la Monetăria din
Kremnitz. 12
Av.: C.H.R.; semicircular: IBIT FAVORE·
DIVINa LEOPOLDI· INDVSTRIA BAVARI· VI·
ET· LOTHARINGI·
În câmp: ilustrarea triumfului lui Leopold 1,
împăratul laureat, cu mantie ceremonială peste
_
Fig. 13.
armură, afişând sceptrul şi globul cruciger. Leopold 1 stă într-o cvadrigă trasă de cai împodobit:~ pe piept cu
ghirlande vegetale, condusă de un putto care ţine un cal de căpăstru. Carul triumfal este urmat de un alai
format din prizonieri turci ce poartă un număr mare de flamuri cu semiluna. Lateral, un cartuş pe care apare
un scut încărcat de stema Lorenei sprijinit de doi lei rampanţi pe post de lambrechini. Deasupra imaginii, pe o
porţiune delimitată de un baraj din nori, ochiul atoatevăzător străluceşte puternic şi ocrotitor.
Rv.: semicircular: AVSTRIACIS· BVDA VRBS· AQVILIS· SVBSTERNITVR· ARMIS·; în exergă: 1· A
V· IECHTER D· G· MO:/ C: CAMER G·
În câmp: asediu! Budei prezentat sub forma unei imagini lineare încărcate. Descrierea arhitecturală a cetăţii
aflată sub bombardament, în faţa căreia se desfăşoară o tabără de corturi are aspectul unei vedute medievale,
cu planuri căţărate unul deasupra altuia în secvenţe compacte care formează totuşi o reuşi":ă descrierea
arhitecturală. Deasupra oraşului o acvilă imperială limbată ţine în gheare spada şi un mănunchi de fulgere.
14. Medalie din argint, cu diametru! D=52,8 mm,
nr. inv. N 57225 (fig. 14); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului ]ohann Hăhn, (1636/16371687/1693), activ la Danzig. 13
Av.: 1· H-; circular: LEOPOLDVS D· G· ROM:
IMPER S· A G· H· B· REX
În câmp: portret stilizat al împăratului Leopold 1
purtând cununa de laur.
Rv.: dublu semicircular: OCCASUM LUNJE
Fig. 14.
BUDJE ORTUM DAT/ LEOPOLDUS; în exergă: BVDA FIT AVSTRIACIS/ VBI POST IVGA LONGN
TRIVMPHVS· 2· SEPT·
În câmp: în văzduh, semiluna conturnată apune alungată de o feroce acvilă imperială bicefală, limbată şi
dublu încoronată, având în gheare spada, sceptrul, o ramură de palmier şi stema Ungariei. În zona terestră se
desfăşoară silueta dinamică a două aşezări, o imagine panoramică a Pestei şi a Budei, despărţite de Dunăre dar
unite de podul ce traversează fluviul. Două corăbii cu pânze navighează paşnic pe fluviu conferind imaginii
aerul de vedută umedă, o carte poştală încărcată de siluetele clădirilor de pe cele două maluri. De ghearele
acvilei este prinsă cu un lanţ stema Ungariei. Două panglici delimitează planurile purtând inscripţiile pereche
OCCASUS IN ORTU respectiv ORTUS IN OCCASU.
12 L. Forrer, Biographical ... , vol. V, Londra, 1912, p. 222.
13 L. Forrer, Biographical ... , val. II, Londra, 1904, p. 520-523.
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15. Medalie din argint, cu diametru! D=50.2 mm,
nr. inv. N 57233 (fig. 15); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului johann Reinhold Engelhart,
medalist de origine poloneză, activ în Suedia înainte
de anul 1689, iar apoi la Niirnberg şi Breslau. 14
Av.: E· I·; circular: NOTANT ADVERSA
VALOREM*; în exergă: *RESERAT*
În câmp: FORTA OTTOMANICA; scenă de luptă
în faţa unei porţi masive cu arcadă. Împodobită cu
Fig. 1 5.
scut cu semiluna, poarta este bine zăvorâtă şi apărată
de un turc mustăcios. Un soldat imperial în armură fandează şi îl străpunge pe otoman în piept cu sabia iar cu
stânga îi smulge cheia porţii de care turcul se agaţă disperat. Rănit, turcul scapă puşca din mână. Elementele de
costum, turbanul cu pană, cingătoarea, nasturii soldatului turc ori armura imperialului sunt extrem de îngrijit
gravate însă fizionomiile celor doi sunt voit ignorate, dorindu-se proiectarea unor personaje reprezentative,
simbolizând taberele care se confruntă şi mersul războiului: victoria de la Buda devenea cheia spre porţile
Imperiului Otoman. Optimismul creştin părea la acel moment complet justificat. Partea arhitecturală încântă
ochiul prin atenta elaborarea a tuturor elementelor, cu detalii agile precum friza de pe arcadă sau ferecăturile
uşilor gigantice.
Rv.: BVDN HVNGARIAE REGINA: MDCXLI/ A TVRCIS FRAVDE CAPTN FRVSTRA SAEPIVS OBSESSN
AVSPICIIS/ LEOPOLDI AVGVSTI IMP/ IVNCTIS IMPERII VIRIBVS/ PROFLIGATO HOSTE/ VICTRICIBVS/
GERMANORVM ARMIS/ VI EXPVGNATVR/ A: MDCXXCVI II SEPT/ OVANTE/ S·P·Q·A
16. Medalie din argint, cu diametru! D=49,9

mm, nr. inv. N 57226 (fig. 16); aparţine colecţiei
Esterhâzy şi este semnată de Philipp Heinrich Miiller
(1650/1654-1718/1719), gravor faimos de la sfârşitul
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIIIlea, care a lucrat printre altele şi pentru Monetăriile
din Niirnberg, Augsburg şi Salzburg. 15
Av.: P· H· M·; semicircular: VIRTUTI NIHIL IN
PERVIUM 4o; în exergă: VNI PATET
Fig. 16.
În câmp: o deschidere arcuită între doi stâlpi masivi permite contemplarea unui oraş-port, cu o mare
liniştită pe care pluteşte o adevărată flotă de corăbii. Inscripţia ST.AMBVL strecurată deasupra apei clarifică faptul
că este vorba de capitala otomană. Pe jos, în pragul deschiderii, se vede poarta ferecată ce închidea accesul,
acum zdrobită la pământ, semn că nimic nu mai opreşte înaintarea creştină, iar calea spre Constantinopol este
liberă. Lângă stâlpul din dreapta, o mână acoperită complet de armură iese dintr-un nor, ridicând ameninţător
o halebardă înspre imaginea tihnită a oraşului. Medalia încheie apoteotic seria medaliilor emise în cinstea
eliberării Buclei, cu o ameninţare directă la adresa capitalei otomane.
Rv.: BVDN DIE- Il· SEPT· A C· MDXLI/ SOLIMANNI ASTV INTERCEPTN HACTENVS INEXPVGNABILI/
EODEM DIE/ LEOPOLDI IMP AVGVSTI/ TRIVMPHATORIS TVRCICI! ARMIS/ SOCIO GERMAN O MILITE/ A·
C· MDCXXCVI/ EXPVGNATN F· C· 1S· P· Q· A
Medalia devine în decursul secolului al XVII-lea un important element de propagandă ce transmite
strategic gloria armatelor imperiale. Dând dovadă de fantezie şi ingeniozitate, gravorii prezintă în forme diferite
eliberarea cetăţii Buda. Parabole ori alegorii, scene de luptă, triumfuri militare, portrete şi vedute arhitecturale,
o întreaga gamă artistică, mai mult sau mai puţin expresivă, este implicată în ilustrarea medalistică a victoriei
militare de la Buda din 1686. Imaginea victorioasă gravată pe medalii rămâne drept o formă de comunicare cu
posteritatea, transmiţând metaforic proiecţia conflictului armat ce a zguduit Europa la finele secolului XVII.

14 Ibidem, p. 20.
15 L. Forrer, Biographical..., vol. III, Londra, 1907, p. 511; voi. IV, Londra, 1909, p. 196-205.
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Reconquist of Hungary: The Holy League took Buda
(Abstract)
The unsuccessful second siege of Vienna by the Turks in 1683 started the Great Turkish War (1662-1699),
an imperial campaign for the re-conquest of Hungary. The Battle of Buda was fought between the Holy League
and Ottoman Turkey: after a long siege the Holy League took Buda. One of the propaganda instruments in the
Great Turkish War was the medal art. Fifteen medals in the medal collection of the National History Museum
of Transylvania from Cluj-Napoca were chosen to present the way the Habsburg's ha ve percept their victory at
Buda in 1686.

123
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

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

Biserica românească din Bistriţa - 1792

Iosţf UILACAN

Studiul cu titlul de mai sus şi-a avut punctul de plecare în mai vechile preocupări privind i~toria locală.
anumite documente nu le-am acordat atenţia pe care o meritau, pentru că nu eram dispus
unui efort de mai bună desluşirea vechii scrieri româneşti. Doar în ultimul timp mi-am dat seama de valoarea
istorică, pentru bistriţeni, a unor banale, în aparenţă, registre parohiale. Sensul în care trebuie i:nţeles titlul
de mai sus este de edificiu, clădire destinată cultului creştin. O clădire care să aibă şi aspectul fizic, exterior
şi interior, conform unor canoane din vechime. Termenul biserică mai înseamnă şi o adunare, o comunitate
a celor care cred în posibilitatea mântuirii în şi prin Iisus Hristos. De asemenea, tot sub acest nume se pot
ascunde diversele confesiuni creştine.
Dacă socotim că locul în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi se adună creştinii poate fi numit biserică,
şi este numit aşa, prima biserică românească din Bistriţa trebuie căutată în acele locuri în care s-a săvârşit
liturghia. Însă, la începuturile vieţuirii românilor în Bistriţa, se pare că nu exista un loc fix în care se oficia
aceasta. În secolul al XVIII-lea biserica românească din Bistriţa este menţionată cu diferite denumiri: paraclis,
şopron, şură etc., toate lăsând să se înţeleagă faptul sărăcăcios al imobilului. Pe la mijlocul secolului al XVIIIlea, românii bistriţeni au obţinut o aşezare stabilă în Hrube, pomenită în documente cu denumirile de mai sus,
pentru care plăteau chirie 10 florini pe an şi în care se desfăşura ceremonialul religios.
Istoria românilor bistriţeni, ca de altfel istoria românilor din Transilvania, a fost marcată de sistemul feudal
al naţiunilor şi religiilor recepte, păstrat până târziu în epoca modernă. Vrem sau nu vrem, în această zonă
cei care că aveau drepturi politice şi religioase se revendicau de la "naţiunea" săsească. Magistratul oraşului
Bistriţa, ca o reprezentantă a patriciatului săsesc, era foarte grijuliu ca nu cumva aceste aşa-zise drepturi să le
fie încălcate sau contestate. Ridicarea unei bisericii adecvate, de către românii din Bistriţa, era văzută ca un
pericol la supremaţia săsească. Ani de zile reprezentanta oraşului s-a opus construirii unei biserici româneşti
în Bistriţa.
Politica absolutismului luminat promovată de împăratul Iosif al II-lea a constituit un mediu propice în
revendicările românilor transilvăneni, în general, şi a celor bistriţeni, în special. Evoluţia problemei bisericii şi
situaţia românilor bistriţeni, în timpul şi după încetarea disputelor religioase între ortodocşi şi greco-catolici, în
secolul al XVIII-lea, poate fi urmărită în studiile istoricului năsăudean Virgil Şotropa. Lupta românilor pentru
biserică, din "Arhiva Someşană" nr. 3/1925, surprinde finalul fericit al punerii în posesia parohiei grecocatolice a unui teren în lungime de 34 de stânjeni şi 16 stânjeni lăţime în apropierea zidurilor cetiiţii Bistriţei.
În inventarele de mai târziu ale bisericii unite este trecută o suprafaţă de 843 stânjeni, la numărul tcpografic 86.
Tot în acea zonă, la sfârşitul secolului al XIX-lea, biserica unită mai avea în proprietate circa 30 de ari.
Vieţuirea românilor în zonele periferice ale Bistriţei, în număr notabil, este atestată în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea. Numărul românilor din Bistriţa este certificat în diferitele conscripţii din Transilvania
sau în notiţele pe care le-au făcut preoţii din Parohia greco-catolică Bistriţa. Tabelul de mai jos propune o
selecţie din acestea, cu referire la românii trăitori în suburbiile Bistriţei, până în anul 1857, an în care s-a
efectuat primul recensământ mai bine cunoscut în mediul istoriografic. O parte din aceste date statistice au mai
fost înfăţişate şi într-un studiu cu referire la cimitirele româneşti din Bistriţa.
Deşi cunoşteam
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Tabel.
ANUL

1733
70.
(315)

*

1750

Evoluţia demografică

1

1

970
!

1762
207*
(931)

a românilor bistriţeni

1808

1811

1

1824

!

1842

1857
1

1

1246

Conscripţiile din 1733 şi 1762 au numărat familiile
vorba de numărul sufletelor, adică a locuitorilor.

1252

1396

1190
1

româneşti

din Transilvania. Pentru

1255
1

ceilalţi

ani este

Conscripţia din anul 1733 a fost făcută la iniţiativa episcopului Inochentie Micu Klein şi a avut ca unitate
de înregistrare familia. În Bistriţa, locus unit mixtus, sunt atestate 70 de familii româneşti, fără preot şi fără
biserică. După frământările religioase care I-au avut în prim plan pe călugărul Sofronie, generalul Buccow
a ordonat în anul 1761, pentru anul următor, două conscripţii independente. Una trebuia făcută de către
autorităţile politica-administrative, iar cealaltă de către episcopia Făgăraşului prin protopopi. Se urmărea
recenzarea familiilor româneşti, ortodoxe sau greco-catolice. Au fost înregistrate cu acea ocazie 207 familii
româneşti în suburbiile Bistriţei. O familie poate fi evaluată ca având în secolul al XVIII-lea 4,5 membri. Dacă
acceptăm acest lucru, numărul românilor din Bistriţa în anul 1733 poate fi apreciat la circa 315. În anul 1762
numărul românilor poate fi estimat la cel puţin 930 locuitori, dar el, probabil, se apropia de 1000. Se înţelege,
deci, că pentru anii 1733 şi 1762 sunt aproximări ponderate ale totalităţii românilor din Bistriţa.
Conscripţia parohiilor din dieceza Făgăraşului, din 1 octombrie 1750, atestă în suburbia Bistriţei 970 de
români cu un preot dar fără biserică. În anul1767 episcopul unit Atanasie Rednic menţionează pentru Bistriţa
tot 970 de locuitori români cu un preot, doi capelani, un învăţător, un cantor şi un clopotar. Probabil a preluat
numărul românilor greco-catolici din conscripţia din anul1750. O jumătate de secol mai târziu, în anul1811,
numărul familiilor româneşti ajunsese la 230 iar al locuitorilor români la 1252.
În conscripţia din anul 1762 apare menţionată şi o casă, paraclis, unde se ţinea serviciul divin, pe lângă
totalitatea familiilor româneşti. Este vorba de acel imobil amintit mai sus în zona Hrubelor. În documentul
care face referire la terminarea construirii bisericii, locul destinat în trecut slujbelor religioase este denumit ca
fiind o şură. Tot în zona Hrube se afla şi primul cimitir românesc, pe care magistratul a fost obligat să-1 atribuie
românilor, chiar fără a-l încredinţa în proprietate, mult mai repede, adică la începutul secolului aJ XVIII-lea.
Aceasta, în primul rând, din cauze de sănătate publică. Unde se afla acest cimitir rămâne de dovedit. Cert este
că sub termenul de Hrube se ascundea un întreg cartier din partea estică a oraşului Bistriţa. Actuala stradă
Constantin Roman Vivu era numită ,.Strada cea mare a Hrubelor" sau ,.Uliţa cea mare a Hrubenilor". Hrubele
cuprindeau şi celelalte străzi, mai ales alte străzi, care aveau legătură cu ,.strada cea mare". În secolul al XIXlea numerele de casă de "la Hrube", atestate în registrele parohiale, merg până la nr. 240, iar podul Jelnii era
numit Podul hrubenilor.
Hrubele, prima zonă românească din Bistriţa, avea şi o organizare administrativă proprie, în fruntea
comunităţii fiind atestat un jude, Toader Bilegan. Cu siguranţă că nu este singurul. Iniţiativa construirii noii
bisericii a pornit de la românii de acolo, pentru că, în fine, la 29 septembrie 1786, magistratul orăşenesc a
pus terenul mult solicitat în posesia bisericii greco-catolice. Astfel, la 27 decembrie 1788, într-o adunare a
enoriaşilor s-a anunţat decizia adunării de fonduri în vederea construirii bisericii. La acea dată era preot unit în
Bistriţa Liontie Căplan, diacon Moldovan Toader iar făt Simeon Fante. Procesul-verbal redactat cu acea ocazie
are următorul cuprins 2:
Protocollu
Annu 1788 Decembrie 27 am prins a strânge bani de la poporul nostru a Bistriţii celu bine pravoslavnic
pe sama S[fintei] Beserici ca să să poată adică oară zidi prin noi ceştii ce ne aflăm în viaţă şi întru acestu
prileju fiştecare au dat după puterea sa dintre poporeni precum întru acestu protocollu urmează.

1 Vezi conscripţiile din 1750 şi 1762 în Costin Feneşan, Izvoare de demografie istorică. Secolul al XVIII-lea. Transilvania,
Bucureşti, 1986, val. 1, Pentru parohia din suburbia Bistriţei, pp. 288 şi 313. Idem, anul 1733, p. 100. Pentru anul
1808, la ANBN, fond Registre parohiale de stare civilă, Registrul parohial nr. 97 f. 3. Idem, anul1811, f. 4,. Idem, anul
1824, f. 51. Pentru anul 1842 vezi Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioceseos Fogarasiensis
in Transilvania, Blasii, 1842, Districtul arhidiaconal Bistriţa, p. 194. Pentru anul 1857 vezi în ,.Studia censualia
Transsilvanica" Ed. Staaf, 1997 Recensământul din 185 7, p. 80.
2 ANBN, fond Registre parohiale de stare civilă, Registru nr. 97. f. 1-2.
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Documentul de mai sus cu care se deschide primul registru al Parohiei greco-catolice Bistrita este urmat
de un tabel, o enumerare a celor care au donat bani pentru construirea bisericii. Sunt menţionate şi sumele pe
care fiecare dintre ei le-a pus la dispoziţia conducerii parohiei. Mai jos dăm numele lor fără a preciza şi sumele
donate. Donaţiile au fost făcute până în anul 1793, inclusiv, chiar dacă operaţiunea de adunare a fondurilor
fusese încheiată, în linii generale, în cursul anului 1790. S-au adunat în principal zloţi şi florini dar s-a primit
şi monedă mai măruntă. Protocolul în care au fost înscrişi donatorii are la început înscrisă ordinea numerică
pentru ca pe parcurs să se renunţe la aceasta. Mai jos am păstrat şirul numeric a celor care au contribuit cu
diverse sume până în anul1790.
1. Iacob Zăgrean

2. Popa Liontie Căplanu
3. Gheorghie Solocari
4. Crăcianu Toader
5. Toader diacu Moldovan
6. Paicu Iacob
7. Răbrişorean Ursu
8. Simeon Fante fătu
9. Onu Măgheruşanu
1 O. Vasile Nechiti
11. Chirilă fu Isaiu
12. Răbrişorean Petre
13. Florea Buduşanu
14. Georghe Căileanu
15. Mafiei Vădanci
16. Gherea Daviji
17. Usu Căilean
18. Toader Pleşca
19. Toader Beşuan
20. Ştefan Cucu
21. On u Zugram
22. Florea Pintilesi
23. Zăgrean Andrei
24. Nastasie Mănăvică
25. Grigore Asturzoan
26. Lupu Regulaşu
2 7. Onu Pleşca
28. Mafiei Chintelcean
29. Florea Butnaru
30. Tărnovan Toader
31. Tălnaciu Dumitru
32. Petrea Tălnaciu
33. Dumitru Leşan
34. Onu Rusulu
35. Simion a Flori
36. Anca Petri
3 7. Castan Moldovan
38. Niţu Leşan
39. Liontia Cilichi
40. Arsentie Vărzaru
41. Onu Florii
42. Lupu Căileanu
43. Oniţa Oanii
44. Ion Rogneanu

45. Ion Moldovan
46. Nazarie
47. Petrea fu Miron
48. Oltean Ghirna
49. Sandu Cilichi
50. Moldovan Cifor
Anu 1790 noiembrie 3 zile
Tintelcean Mafiei
Răbrişorean Ion
Trifan a Petri
Onu Rusulu
Onica Cucu
Crăciun Toader
Niţu Leşan

Petrea Leşan
Vasilie a Bugli
Ilea Olteanu
Alexandru Vărzaru
Oniţa fu Mătei
Toaderu fu Ursai
Vasilia Oanii
Niţu Beşuanulu

Ursu junţăli fu Vărzaru
Nimigean Neculae
Moldovan Cifor
Constantin a Cucului
Toaderu Pleşchi
Vărzaru Alexandru
Istratie Stuparu
Petre fu Miron
Vasilia Bugli
Măre a fu Vasilie Nechiti
Simion fu Vasilie nepotu său
Toader Beşuanulu
Lica Biruşulu
Onica lu Baltă Gheorghie
Ioan Mitru
Trifon a Petri
ficioru lu Vasilea Cazma Griga (Grigore?)
Răbrişorean Petre fătu
Ştefan Onica
Gheorghie a Şofronii
Vasilea Niţulu
ficioru fu Castan ficoratoru
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Constantin lu Simeon Fante
Vasilea lu Ursan Chirilă ficior
Nichita ficioru lu Ana Mătei
Ştefănia lu Vărzaru Arsenti femeia
Toana a lu Mhăilă de la moară cea soaţă a
Cibotarului
Leonti a Chiprieni
Mafiei Dărăban
Olteanu Onica Iberaiteru, un galben
Vlasa Vasile
Moldovan Cifor pentru fereşti, altă dată
Safta Olteanca
Onu Roşu
Simeon Birişu
Ceuca Ilea
Nechita Ghindeanu
Onu Petriţoai
Lupu lu Mican
Vica Marii
Gavrilu Rusu
Grigoraşu Aldrofan
Toader Tiganu
Onica Parasea
Oniţa lu Ştefănucu
Gheorghia lu Sâmnion fătu cel bătrân
Vărmra Răcăneasa

noru-sa Măriucă
Iliana a Toderichi

Mărie

Potoraie
Irina Chirlejanca
Zăgrean Constantin
Zăgrean Ilie
Moroşan Onica
Moroşan Grigoraşu

Pancilie a lu Moroşan Vasile
Lupu Ideanu
Precupu Paşculu
Sauca Lazor
Sigmirean Luca de la stupini
Castan Telceanu
Andrei Maieru Popu de la Besăneu
Globale din ziua crucii din anul1793
Nechita Ghindeanu şi dă pe sama Biserici o
mie şi jumătate de cărămizi
Lupu lu Mihoc
Grigorea Ili
Toader a Onulu Lupulu
Vasilea Oanii
Mitru lu Tălnaciu
Crăciun Toader
Măcuţu Tărănaşu

Iacob Tălnaciu, ajutoru la Biserică
Mitru Bumbului
Ghindean Petrea, pe sama bisericii

După cum rezultă din situaţia de mai sus, majoritatea celor care au donat bani pentru construirea bisericii
au făcut acest lucru până la sfârşitul anului 1790. Sumele zise "globale din ziua crucii 1793" sunt cu totul
modeste, în crăiţari. Ele nu puteau avea o însemnătate în acţiunea de construire a bisericii care, la acea dată,
era terminată. Chiar dacă nu am intenţionat la început să menţionez şi sumele donate de fiecare din cei înscrişi
în lista parohială, câteva nume merită repetate datorită efortului financiar. Rebrişorean Petre a contribuit cu
un zolt şi doi florini, aşa cum apare în lista din 1788. În lista din 1790 fătu Rebrişorean Petre, probabil aceeaşi
persoană, este trecut cu o donaţie de 12 florini. Moldovan Ion a dăruit 7 florini, Florea Buduşan şi Nimigean
Nicolae câte 6 florini. Câte 5 florini au donat Vasilia Oanii, diacul Moldovan Toader, Tălnaciu Dumitru, Chirilă
lui Isaia, Roşu Onu şi Constantin a Cucului. Fătul Simion Fante a dat 4 florini, Olteanu Onica un galben,
Vărzar Alexandu 7 zloţi (dacă nu este o greşeală) Oniţa lui Mătei 2 zloţi, 3 florini şi 3 mări eşi, Irina Chirlejanca
şi Moroşan Onica câte 2 zloţi etc. Totalul sumelor adunate, în fiecare unitate monetară sau diviziune, au fost
următoarele: 28 de zloţi, 129 florini, 70 de mărieşi şi 856 crăiţari. În josul fiecărei pagini se făcea o transformare
în florini a sumelor donate. Astfel, pe pagina a doua 16 zloţi, 48 florini, 13 mărieşi şi 197 crăiţari sunt echivalaţi
la 75 florini. Crăiţarii sau crucerii sunt subdiviziuni ale florinului; un florin fiind egal cu 100 de crăiţari. Cum
se făcea transformarea în florini, din zolţi şi mărieşi, îi lăsăm pe specialiştii în numismatică să se descurce.
La data de 2 mai 1790, "în casa Oniţii" s-au pus "slujitorii", adică constructorii bisericii. Documentul de
mai jos trebuie citit, probabil, în acest fel. De exemplu, fătul Rebrişorean Petre este menţionat în lista din 3
noiembrie 1790, având această demnitate, pe când în documentul de mai jos nu mai este trecut. Constructorii
au fost cei din comitetul bisericesc al parohiei greco-catolice Bistriţa, aflaţi în putere. Dacă a existat şi un
meşter specializat, el nu este cunoscut. Documentul de mai jos i-a reţinut pentru istoria Bistriţei pe cei care,
credem, au ostenit la transportul buştenilor şi la ridicarea bisericii, iar timpul este ca ei să fie cunoscuţP.

3

Ibidem, f. 77-verso.
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În anul1790, în casa Oniţii, adică în clejia domnulu popii celu săsesc, mai, în 2 zile, s-au pus slujitorii
Sfintei Biserici, adică fă tu Moldovan Cifor şi corator Moldovan Cost an; coratori Zăgrean Andrei, Simion
Fante, Onica Ursul, Arsentie Vărzaru, Petrea lui Ion, Niculae Nimigean, Moldovan Ion, Oniţa Oni, Vasilie
Bugli, Vărzar Alexandru.
Construirea bisericii s-a făcut în perioada 1790-1792, ea fiind terminată până în vara anului 1792. Mulţi
dinte bistriţeni vor fi contribuit şi cu zile de lucru, sau în alte moduri la construirea bisericii. Se pare că
cioplitorii au fost plătiţi cu 7 flori ni şi 11 cruceri, aşa cum se menţionează într-o "erogaţio", spre finalul
registrului parohial. Biserica avea o lungime de 10 stânjeni şi o lăţime de 3Yz stânjeni, deci aproape 20 metri
lungime. După cum se scria într-un inventar din decembrie 1894, materialul de construcţie a fost, evident,
lemnul. Interiorul părţii superioare, tavanul, era boltit cu scânduri. Altarul avea 3 ferestre cu câte patru ochi. Pe
fiecare din cele două părţi laterale se găseau câte patru fereşti. Edificiul era împărţit în trei părţi: altarul, partea
rezervată bărbaţilor (biserica bărbaţilor) şi partea rezervată femeilor (biserica femeilor). Podeau ere. de scândură.
Imobilul ca atare este asemănător bisericilor româneşti păstrate din secolul al XVIII-lea. Acoperişul de şindrilă
a rezistat în bune condiţiuni până în anul1889, când într-o şedinţă a senatului bisericesc s-a dec:.s schimbarea
acoperişului în aşa fel încât streşina să fie acoperită dublu. Biserica avea şi un turn în care erau :!.ouă clopote.
Unul din clopote fusese probabil comandat în perioada adunării fondurilor pentru că purta inscripţia: anno
Domini 1789. Inventarul din 1894 specifica următoarele: în frontul S[fintei] Biserici este o clopotniţă prel'ăzută
cu un clopot cam de 3 măji dăruit de doamna cândl'a Maria de Fran/<4. Fără a fi o construcţie monumentală
biserica avea la data construirii un inventar bogat de carte religioasă şi obiecte de cult, pe care le \'Om arăta mai
încolo.
Noua biserică i-a unit pe românii bistriţeni într-un efort comun de construire care merită aprecierea
noastră. În anul 1762, momentul conscripţiei ordonată de Buccow, frământările religioase pe tema uniaţiei
i-au marcat şi pe românii din Bistriţa. Numeroşi români s-au pronunţat atunci în favoarea ortodoxiei, chiar
dacă unii dintre ei vor fi fost convinşi să renunţe la această opţiune. Cert este că, în aprilie 176:~. conscripţia
menţionează 207 familii româneşti de confesiune greco-catolică. Un ecou al acestor dispute care au dezbinat
comunitatea românească în găsim chiar în documentul prin care este atestată terminarea bisericii. Documentul
este următorul 5 :

1792 iunie 13
Să au împreunată xrubenii cu josenii şi au dusă toate la Biserica cea nouă: icoanele, cărţile, clopotele,
altarăle, toate câte au fost la şură şi să au plecată ascultători suptă oblăduire scaunului Blajului pe lege
grecească

iproci.
În ziua de sânzienile saşilor să au aşezată românii la Bistriţă toţi cu Biserica cea nouă în zilele

împăratului Friţişcă.

Data de 13 iunie 1792 marchează începutul unei noi etape în istoria bisericească a românilor din Bistriţa.
Părăsirea mahalalei şi instalarea bisericii într-un loc cu un bun amplasament, aproape de zidurile cetăţii
Bistriţei, a fost un real progres. Este posibil ca altarul să fi fost construit mai târziu, el fiind placat cu cărămidă
donată de Nechita Ghindeanu în anul1793. O nouă listă de subscripţie, aflată spre sfârşitul primului registru
al Parohiei greco-catolice Bistriţa, dovedeşte că s-au mai adunat bani, de data aceasta cu o finalitate precisă:
albirea bisericii. Se poate presupune că altarul zidit cu cărămidă a fost tencuit şi apoi văruit In alb. O altă
posibilitate este ca mai târziu, la o dată pe care registrul parohial nu o precizează, să se fi făcut o acţiune de
curăţenie generală care să fi presupus şi văruirea altarului. În orice caz s-a considerat că donatorii trebuie să fie
reţinuţi. Cei "care o dat bani pentru albirea bisericii" sunt următorii 6 :

Onica Moroşan
Florea Buduşan
Mihaiu Cilica
Oana lui Ştefan
Mihaiu, fătu din Ghinda
Paşcu de la Hrube

Petre Ghindean
Gheorghe Solocar
Costantin Moldovan
Toader Savu
Onu Aldrofan
Ioan Cucu

4

ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistri!a. dosar 76, Inventarul Bisericii.

5

ANBN, fond Registre parohiale de stare civilă, registru nr. 97 f. 78-verso.

6

Ibidem, f. 77.
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Gheorghe Ceuca
Emi Ceuca
Fiare Şomotecan
Toader Pleşca
Lupu Şomfelean
Ioan Feldrihan
Vasile Botnar
Ioan Rus
Ioan Năsăudean
Mafteiu Hopşitariu
Toader 1ărnovan

Simion Biriş
Petre Răbrişorean
Onu Zugravu
Ana lui Lazor
Lazor a Floz ?
Grigore Năsăud
Oniţa Savu
Simion Olar
Oana Cilichi
Oniţa Sturzu

Aproape toţi cei din lista de mai sus au donat câte un florin. Este posibil ca şi alţi români bistriţeni să fi
donat pentru această activitate, pentru că pe pagina anterioară celei din carei-am reţinut pe cei de mai sus mai
erau trecute persoane, iar în dreptul lor sume de bani. Nu i-am inclus în lista donatorilor pentru că nu am avut
certitudinea faptului că au donat acele sume pentru "albirea bisericii".
Finalizarea construirii altarului a avut loc în anii 1793-94, dacă ţinem cont că el a fost placat cu cele
1500 de cărămizi donate, cu siguranţă, de Nechita Ghindeanu în 1793. Inventarul din 1894 menţiona faptul
că altarul fusese "flaşterit" cu cărămidă lată. Acelaşi Nechita Ghindeanu a donat şi masa de piatră a altarului
păstrată 100 de ani mai târziu: în altarul bisericii se află masa altarului de piatră în stare bună - se scria în
inventarul bisericii. Registrul parohial din secolul al XVIII-lea reţine actul donării mesei altarului ca unul de
mare generozitate 7:
Ctitorii care au făcut sfânta prestola la sfânta Biserică cea nouă a Bistriţii
1794, octombrie 14.
Aceastu bun creştin Nechita Ghindean au dată prestol nou de piciatră şi 1-au pusă în Biserică cu toată
cheltuiala lui, 1-au plătită, 1-au aşăzată în Sfântul altar dimpreună cu soţu lui şi va fi cu a ficiorului Petre
şi a feteloru lui, Măriuca şi Oana; ctitori să fie şi în veci să fie pomeniţi, ci ară după moartea lui.
În altar, pe lângă masa punerii înainte (proscomediarul), se mai aflau, mai târziu, un amvon, patru icoane
portabile, răstignirea lui Iisus, trei cruci, dintre care una mare de lemn, şi doi prapori.
Hramul bisericii româneşti din "Maici", aşa cum numea locul o însemnare pe un documentaparţinând
bisericii din 1897, a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, sărbătoare ce cade pe 21 noiembrie. Poate de
aceea locul era numit "în Maici". Este posibil ca sfinţirea să fi avut loc la acea sărbătoare în unul dintre anii
1792, 1793 sau 1794.
În biserica românească din "strada externă a cetăţii" s-a oficiat liturghia între anii 1792-1895. Preoţii care
s-au implicat în proiectul de construire sau au slujit în această biserică au fost următorii: Liontie Căplanu
1788, Moldovan Toader- fost diac în anul1788 menţionat ca preot în anul1795, Ştefan Vlad (1795-1816),
Ioan Vârtic- preotul din Mocod în 1816, Ioan Simoneti (1816-1829), Toma Albani (1825-1830), Ioan Maior
(1829-1867), Ioan Chitta (1832-1844), Avram Cătană (1845-1850), Ioan Chitta-junior (1855-1864), Demetriu
Paper 1871, Alexandru Silaşi (1864-1901). În perioada 1848-1850 în registrul parohial face înscrieri preotul
Avram Cătinean. Credem că este vorba de Avram Cătană pentru că se trece prin varianta Katonai, în 1849, până
a se ajunge la Cătinean. Poate datorită evenimentelor revoluţionare din 1848 să fi fost motivat de a-şi schimba
numele în Cătinean. De fapt, numele trecut în registru în perioada anterioară anului 1848 fusese Catana.
Cu excepţia lui Demetriu Paper, a lui Alexandru Silaşi şi, desigur, Ioan Vârtic, avem toate motivele să
credem că ceilalţi au fost înmormântaţi în cimitirul bisericii, atestat în anul 1799, dar deschis mai înainte,
probabil o dată cu terminarea bisericii. La înmormântarea protopopului Ioan Maior, în cimitirul bisericii, în
ianuarie 1867, a participat vi carul Grigore Moisil, profesorul Bunei şi toată preoţimea din protopopiat. În acest
cimitir s-au făcut înmormântări până în anul 1886, an în care a fost emisă o interdicţie din partea primăriei de
a se mai înmormânta acolo. Opt ani mai târziu cimitirul este menţionat ca fiind împărţit: în ambele ţinţirimuri
este câte o răstignire cam veche, fără fondu. Crucile păstrate astăzi în spatele şi în dreapta fostei bisericii apartin
unor personalităţi decedate după anul1870. Se poate presupune că înmormântările în acest cimitir începuseră
7

Ibidem, f. 3.
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din partea stângă, unde exista suficient loc în anul 1799. Crucile fiind de lenm, la începutul secolului al XIX-lea,
au fost marcate de factorul timp. De aceea ele nu s-au mai păstrat. Este o deducţie logică, pentru că nu ne
închipuim ca înmormântările să fi început din streşina bisericii.
În decursul timpului biserica a adunat un bogat inventar religios. O parte dintre obiectele de cult fuseseră
aduse de la "Şură"- vechiul loc de închinare. În "biserica bărbaţilor", la anul1894, se aflau 14 icoane, dintre
care 7 cu rame aurite. La amvonul sărutării este icoana lui Iisus cu inscripţiunea "Ece homo", deasupra stau
două sfeşnicuţe

de lemn câte cu

două

crengi. Una

măsuţă

mai mică la stânga

acoperită

cu una faţa de pânză.

Altă măsuţă lângă perete de-a stânga asemenea acoperită. Un sfeşnic portabil. În mijlocul bisericii sunt două

lustre cu şase crengi de aramă. În biserică mai sunt 4 bănci lungi cu spate şi 6 cuiere. Este un choru pentru
pruncii şcolari în stare bună unde învăţătorul are un scaun fără spate. În partea bisericii rezervată femeilor se
afla icoana Sfintei Maria şi alte 11 icoane dintre care trei cu rame aurite 8 .
La data sfinţirii bisericii în patrimoniul acesteia se afla şi o importantă colecţie de carte religioasă. Cărţile
de cult pe care le semnalăm au fost trecute în inventarul bisericii greco-catolice din anul1894. Le menţionăm
pe toate cu precizarea că cele care au o dată anterioară anului 1792 au fost folosite, cu siguranţă, şi în vechiul
lăcaş din Hrube.
• Evanghelie - tipărită la Bucureşti în anul 1766
• Evanghelie- tipărită la Sibiu în anul 1859
• Liturgicon- vechi, tipărit, lipseşte anul
• Liturgicon - tipărit la Blaj în anul 1707
•Ohtoih- tipărit la Târgovişte în anul1712
• Aposlolier- Blaj 1771
•Triodionu- Blaj 1791
•Straşnic- tipărit la Blaj în anul1773
• Minei - tipărit la Blaj în anul 1766
• Molitvetnic - Blaj 1766
•Chatavasieru- Blaj 1724
• Molitvetnic - tipărit la Blaj în anul 1868
•Ceaslov- Sibiu 1859
• Penticostariu- Blaj 1768
• Psaltire - cam slabă şi veche, faţa I lipseşte

• Cazania veche donată de Ioan Majeru fostul paroh al Bistriţei tipărită în România la an 1728
• Cazanie veche greacă scrisă cu mâna cu cirile
•Altă Cazanie
• Biblie- tipărită la Blaj în anul 1795 9
Comunitatea românească din Bistriţa depăşea la data construirii bisericii 1000 de locuitori, în peste 210
familii. Într-un fel sau altul toţi au contribuit, fie cu sume de bani fie cu zile de muncă. Starea îndelungată de
aşteptare, în vederea deţinerii unui loc corespunzător de închinare, a precipitat lucrurile în ceea ce priveşte
ridicarea bisericii. Ea a fost construită de cei din comitetul parohial, după cum am arătat anterior, fără un plan
bine pus la punct. Pe aceeaşi pagină în care sunt arătaţi "slujitorii" de la 1790, adică constructorii, preotul
Vlad - cel mai probabil - notează şi următoarele: nebuneşte făcut, curând s-au stricat. S-ar putea interpreta
că la repezeală şi fără chibzuinţă. O "propovedanie" urmează acestei constatări, din care se poate deduce
că, probabil, s-au adunat bani pentru consolidarea bisericii, din localităţile protopopiatului §i nu numai.
Aceasta este interpretarea pe care o dăm acestor consemnări. Localităţile trecute în josul "propovedaniei"
sunt următoarele: Caila, Măgheruş, Şomfalău, Bilag, Şoimuş, Friş, Ardan, Sebiş, Bârgău, Feleac şi Chiciud. În
dreptul unora era trecut cuvântul plătit. Credem că banii adunaţi au fost destinaţi bisericii abia construite şi nu
erau obişnuitele obligaţii către ierarhia eclesiastică, pentru că localitatea Chiciud (Miceştii de Câmpie) nu făcea
parte din protopopiatul Bistriţa 10 • În acest sat, dacă nu greşim, exista o biserică de lemn încă din anul 1734.
8

ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistriţa, dosar 76, Inventarul Bisericii, p. 2.

9

Ibidem.

10 ANBN, fond Registre parohiale de stare

civilă,

registru nr. 97, f. 77- versa.
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Dacă s-au mai adunat bani şi s-au făcut lucrări de consolidare, ceea ce nu poate fi exclus, ele au fost realizate,
cel mai probabil, în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea.
Cu toate acestea, mai bine de 100 de ani românii bistriţeni au avut un punct de reper: biserica românească
din apropierea "cetăţii". Începând din anul1886, dacă nu mai devreme, în corespondenţa cu Episcopia GrecoCatolică Gherla, conducerea parohiei pune problema unei noi biserici. Aceasta nu va fi construită, cum se
intenţiona iniţial, ci va fi cumpărată de la Ordinul Minoriţilor din Bistriţa. Demersurile procedurale au durat
doi ani, adică 1893-1895. Suma plătită minoriţilor pentru biserică şi alte imobile a fost 35000 de florini, parte
primiţi prin donaţie, parte împrumutaţi de la bănci.
Într-un gest de solidaritate creştinească, la 23 mai 1897, comitetul bisericesc a decis ca biserica "cea
veche", construită în secolul al XVIII-lea, să fie donată românilor din Lechinţa. În lunile următoare biserica a
fost dezmembrată şi dusă în Lechinţa. A mai rămas locul. trecut după 1948 pe la diverşi proprietari, şi o mică
construcţie care se încăpăţânează să rămână acolo, într-o nepăsare generală: a oficialităţilor din toate regimurile
şi a cetăţenilor Bistriţei. În alte ţări se construieşte respectând trecutul şi se reconstruieşte ca un continuu în
fiinţarea istorică a unui neam. De ce nu ar fi posibil aşa şi la Bistriţa, acolo unde doar trecutul românesc este
un fapt indiferent? De ce nu s-ar putea reconstrui vechea biserică?
Cele mai importante informaţii din acest studiu au fost preluate din cel mai vechi registru al Parohiei
greco-catolice Bistriţa, poate primul pe care la avut biserica. Acesta cuprinde informaţii referitoare la perioada
1788-1824. Datarea lui nu este un lucru tocmai simplu. Dacă citim ce scrie pe prima pagină am fi tentaţi să
afirmăm ca acesta exista în anul1788, chiar atunci când s-a început adunarea fondurilor pentru biserică. Dacă
am urmări înregistrarea sistematică a evenimentelor legate de starea civilă anul cel mai probabil ar fi 1799. În
inventarul bisericii din anul 1894 se scria că registrul parohial datează din anul 1795, poate datorită faptului
că preotul Ştefan Vlad a înregistrat primii botezaţi, în acel an. Numai că cineva a barat toate aceste înregistrări,
iar anul cu înregistrări valabile ale celor botezaţi ar fi 1796. Deasupra acestei pagini însă este trecut anul1797,
care este barat şi el, intenţia celor care au trecut informaţiile fiind probabil de începe cu acel an, după care
s-au răzgândit. Urmează la capitolul botezaţilor un hiatus până în anul 1800, când se trece la o consemnare
sistematică a celor botezaţi. Pentru cei căsătoriţi şi cei morţi se începe înscrierea de către preotul Vlad cu luna
noiembrie 1799.
Informaţii despre ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, consemnate de o altă persoană decât preotul
Ştefan Vlad, se găsesc însă la diverse pagini, fără o ordine precisă, dar spre finalul registrului. Anii 17941796 sunt bine reflectaţi sub aspectul celor botezaţi şi cununaţi. Acest altcineva trebuie să fi avut nişte hârtii
anterioare cu însemnări importante din viaţa comunităţii. Pe ultima pagină este şi o însemnare laconică, abia
vizibilă: prea sfinţitului mitropolit Gavril foarte mă rog. Semnat: Ioannes. Aceasta înseamnă că Parohia grecocatolică Bistriţa, prin preotul ei, Ioan Simonetii, era în legătură cu Gavriil Bănulescu-Bodoni, născut în Bistriţa,
mitropolit al Moldovei iar mai apoi al Basarabiei.
Fără a opta pentru un an sau altul pentru datarea registrului, trebuie să observăm că pe prima pagină este
trecut protocolul prin care s-a hotărât adunarea banilor pentru biserică, iar apoi sunt notaţi pe patru pagini
donatorii. Acesta este evenimentul fondator al bisericii româneşti din Bistriţa secolului al XVIII-lea.

L'eglise roumaine de Bistriţa-1792
(Resume)
L'etude present un aspect fondamental de la vie des roumains bistritzois a la fin du XVIII" siecle. Il s'agit
de la construction de l'eglise roumaine aux alentours de murs de la viile de Bistriţa, dans un endroit avec un
bon emplacement appele « în Maici ». On publie a cette occasion des importants documents tels le protocole
du mois de decembre 1788 par lequel on a pris la decision de ramasser les fonds necessaires, las listes des
bailleurs, l'amenagement des objets de culte dans la nouvelle eglise en 1792, la donation de la table de l'autel
de 1794 etc. L'eglise mise sous le patronage de« L'Entree dans l'Eglise de la Vierge »a ete un repere pour les
roumains de Bistriţa dans la periode 1792-1895. Apres l'achat, suite des insistantes negociations (1893-1895)
de l'eglise de l'ancien couvent des freres mineurs de Bistriţa ; l'ancienne eglise roumaine du XVIIIe siecle a ete
cede au roumains de Lechinţa.

132

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

Fig.t. Biserica de lemn din

Bistriţa

la 1895.
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Fig. 2. Plan cadastral cu parcelele ocupate de biserica, şcoala şi cimitirul greco-catolic din Bistriţa.
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Fig. 3. Lista donatorilor pentru edificarea bisericii

Fig. 4. 1790- Angajarea lucrătorilor pentru
construcţia

bisericii.
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Fig. 5. Protocolul din 1788 privind adunarea
de fonduri pentru biserică .
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Ioan Slavici între spiritul etic
şi acuzaţia de colaboraţionism 1918-1925
Petre DIN
Motto
"Iubirea de ţară mă indeamnă şi-mi porunceşte să laud neamul in care
m-am născut şi să pun in lumină pe locuitorii acestui pământ de U'lde mă trag.
Pe de altă parte, iubirea de adevăr se opune şi mă Împiedică a lăuda
lucruri pe care dreapta judecată mă indeamnă să le critic. Cred că este mai
bine pentru ţară să fie puse deschis sub ochii locuitorilor ei mulţimea de
păcate pe care le au, decât să se lase inşelaţi prin linguşiri amă9itoare şi prin
dezvinovăţiri iscusite şi astfel să fie Încredinţaţi că tot ce fac ei fac bine, in
vreme ce toată lumea care are moravuri mai alese critică asemenea purtări".
(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1716)

Obiectul acestui studiu este reliefarea atitudinii etice a prozatorului transilvănean Ioan Slavici în perioada
1918-1925. În scopul prezentării cât mai pertinente a acestui subiect am considerat că se impune o expunere
sumară a biografiei lui Slavici.
Născut la 18 ianuarie 1848 la Şiria, judeţul Arad, Ioan Slavici se impune ca o personalitate reprezentativă
a culturii române la confluenţa dintre secolele XIX si XX. Situat alături de Eminescu, Creangă şi Caragiale,
scriitori cu stil fascinant, Ioan Slavici prin limbajul său sobru, meticulos, pătrunde sistemati::: în universul
satului românesc transilvănean, fiind primul scriitor pe care Transilvania îl dăruia românilor la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Între anii 1854-1858 Slavicifrecventează şcoala "greco-ortodoxă" din satul natal, avându-1
dascăl pe Avram Voştinar 1 •
Studiile secundare le efectuează la Liceul din Arad şi Liceul Piarist din Timişoara. În 1869 îl întâlnim pe
Ioan Slavici în capitala Austriei ca soldat cu termen redus, context în care se înscrie la Facultatea de Drept din
Viena 2 •
Epoca vieneză are o însemnătate excepţională pentru destinul său de prozator. În capitala Austriei îl
cunoaşte pe Eminescu, student şi el, şi destinul va armoniza coexistenţa unui temperament clasic şi echilibrat,
transilvăneanul Ioan Slavici şi un temperament romantic, dotat cu extraordinara capacitate de înţelegere a
universalului, Mihai Eminescu.
În 1884 înfiinţează la Sibiu ziarul Tribuna, cotidian, care va susţine programul politic al Partidului
Naţional Român, stabilit la Conferinţa Naţională din 1881. O idee esenţială a tribuniştilor a fost apropierea de
Austria şi rolul românilor transilvăneni ca element de ordine şi cultură la frontierele orientale ale monarhiei.
Autor al unor articole în care susţine drepturile românilor transilvăneni, Ioan Slavici, directorul Tribunei, este
confruntat cu un prim proces în 1884, dar Curtea cu Juraţi din Sibiu l-a achitat. În 1888, pe fundalul unui
alt articol ce critica comportamentul abuziv al autorităţilor maghiare, este condamnat de Curtea de juraţi din
Cluj la un an închisoare şi 100 de florini amendă. Prestigiul politic şi cultural al lui Slavici i-a asigurat un
regim de detenţie indulgent la Vaţ. Directorul penitenciarului, Kovacs, îi permitea să lucreze :.a documentele
Hurmuzachi, îi permitea vizite ale prietenilor şi familiei. Născându-i soţia, Eleonora Tănăsescu, i s-a aprobat să
locuiască în familie timp de două săptămânP.
1

Pompiliu Marcea, Ioan Slavici, Timişoara, 1978, p. 23.

2

George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, ed. a 11-a, Bucureşti, 1983, p. 506.

3

Pompiliu Marcea, op. cit,. 96.
Revista Bistriţei,

XXIII, 2009, pp. 135-141
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La izbucnirea Primului Război Mondial în 1914, Ioan Slavici se pronunţă pentru neutralitate.
Filohabsburgismul era sedimentat în mentalitatea scriitorului încă din perioada studiilor liceale şi s-a conturat
sistematic în epoca studiilor vieneze. În concepţia sa, ataşamentul românilor faţă de Austria ar fi diminuat
influenţa nefastă a ţarismului şi a Angliei asupra românilor. Ca expresie a acestei stări de spirit este ipostaza
sa de redactor şef la ziarul Ziua în care militează pentru neutralitatea României în Primul Război Mondial.
~titudinea sa îi atrage adversitatea lui Octavian Goga şi Vasile Lucaciu, adepţi ai unităţii naţionale prin război.
In august 1916, redactorul şef al Zilei este arestat, închis la Fortul Domneşti, apoi transferat sub stare de
arest la hotelul Luvru din Bucureşti 4 • A fost eliberat după cinci săptămâni. În timpul ocupaţiei germane scrie
articole de orientare progermană la ziarul Gazeta Bucureştilor. Atitudinea faţă de Germania şi Austria se datora
repulsiei faţă de ţarism, perceput ca un simbol al oprimării şi brutalităţii. Mircea Bălan menţionează că Ioan
Slavici a ajuns să colaboreze cu ocupanţii germani şi să figureze pe lista trădătorilor, întocmită de Anibal
Stoenescu, director în Prefectura Poliţiei Capitalei, pentru că în percepţia scriitorului "idealul naţional. .. nu se
va putea nicodată înfăptui cu concursul Rusiei ... dacă noi am fi mers, alături de puterile Centrale, azi, când în
Rusia a izbucnit revoluţia, cred mai degrabă că Basarabia ar fi putut reveni la patria mumă decât Ardealul ce în
impresia mea este un fruct ce nu e bine copt" 5 •
În opinia noastră, documentul este un excelent argument ce-l defineşte pe prozator ca o persoană demnă,
cu un caracter puternic şi verticalitate morală deosebită. El a rămas fidel acestei orientări încă de la începutul
carierei sale publice, fiind convins că pericolul mare pentru România îl reprezenta Rusia. Rapturile teritoriale
suferite de România, în favoarea Rusiei ţariste, au consolidat în timp această convingere a sa, el fiind şi un mare
admirator al sobrietăţii şi spiritului civilizator profesat de Viena imperială.
După încheierea războiului şi întoarcerea din Moldova a regelui Ferdinand şi a guvernului, Ioan Slavici este
arestat la 18 ianuarie 1919, când împlinea 71 de ani, sub acuzaţia de colaboraţionist cu ocupanţii Bucureştiului.
Este condamnat la cinci ani de închisoare şi încarcerat la închisoarea Văcăreşti. La 18 decembrie 1919, după
unsprezece luni de detenţie este eliberat 5 • Totuşi, din cauza convingerilor sale filogermane şi filoaustriece Ioan
Slavi ci a fost supus unui brutal oprobiu public, fiind considerat ca "trădător de ţară". În fapt, obstinaţia de a fi
consecvent până la sfârşitul vieţii atitudinii sale filohabsburgice este un reper pozitiv din punct de vedere etic.
Finalul războiului perpetua în statele beligerante o multitudine de probleme cu consecinţe dureroase:
pierderi de vieţi omeneşti, deficit demografic, distrugeri materiale de proporţii, de localităţi urbane şi rurale,
locuinţe, căi de comunicaţie şi întreprinderi industriale, potenţial de producţie diminuat şi producţii mult mai
mici în industrie şi agricultură, inflaţii monetare în creştere şi preţuri în expansiune, pierderi irecuperabile din
patrimoniul naţionaF.
Simultan a început şi o adevărată campanie de incriminare şi judecare a personalităţilor culturale şi
politice suspectate de colaborare cu inamicul. Unele personalităţi erau suspectate pentru crimă de înaltă
trădare, altele pentru colaborare cu ocupanţii. Anibal Stoenescu a conceput şi o listă a ziariştilor trădători din
perioada ocupaţiei: C. Stere, D. Pătrăşcanu, 1. Teodorescu, M. Stănescu şi 1. Slavici 8 .
Acest document demonstrează că un segment important al elitei culturale româneşti a militat pentru
neutralitate sau pentru cooperarea cu Puterile Centrale. "Germanofilii" şi "austrofilii" sunt adepţii intrării
României în război alături de Puterile Centrale, dar cei mai mulţi dintre ei sunt adversari ai Rusiei, deci
mai mult "rusofobi" decât "germanofili" 9 • În atitudinea lor politică erau animaţi nu atât de loialitatea faţă de
Germania şi Austro-Ungaria, cât de pericolul expansionist reprezentat de Rusia ţaristă. La nivelul imaginarului
elitei domina ideea că principalul pericol pentru România îl reprezenta mai mult Rusia decât Germania şi
Austro-Ungaria. Raţionamentul acesteia era că ocuparea Transilvaniei ar fi fost inutilă, căci victoria Rusiei în
război, coagulat cu o eventuală dispariţie a Austro-Ungariei, ar fi consolidat rolul dominant al Rusiei în Europa
Centrală şi Sud-Estică.

Ibidem, p. 124.
5 Mircea Bălan, Istoria trădării la români, val. II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002, p. 335.
6 Ibidem, p. 132.
7 Istoria Românilor, val. VIII. România întregită (1918-1940), coord. Ioan Scurtu, Editura Eniclopedică,

4

Bucureşti,

2003,

p. 75.
8

Mircea Bălan, op. cit., val. II, pp. 334-335.

9

Lucian Boia, "Germanofilii". Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2009, p. 62.
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Argumentele germanofililor sunt cel mai pregnant reliefate de Constantin Kiriţescu. "Noi n-avem interes
ca Ruşii să iasă învingători: ar fi fost triumful autocratismului, al obscurantismului, al celei mai periculoase
reacţiuni. Rusia învingătoare, va fi stăpână peste Bosfor şi Dardanele, ceea ce ar însemna robia noastră
economică. Cât despre sentimentele şi intenţiile ei faţă de noi, istoria e un martor elocvent. Dimpotrivă, Rusia
înfrântă, înseamnă redobândirea Basarabiei. E adevărat că fraţii noştri din Ardeal suferă, dar mai mult suferă
cei din Basarabia şi mai mult ameninţaţi în existenţa lor. Din punct de vedere al probabilitătilor, Rusia va
fi înfrântă, fiind alături de ea îi vom împărtăşi soarta. Ajutorul rusesc nu ne va fi de niciun folos, căci au
comandanţi slabi, iar din punct de vedere tehnic, ei însişi sunt prost aprovizionaţi şi a vizaţi la ajutorul aliaţilor,
care le vine greu şi printru-un ocol foarte lung, vom beneficia de superioritatea comandamentului german şi o
aprovizionare bogată, pe care toată pregătirea noastră economică şi militară de trei decenii o înlesniră.
Argumentele erau desigur puternice şi impresionante. Respectul pentru incontestabila forţă militară
germană şi pentru păstrarea politicii noastre tradiţionale le măreau încă valoarea" 10 •
Altă explicaţie a elitei "germanofile" este şi formaţia sa intelectual~. Pe tot parcursul secolului al XIX-lea
"modelul cultural german" a concurat cu succes "modelul francez". Societatea culturală Junimea, fondată
în anul 1863, avea drept repere culturale trei personalităţi de formaţie germană: Titu Maiorescu, mentorul
cultural al generaţiei sale, Petre P. Carp, liderul politic şi poetul, scriitorul şi ziaristul Mihai Eminescu. În
ultimul sfert al secolului al XIX-lea, tot mai mulţi tineri au studiat şi s-au specializat în universităţi germane.
La această apetenţă a contribuit şi imaginea Germaniei după victoria împotriva Franţei în războiul din 18701871 şi notorietatea câştigată de regele Carol!. Acest considerent arată că formaţia culturală a jucat un rol
considerabil în opţiunea politică şi culturală a elitei "germanofile" 11 •
Printre persoanele urmărite, arestate şi acuzate de colaborare cu inamicul s-a numărat şi scriitorul Ioan
Slavici. Personalitate importantă a societăţii româneşti antebelice, Ioan Slavici a devenit obiectul unui proces
de presă. Scriitorul, profesorul şi omul public la venerabila vârstă de 71 de ani, a fost citat la Curtea Marţială şi
reţinut la 18 ianuarie 1919, de către conaţionalii săi. I s-a intentat un proces în faţa instanţelor militare, proces
la care nu s-au pretat nici măcar oficialităţile austro-ungare. Aşa cum menţionează scriitorul, cea mai mare
umilinţă publică adusă a fost gestul lui Nicolae Iorga care 1-a scuipat în public. "În drum spre Curtea Marţială
mi s-a întâmplat să-l întâlnesc pe marele nostru istoriograf Nicolae Iorga. Trecea mergând spre Academia
Română prin faţa Palatului Ştirbei, iar eu mă aflam în cealaltă parte a străzii mergând spre Biserica Alba.
Zărindu-mă, el s-a oprit şi a scuipat spre mine tare şi cu multă ostentaţie, încât trecătorii s-au op::it ca odinioară
când cu bine ştiutul Ionaş. De astă dată nu m-am mai crucit şi m-am mângâiat a-mi zice: «Ăstuia nici la cele
mai adânci bătrâneţe n-o să-i vină mintea!» 12 ."
Motivul invocat de autorităţi în reţinerea lui Slavici a fost colaborarea sa publicistică la "Gazeta
Bucureştilor", în perioada martie-septembrie 1917 şi iulie-august 1918. În articolele sale pledează pentru
integritatea monarhiei habsburgice şi prezintă Rusia ţaristă ca fiind pericolul cel mai mare pentru români.
Servind linia propagandei germane, prozatorul îi percepe ca adversari ai intereselor româneşti atât pe ruşi, cât
şi pe francezi şi englezi "cei mai haini duşmani ai ţării noastre"D.
Constantin Kiriţescu este necruţător în referinţele sale privind linia politică urmată de "Gazeta Bucureştilor".
"Gazeta a dus o campanie de neadevăruri, calomnii, intrigă şi insulte faţă de România, de guvernul şi armata
sa, faţă de suverani şi de bărbaţi politici partizani ai războiului şi ai rezistenţei. Mai târziu, faţ;i de scrupulele
unora dintre ziarişti, profesionişti români de a colabora la o gazetă pur poliţienească, cele două jumătaţi ale
ziarului s-au despărţit. Partea românească, devenită Gazeta Bucureştilor, încăpută pe mâna unJr mercenari ai
condeiului, evrei şi români, vrednică urmaşă a ziarelor Ziua şi Seara din timpul neutralităţii, a scoborât cele
din urmă trepte ale abjecţiunii gazetăreşti" 14 •
Comportamentul public al scriitorului relevă o personalitate cu un puternic caracter şi spirit etic.
Intelectual de cultură germană şi mare admirator al civilizaţiei habsburgice, Ioan Slavici se pronunţă în favoarea
10 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, val. 1, ed. a 11-a, Editura Casei Şcoalelor,
Bucureşti, 1921, pp. 127-128.
11 Ibidem, pp. 62-63.
12 Ioan Slavici, Închisorile mele, Editura A.L.L.F.A, Bucureşti, 1996, p. 52.
13 Lucian Boia, op. cit., p. 311.
14 Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 171.
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politice tradiţionale alături de monarhia habsburgică. Fidelitatea faţă de împărat a fost o trăsătură
a activităţii lui publice şi publicistice. Cameleonismul şi trădarea îi repugnă scriitorului. Ioan Slavici
nu a avut atât de multe rezerve în susţinerea Unirii de la 1 decembrie 1918, cât în lipsa de pregătire a celor două
entităţi statale din punct de vedere spiritual pentru Marea Unire. "Nu puteam apoi să pierdem din vedere că
atât la italieni, căt şi la germani, unirea politică a fost urmarea firească a unirii culturale şi că am vedea lucrurile
dea-doaselea dacă am vrea ca la noi unirea culturală să se facă după ce a fost făcută cea politică" 15 . Până la
1918 singurul centru real de putere era cel imperial. Acestuia, Slavici îi este loial. Forţa propriilor convingeri
este fără echivoc şi ea se materializează prin declaraţii proimperiale. "Am supt oarecum cu laptele mamei
simţământul de devotament faţă de Împăratul" 11;.
Afirmaţia lui Slavici este un argument al unui caracter intransigent ce nu-şi trădează convingerile, In
pofida umilinţelor publice la care a fost supus. Scriitorul afirmă că perioada anilor 1850-1870 a fost benefică
pentru românii din Imperiul Habsburgic, căci iobăgia a fost desfiinţată, drepturile românilor recunoscute, la fel
şi utilizarea limbii în administraţie şi biserică. Doar dualismul austro-ungar, sever criticat de Slavici, a stopat
această evoluţie benefică pentru români.
Arestarea sa a fost însoţită de întemniţarea la Văcăreşti în condiţii groaznice, încât deţinuţii îşi doreau
mai mult moartea decât să suporte în continuare regimul închisorii. "Erau ce-i drept, murdărie, aer îmbâcsit,
fumăraie, fel de fel de mirosuri, erau ploşniţe, păduchi şi râie, era o lume plină de febră recurentă, de vărsat şi
de tifos exantematic, tuşeam şi iar tuşeam, de băgam spaimă în ce-i ce mă vedeau, mă zbăteam în culcuş, toate
acestea sunt adevărate" 1 i.
Ioan Slavici descrie extrem de amănunţit, condiţiile de detenţie de la Văcăreşti. "Mă înăbuşea deci fumul
de tutun, de petrol, de lignit, aerul îmbâcsit şi plin de miros greu, încât aveam accese de înecăciune, mă
zbăteam în culcuş ori umblam besmetic printre paturi şi nu-i lăsam pe mai fericiţii mei tovarăşi să doarmă.
Mai era pe deasupra şi alta.
Se zicea că cel mai bun mijloc de a alunga păduchii sunt spălăturile cu petrol. Mai înainte de a se culca
dar, tovarăşii mei se dezbrăcau în pielea goală şi se spălau pe tot trupul cu petrol. Eu nu puteam să fac ca dânşii.
Lasă că în urma unui defect de educaţie nu eram în stare să mă prezint în pielea goală în faţa altora, dar nu mă
iertau nici eczemele să fac spălături cu petrol. Vai de sufletul meu.
«Nenorocitule- îmi ziceam- tuşind încă mai greu. Fug acum păduchii de la ei şi se adună toţi pe tine» 18 •
Slavici este condus să cunoască anexele "stabilimentului" şi revolta faţă de cele întâlnite este şi mai
vehementă. "Spitalul nu era un adevărat spital, căci nu am găsit în el nici medic, nici medicamete, ci numai
rămăşiţe de fiinţe omeneşti, care nu mai au nevoie nici de medic nici de medicamente" 19 •
Compararea sistemelor de detenţie, de la Vaţ cu cel de la Văcăreşti, îi conferă acestuia prilejul unor reflecţii
amare. "La Vaţ, unde am stat închis peste un an, plăteam chirie, dar aveam iatacul meu curat, pat cu aşternut
cuviincios şi regulat primenit, masă, două scaune şi dulap pentru păstrarea hainelor şi a albiturilor. Pentru o
taxă bine mi se puneau la dispoziţie şi un om care mă servea în toate privinţele. Dacă n-aş fi fost în stare să
plătesc, plătea comuna în care-mi aveam domiciliul" 20 •
constantă

Ca o ironie a destinului, regimul închisorii de la Vat, impus de adversarii săi politici, autorităţile maghiare,
era mai suportabil pentru scriitor şi opera sa reflectă această realitate. "Penitenciarul se afla pe ţărmul Dunării,
în mijlocul căreia se întinde o insulă acoperită de zăvoaie cu luminişuri. Câteodată, fiind ziua frumoasă,
treceam însoţit de gardian în penitenciar şi prin penitenciar la marginea Dunării unde mă aştepta soţia mea cu
copilul şi cu servitoarea. Mă urcam apoi într-o luntriţă şi doi vâslaşi ne treceau pe insulă, unde petreceam până
pe înserate în toată libertatea" 21 •
Derularea procesului ziariştilor implica mai multe formalităţi: acuzaţii în proces trebuie să-şi cunoască
dosarul şi să se întâlnească cu avocaţii. Ziariştii sunt aduşi de la Văcăreşti la Bucureşti, la Hotelul Modern.
15 Ioan Slavici, Amintiri, Editura Minerva,

Bucureşti.

1983, p. 16.

16 Lucian Boia, op. cit., p. 309.
17 Ioan Slavici., Închisorile mele, Editura A.L.L.F.A. Bucureşti, 1996, p. 108.
18 Ibidem, p. 97.
19 Ibidem, p. 102.
20 Ibidem, pp. 95-96.
21 Ibidem, p. 34.
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Tudor Arghezi, internat şi el la Hotelul Modern mentionează faptul că în timp ce colegii lui de suferintă se
plictiseau teribil şi protestau împotriva detentiei, scriitorul redacta aproape zece ore pe zi. "Slavici indiferent,
nici n-aducea vorba de asemenea fleacuri. Conştiinţa lui se ştia curată şi omul n-are nevoie de mai mult ca să
suporte calm orice calibru de nedreptate" 22 •
Procesul ziariştilor a început în data de 22 februarie 1919 în fata Curtii Marţiale şi s-a derulat timp de
13 zile. Presa îşi manifestă nemultumirea că printre cei acuzati se aflau numai ziarişti, dar nu şi miniştri şi
înalţi demnitari din perioada ocupaţiei. Ca paradigmă în acest sens este Alexandru Marghiloman, fostul şef al
guvernului, care este doar citat ca martor, cu atât mai putin ca implicat în proces 23 •
La proces Slavici a refuzat asistenţă judiciară, susţinând că nu a făcut nicio crimă împotriva poporului
său. "Eu am avut o mulţime de procese de presă, şi totdeauna, când am fost dat în judecată, mi s-a spus pentru
care anume articol sunt tras în judecată şi pentru care anume pasagiu din acel articol. De ce? Pentru ca să-mi
pot pregăti apărarea.
Aici m-am pomenit deodată cu o grămadă de articole. Surprins! Să te aperi pentru articolele acestea. Ei
bine, cum să mă pregătesc eu aşa în pripă? Cum să îndrăznesc să mă adresez unui avocat, ca să mă apere, când
n-am putinţa de a-i da cuvenitele informaţii ca să-mi ia apărarea?" 24 •
Una din acuzaţiile aduse merită să fie menţionată: "se batjocoreşte simţămintele ţării, ale conducătorilor
tării şi pe cei ai aliaţilor". Argumentul în sprijinul acestei acuzatii este un text elaborat de scriitor. "Nu prea
puneti temei pe Franta, nici pe Anglia, căci pentru ele mai presus de toate sunt propriile lor interese care nu
se potrivesc cu ale noastre. Una zic înainte de război, alta în timpul războiului şi teamă mi-E că iar alta vor
zice după război" 2 ;. Acuzaţia este total nefondată, căci prozatorul, ziaristul şi profesorul Ioan Slavici a fost
unul dintre cei mai apropiati lideri publici de regele Carol I şi regina Elisabeta şi timp de o jumătate de secol a
contribuit la dezvoltarea românilor prin cultură.
Altă acuzatie adusă scriitorului a fost aceea de "trădare" şi "vânzare la inamic". Declaraţia scriitorului
destructurează în totalitate acuzaţiile lansate de comisarul regal. "Domnule Preşedinte şi Onorabilă Curte. Ar
fi o ruşine- nu pentru mine, ci pentru societatea în mijlocul căreia am trăit cum am trăit, dacă la bătrânete aş
fi ajuns într-o stare încât să fiu nevoit a mă face trădător pentru că nu am ce să mănânc! Vă rog, eu nu sunt om
care nu are nevoie de nimic. Domnia sa mi-a zis să te fi dus să mături strada. Foarte frumos! N-am nevoie de
aşa ceva: totdeauna găsesc lecţii particulare din care pot să trăiesc" 26 •
Depoziţia scriitorului este exemplară prin argumentele utilizate spre a destructura acuzaţia de "trădare".
"Domnule Preşedinte şi onorabilă Curte, nu ştiu ce vor zice urmaşii noştri cănd vor afla că Ioan Slavici era
pus în rândul trădătorilor pentru că lua 50 de lei de articol scriind tocmai ce toată viaţa lui a scris. Eu aş
putea să dovedesc că mi s-au oferit o mie de lei pe lună şi foarte plăcute căpătuieli pentru câte un singur
articol pe săptămână, şi nu am primit pentru că vorba era să scriu şi ceea ce nu se potriveşte cu convingerile
mele" 27 •
În depoziţia sa, scriitorul accentuează ideea că articolele publicate sunt generate de convingerile sale
politice şi că nu avea sentimentul că produsese daune poporului român. Invocă numele lui Andrei Şaguna,
Mihail Kogălniceanu şi Mihai Eminescu susţinând că militantismul său se încadra în concep1;iile politice ale
acestora. Argumentele lui Slavici sunt sustenabile şi ele conferă demnitate şi onoare scriitorului. Răspunde şi la
acuzaţia că ar fi vândut germanilor interesele statului român. "Se spune că am vândut în permanenţă interesele
tării şi eu am rămas totuşi sărac. Unde-i preţul vânzării?" 26 • Ioan Slavici avea din nou dreptate. Realitatea
consta în faptul că multi industriaşi îşi construiseră, într-o perioadă scurtă, palate, deveniseră patroni de mari
întreprinderi şi-şi cumpăraseră vaste proprietăţi. El rămăsese un om modest în pofida activităţii sale de cinci
decenii în domeniul culturii naţionale. "Am zis dar, să vină domnul comisar regal şi să arate: m-a văzut pe mine
22 D. Vatamaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Editura Academiei Republicii Române, Bucureşti, 1968, p. 475.
23 Ibidem.
24 Ioan Slavici, Închisorile mele, Editura A. L. L. F. A, Bucureşti, 1996, p. 130.
25 Ibidem, p. 149.
26 Ibidem, p. 136.
27 Ioan Slavici, Închisorile mele, Editura/\. L. L.F.A., Bucureşti, 1996, p. 144.
28 D. Valarnaniuc, op. cit., p. 476.
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trăind în belşug? M-a văzut la baluri? M-a văzut la teatre? M-a văzut în călătorii? M-a văzut risipind averi? Cum
m-am vândut? Ce s-a făcut preţul vânzării!?" 29 •
În volumul, Închisorile mele, Slavici afirmă că nu realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 este
problema, ci dificultăţile pe care le va avea guvernul condus de Ionel Brătianu după extensiunea teritoriului
statului român. "România Mare, zic unii, s-a înfiinţat, ce-i drept, dar e desfiinţat statul românesc, în statul
poliglot, în care se pierde, are hotarele deschise şi spre Bulgaria, şi spre Serbia, şi spre Ungaria, şi spre
cehoslovaci, şi românii au să-şi mistuie puterile vii c-o iredentă bulgară, cu alta sârbească, cu iar alta maghiară,
ba chiar şi cu una ucrainiană, ca să nu mai vorbim de de cea germană ori de milionul de evrei- acum toţi
cetăţeni cu reazăm puternic mai ales în Anglia şi în America. Au trecut timpurile când românii erau stăpâni pe
ţărişoara lor: trăiesc în ţară mare, dar sunt legaţi- ferecaţi atât politiceşte, cât şi în viaţa lor economică. După
toate acestea ne aşteptăm ca azi-mâine să se deschidă chestiunea panslavistă printr-un război cu Serbia, care-i
are pe toţi slavii în partea ei, în vreme ce noi am pierdut şi stima, şi încrederea, şi simpatia tuturor popoarelor" 30 •
Ioan Slavici este unul dintre intelectualii români, publicist şi ideolog naţional, loial împăratului de la Viena,
care a avut o altă percepţie asupra realităţilor politice contemporane. Orientarea sa naţională este relevată prin
trei doleanţe: fidelitate totală faţă de Curtea Vieneză, drepturi egale pentru românii din Transilvania opresaţi de
autorităţile maghiare şi relaţii apropiate cu statul român. Această convingere este constantă în viaţa scriitorului
şi ea relevă un "surplus de caracter" 31 • Realităţile politice din jurul său se schimbă, dar el nu reuşeşte să se
adapteze acestora şi rămâne ataşat împăratului habsburgic. "În toate cărţile de citire sunt scrieri de ale mele, în
toate manualele de istorie literară e trecută biografia mea.
Au să fie ele aruncate în foc?
De ce!?
Pentru faptul că nu am vrut să mă lepăd şi eu când s-au lepădat şi alţii de convingerile în care au stăruit
bunii şi părinţii noştri şi până ieri am stăruit şi noi, cei încă în viaţă.
Toată lumea strigă: Nu avem caractere! Iar pe mine să mă osândiţi pentru că am fost statornic toată viaţa
mea?" 32 •
Desăvârşirea unităţii naţionale a generat oprobiul public împotriva disidenţilor. Regele Carol Ia decedat în
10 octombrie 1914, Partidul Conservator a dispărut imediat după finalul războiului, P.P. Carp şi Titu Maiorescu
trecuseră şi ei în eternitate, iar Constantin Stere era detestat de clasa politică. În acest context, lui Slavici nu i
se va ierta nici după moarte poziţia adoptată. În istorie perdanţii sunt totdeauna judecaţi aspru 33 • Această logică
a funcţionat ireproşabil şi în cazul lui Ioan Slavici.
După 13 zile de proces, instanţa militară a pronunţat verdictul: cinci ani închisoare pentru bătrânul
scriitor. Rostirea sentinţei i-a produs o mare durere fiicei sale Lavinia. "Plângi, fata mea, plângi- i-am zis dar nu
pentru că vezi osândit pe tatăl tău, ci pentru că ai să-ţi petreci viaţa în ţara care suferă asemenea ruşine. Adu-ţi
aminte de Crăiniceanu şi gândeşte-te la colonelul Verza: faţă de mine curtea a fost de o extremă indulgenţă" 34 •
Din informaţiile unui contemporan aflăm că pronunţarea sentinţei nu i-a modificat comportamentul
existenţial. Solicită teren în faţa celulei, sapă, greblează şi sădeşte ceapă, salată, ardei, crizanteme, petunii.
Prăşeşte cu furculiţa şi le udă cu ulcica în care îşi pregătea mâncarea 35 •
În urma unei intense campanii de presă conduse de Nicolae Iorga şi Gala Galaction, guvernul decide să
elibereze ziariştii deţinuţi la Văcăreşti. În data de 18 decembrie 1919, după unsprezece luni de închisoare, Ioan
Slavici este eliberat.
Alături de Ioan Slavici au fost implicaţi în proces încă 23 de persoane, cei mai mulţi fiind tot atât de
"vinovaţi" precum scriitorul, publicistul şi profesorul Ioan Slavici. Un segment dintre aceştia serviseră
autorităţile militare ca simpli translatori, alţii au executat tot soiul de servicii mărunte pe lângă autorităţile de
ocupaţie germane şi austro-ungare, şi alţii au scris articole în "Gazeta Bucureştilor". Prin tot ceea ce au făcut ei

29 Ioan Slavici, op. cit., p. 136.
30 Ibidem, pp. 116-117.
31 Lucian Boia, op. cit., p. 306.
32 Ioan Slavici, op. cit .. p. 149.
33 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 440.
34 Ioan Slavici, op. cit., p. 127.
35 Dumitru Vatamaniuc, op. cit., p. 478.
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nu pot fi catalogaţi ca fiind "trădători", căci nu au dezertat la inamic, nici nu au luptat alături de adversar, şi
cu atât mai puţin au subminat interesele naţionale. Slavici nu a făcut altceva decât să scrie câ1eva articole în
momente deosebit de dificile pentru românii aflaţi sub ocupaţia Puterilor Centrale.
În aceste condiţii nu se poate susţine că Ioan Slavici a fost un filomaghiar sau filogerman. A fost un
naţionalist moderat. Iubirea faţă de naţiunea română o moştenise cu predilecţie de la tatăl siiu, membru al
Asociaţiunii Naţionale pentru Cultură şi abonat la publicaţiile româneşti. Naţionalismul scriitorului este mai
puţin radical decât cel al lui Mihai Eminescu 36 • Reflecţiile din ultimii ani de viaţă asupra situaţiei din România
argumentează fidel atitudinea sa naţională. "Stau pe gânduri, mă uit împrejurul meu şi nu îndrăznesc să
mă bucur de norocul cel mare, ba câteodată jale adâncă mă cuprinde în faţa temerii ca nu cumva mâine ori
poimâine la Chişinău, la Cernăuţi, la Braşov, la Cluj, la Oradea Mare, la Arad, la Timişoara, ba până chiar şi la
Sibiu să fie cum e azi la Bucureşti.
Pentru ca să mă pot bucura, ar trebui să văd petrecându-se în România Mare faptele în vederea cărora am
scris noi toţi cei care am stăruit pentru refacerea moravurilor în România încă nu mare" 37 •
La finalul acestui studiu se impun câteva precizări:
1. Românii transilvăneni opresaţi de regimul dualist instaurat în 1867 militau pentru revenirea la statutul
de autonomie în cadrul Monarhiei Habsburgice, participarea la conducerea statului, învăţământ românesc de
toate gradele şi drepturi egale cu naţiunea maghiară. Unirea cu România nu a fost formulată oficial niciodată
până la declanşarea Primului Război Mondial. În opinia lui Lucian Boia, exista în imaginarul elitei româneşti o
Românie Mare, dar proiectul Unirii Transilvaniei cu România nu era de actualitate în anul1914 38 •
2. Ioan Slavici se integrează acestei elite ce considera că proiectul unificator trebuie să se deruleze
momentan pe coordonate culturale. Ca argument al ideii sale invoca motivul unificării statului italian şi a celui
german. Din punct de vedere politic este adeptul Monarhiei Habsburgice, ce impunea coabitarea mai multor
naţiuni în frontierele aceluiaşi stat. Aşa cum menţiona Nicolae Manolescu: în mod paradoxal, "toleranţa este
aceea care l-a pierdut pe Slavici" 39 •
3. În timpul derulării războiului scriitorul nu colaborează cu ocupantul. La Bukarester Tageblatt,
funcţionează doar ca şi corector de texte. Articolele scrise la Gazeta Bucureştilor îl deculpabilizează de acuzaţia
de colaboraţionism, impusă de Curtea Marţială în 1919, acuzaţie pentru care a executat unsprezece luni de
închisoare. În pofida oprobiului public, el a rămas un fidel susţinător al monarhiei austriece.

Ioan Siaviei between Ethical Spirit of Collaboration and Charge 19HI-1925
[Surnrnary)
Transylvanian people oppressed by the regime installed in 1867, campaigned for a return so the status of
autonomy within the Habsburg monarchy, participation in state leadership, education of alllevels and egual
righ with the Hungarian nation. Union with Romania has newer bween officially formulated until the ordbreak
of the First World War According to Lucian Boia it exist in imaginary Romanian elite of Gre<.t Romania was
not current in 1914.
Ioan Slavici integrates the elite who considere the project should be run temporarily unifying the cultural
coordinates. As au argument for his idea, he invoked the unification of the German and Italian State. As Nicolae
Manolescu mentioned, that paradoxically the tolerance is lost on the shave. During the unfolding war, the
writer did not collaborate with the occuper. In Bukarester Tageblatt he workes just as a corrector of woritten
texts. The articles written in the Bucharest Gazette discharges him of collaborationism, imposed by court
martial in 1919 and which for he executed elewen monthes of preson. Despite public refusal he remained a
loyal supporter of the Austrian monarchy.

36 Nicolae Manolescu, op. cit., pp. 441- 442.
37 Ioan Slavici, Închisorile mele, Editura A.L.L.F.A., Bucureşti, 1996, p. 211.
38 Lucian Boia, op. cit., pp. 69-70.
39 Nicolae Manolescu, Istoria

critică

a literaturii române, Editura Paralela 45,

Piteşti,

2008, p. 442.
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Aspecte privind perioada prenatală şi naşterea în mediul rural
din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Andra Carola PINCA

"Condiţia

mamei cuprinde realitatea fundamentală a omului, biologic implicat în actul creatiei universale,
în marea simfonie a naturii. Dintre sentimentele umane, cel mai puternic este fără îndoială sentimentul
matern" 1 •
"Maternitatea este pentru inima femeii condiţia ei naturală, simplă, necesară, ca pâinea, ca apa, ca aerul
care nu obosesc niciodată; fertilă şi inepuisabilă ca elementele naturii, în acest grandios şi înfiorător spectacol:
vieaţa" 2 • Dacă în timp orice dragoste are intermitenţe, sentimentul matern este nepieritor. Maternitatea nu are
declin de care să se teamă, fiindcă ea este norma însăşi a existenţei.
Dorinţa femeii de a avea copii apare firesc, încă din clipa căsătoriei. Aceasta este şi raţiunea pentru
care se încheie căsătoriile în concepţia ţărănească. O femeie care nu dă naştere nici unui copil nu-şi atinge
menirea socială. De aceea când vremea trecea şi copiii nu mai apăreau tânăra nevastă apela la mijloace magice 3 •
Preocuparea pentru noul-născut începe chiar mai înainte ca acesta să fi fost procreat prin riturile de fecunditate
de la nuntă, apoi prin cele legate de sarcină şi lăuzie. Toate aceste rituri îşi propun să influenţeze în bine
intrarea în colectivitate a unui nou-născut sănătos din punct de vedere fizic şi psihic.
În general, în societatea tradiţională, dacă o femeie nu doreşte să aibă copii se consideră că ea a fost victima
unei vrăji săvârşite asupra ei de o altă femeie datorită invidiei. O dată căsătorite, tinerele feme[ sunt urmărite
cu curiozitate de obştea sătească, momentul când acestea sunt descoperite ca fiind "groase", fiind ţinta acestei
curiozităţi. Sarcina femeilor este un semn bun, între numărul femeilor gravide şi anul rodnic, considerându-se
că există o corelaţie 4 •
În general, comportamentul sexual al cuplului intră sub incidenţa unor reglementări stricte în societăţile
rurale tradiţionale 5 • Ele nu erau impuse neapărat pentru un control al naşterilor, ci mai ales pentru respectarea
canoanelor bisericeşti. Astfel raporturile sexuale erau interzise în perioada posturilor obişnu:.te (miercuri şi
vineri), a sărbătorilor 6 , în posturile mari şi în timpul ciclului menstrual sau al sarcinii (cu atât mai mult după ce
fătul începe să se mişte). Însumând toate aceste zile obţinem mai mult de jumătate de an de ab:;;tinenţă. Astfel
perioadele de concepţie mai intense ar trebui să se identifice cu lunile de iarnă (ianuarie şi februarie)când
frecvenţa raporturilor sexuale este mai mare dată fiind pauza dintre muncile agricole şi absen1,a interdicţiilor
religioase. La polul opus se situează luna decembrie care coincide cu postul Crăciunului şi lunile de vară cu
muncile grele şi istovitoare'. Cu toate că aceasta era norma impusă de biserică, realităţile din teren demonstrează
că lucrurile stăteau puţin diferit. În privinţa naşterilor se poate constata o repartiţie aproximativ egala a acestora
Săndulescu,

1

Ecaterina

2

Ibidem, p. 12.

De ziua mamei, Sibiu, 1943, p. 4-5.

3 Viorel Rogoz, Familia în credinţe, rituri, obiceiuri: studiu de etnologie aplicată pe un material din Tinutul Cadrului,
Satu-Mare, 2002, p. 173.
4

Valeria Bilt, literatura şi obiceiurile vieţii de familie din Maramureş, Bucureşti, 1996, p. 10-11.

5 Luminita Dumănescu, Satul transilvănean din perspectivă demografică. Studiu de caz- Parohia greco-catolică Mărgău,
1863-1890, în, Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele X\!JII-XD.J, coord Ioan
Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, 2003, p. 176.
6

Florin Valeriu Mureşan, familia si condiţia femeii în districtul românesc al Bistriţei la mijlocul secolului al X\!JII-lea,
în, Prezente feminine. Studii despre femei în România, coord. Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican,
Cluj-Napoca, 2002, p. 148.

7 Luminita

Dumănescu,

op. cit., p. 176.

Revista Bistriţei, XXIII,

2009,

pp. 143-151

143

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

de-a lungul celor 12luni (diferenţele sunt de maxim 3-4%). Se poate chiar să considerăm distribuţia naşterilor
(luând în considerare luna de concepţie)- fără a absolutiza- un indicator al stării de religiozitatea populaţiei
care nu prea a respectat normele religioase privind abstinenţa sexuală în timpul posturilor'.
În cele mai multe cazuri primul an de căsătorie aduce şi primul copil. În absenţa unor mijloace contraceptive
o femeie rămânea însărcinată până când pe cale naturală nu mai era posibil acest lucru 9 • Femeile suportau, ca
o necesitate, maternitatea numeroasă 10 • Însă şi mortalitatea infantilă era foarte ridicată, nefiind rare cuplurile
în care doi, trei, maxim patru copii ajungeau la maturitate.
Credinţele legate de naştere fac din corpul femeii însărcinate o sursă inepuizabilă de pericole, cauza
acestora fiind însuşi copilul ce urmează a fi adus pe lume. Din momentul conceperii, noul corp care creşte
nevăzut în interiorul corpului mamei îi schimbă acesteia starea biologică şi statutul social. Despre femeia care
poartă un copil în pântece se spune că este "în altă stare", în starea darului, în stare binecuvântată, îngreunată,
împovărată, grea, greoane, groasă, borţoasă.
Termenul ţărănesc "a purta", relativ la sarcină, valorizează nu numai sensul propriu al cuvântului, acela
de "a duce dintr-un loc în altul", ci mai ales înţelesul său figurat de "a duce pe cineva înspre, a conduce
însoţind, îndrumând, călăuzind" ceea ce presupune o imensă responsabilitate 11 • Pentru un timp (natalităţii),
ea încetează a mai fi femeie, având un statut incert pe axa feminităţii atâta timp cât trupul ei devine o "gazdă",
pentru "viitorul" neamului faţă de care are obligaţii şi datorită căruia este o sursă inepuizabilă de pericole. De
data aceasta, corpul în devenire dinlăuntrul său şi nu sexualitatea o transformă în primejdie pentru comunitate.
Prin pruncul care o conectează la necunoscut, gravida pare să aibă acces la tainele lumii, nepermise muritorilor,
de aceea în cultura tradiţională i se atribuie puteri "paranormale": ea poate intra în contact cu irationalul- pe
calea visului- cu viitorul (întruchipat de ursitoare sau de soarta unei fete de măritat).
Femeia însărcinată este în altă stare. Este evidentă raportarea la starea de dinainte, considerată normală, a
femeii şi luată ca reper. În opoziţie cu starea normală, femeia aflată în altă stare devine vulnerabilă.
Femeia însărcinată este gingaşă sau "alegătoare" la mâncare, râvneşte, are pofte, ceea ce o diferenţiază
de celelalte femei şi în acelaşi timp îi anunţă starea. Poftele alimentare situate la graniţa gustului sau cele
nealimentare trebuie satisfăcute; nesatisfacerea lor sau satisfacerea lor prin furt se răsfrânge asupra corpului
în formare al copilului, ducând fie la pierderea lui, fie la apariţia unor semne pe corpul acestuia, de îndată
ce mama îl atinge întâia oară. Nu numai în comportamentul alimentar intervin excese, ci şi în cel senzorial.
Hipersensibilă şi impresionabilă peste măsură, femeia însărcinată poate fi marcată emotiv de imagini
îngrozitoare, fapt care de asemenea se poate răsfrânge asupra copiluluP 2 •
Prin starea sa biologică, femeia însărcinată are oarecum un statut privilegiat, în sensul că are ceva mai multe
drepturi şi ceilalţi au mai multe obligaţii faţă de ea, dar de acest statut beneficiază în primul rând viitorul copil.
Femeia însărcinată este considerată binecuvântată pentru că poartă plod. Mentalitatea ţărănească consideră
copilul un rod, un dar de la Dumnezeu, iar femeia stearpă şi cuplurile neroditoare sunt considerate un eşec.
Faptul că femeia "nu rodeşte", "nu face neam", "nu plodeşte" înseamnă în viziunea ţărănească a românului că
"s-o strâcat", că "nu-i bună". Iată un motiv- cel mai plauzibil- de divorţ. Neputinţa ei de a îndeplini cea mai
importantă sarcină ce îi revine în ordinea naturii, dar şi a culturii, o face ineficientă şi inutilă pe plan social,
damnată în plan religios atrăgând asupra-şi dispreţul şi mila comunităţii care o numeşte "ştiră" (buruiană rea)
şi "stârpătură". Sterilitatea nu este firească; se consideră că ea are o cauză supranaturală (pedeapsă divină
pentru păcate neştiute, blestem sau spirit rău) ce poate fi uneori combătută cu mijloace magice (descântec) sau
cu leacuri ce respectă logica naturii (ex. femeia trebuia sa bea seva de la ramurile ce se altoiau să aducă rod
precum pomul) 13 •
8 Ioan Bolovan, Satul românesc din Transilvania de la revoluţia paşoptistă la primul război mondial. Aspecte demografice,
Cluj-Napoca, 1998, p. 146-147.
Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al
).'VIII-lea, Bucureşti, 2004 p. 233.
10 Histoire mondiale de la femme, publiee sous la direction de Pierre Grimal, val. IV, Paris, 1965-1966, p. 82.
11 Carmen Huluţa-Mihalache, Trei ipostaze ale corpului feminin sau despre sexualitate şi sacru, în, Caiete de antropologie

9

istorică,

Anul II, nr. 2 (4), iulie- decembrie, 2003, p. 122.

12 Ibidem, p. 123.
13 Ibidem.
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Femeia însărcinată trebuia să respecte un complex de prescripţii şi mai ales interdicţii sexuale, vestimentare
şi sociale al căror scop unic este asigurarea integrităţii corporale şi a stării de sănătate a copilului la naştere,
deci a normalităţii acestuia. Printre efectele negative ale încălcării acestor numeroase interdicţii, care vizează
preponderent integritatea fizică a noului născut se pot aminti: bube de diverse categorii (pe trup, ln gură), bubiţe
numite focuri, limba prinsă sau împiedicată, buza crăpată, cordonul ombilical "încurcat" pe dupci gât, pete roşii
pe obraz sau din contră faţă palidă, păr pe corp sau mai ales tot felul de semne pe întreg corpul. Spre exemplu,
dacă o femeie însărcinată "punea vreo legătură după cap, ca s-o depene ea are să facă copilul cu buricul pe după
cap" 14 • Femeia gravidă trebuia să aibă grijă ce pune în poală pentru că fătul avea de suferiP 5 • Aşadar. toată perioada
sarcinii, femeia trebuia să fie atentă ce face, ce vede, căci pericolul plana tot timpul asupra ei şi a copilului. Grija
de a nu pierde copilul o făcea atât pe ea cât şi pe cei din jur să se supună unor interdicţii menite să înlăture
eventualitatea unui avort. Astfel şi colectivitatea trebuia să se poarte cu precauţie faţă de o femeie însărcinată. Ea
nu putea fi arătată cu degetul, pentru că semnul arătătorului "apărea" la naştere pe faţa noului născut 16 .
Un alt pericol la care era permanent supusă gravidă era cel al deochiului. Gravida putea fi deocheată
de o persoană străină sau chiar din anturaj, fapt ce pune în pericol viaţa fătului. Erau dese cazurile de avort
spontan, provocate involuntar şi care erau puse pe seama deochiuluP 7• În mediile populare româneşti se apela
la mijloace magice de protecţie. Purtarea unei cochilii albe sau o eşarfă de culoare stridentă, cel mai adesea
roşie, ofereau protecţie împotriva deochiuluP 8 •
În faza intrauterina corpul copilului poate fi influenţat şi pozitiv, în sensul unei dezvoltări armonioase prin
comportamentul mamei. Printre altele se recomandă viitoarei mame să umble, ca să nu se "lipească" copilul
de spinare şi mai apoi să nu se mai poată desprinde, să se obosească cu treburile zilnice, dar cu măsură, să se
hrănească, etc 19 • Dar cu toate aceste sfaturi, chiar dacă era însărcinată sau avea un copil sugar, femeia muncea
cot la cot cu bărbaţii familiei la câmp, iar la întoarcere prelua din sarcinile gospodăriei, dând o mâna de ajutor
mamei sau soacrei rămase acasă. Iar consecinţele unui asemenea efort nu întârziau să apară: sarcini pierdute,
sugari decedaţi, îmbolnăvirea sau chiar decesul femeii supuse la un efort peste limitele rezistentei fizice 20 •
Pe măsură ce nevasta, care trebuia să nască, se apropia de soroc, preocupările celor din jur, în legătură cu
viitoarea fiinţă umană sunt tot mai evidente. În primul rând se caută să se determine sexul viitorului copil 21 • De
fapt şi viitoarea mamă este preocupată de sexul copilului ce-l va naşte, de multe ori, atât ea cât ş: colectivitatea
ghidându-se după semne prevestitoare. Preferinta pentru naşterea de băieţi este explicită la nivelul discursului
folcloric şi se manifestă în tot felul de practici şi obiceiuri care caută să influenţeze naşterea în acest scop.
Ideea că naşterea de copii de sex masculin asigură continuitatea neamului pe verticală atâta vreme cât băiatul
poartă numele neamului se poate desprinde cu uşurinţă din zicători ("Feciorul e cruce întreagă, fata e jumătate
de cruce", "Când se naşte un fecior râd uşorii de la casă, când se naşte o fată plâng"), sau elin obiceiurile
ritualice de la nuntă, obiceiuri care vizau fecunditatea femeii (ex. i se punea miresei un copil în braţe şi se făcea
precizarea căi se punea numai băiat)2 2 •
Naşterea unei fiinţe de sex feminin nu este încadrată de către mentalul colectiv în paradigma băiat 1fată,
ci în paradigma băiat 1 non-băiat. Astfel fiinţa era încadrată înainte de a se naşte în categoria tabu-urilor, în
sensul de lucru cu care nu e bine să intri în contact pentru că îţi aduce nenorocire. Studiile au arătat că inclusiv
mamele îşi doresc să aibă băieţi şi se comportă diferit cu aceştia.
14 Artur Gorovei, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, 2003, p. 31.
15 G. S. Ioneanu,

Mică colecţie

de

superstiţii

populare româneşti,

Buzău,

1888, p. 6.

16 Viorel Rogoz, op. cit., p. 175.
17 Florin Valeriu
2005, p. 226.

Mureşan,

Satul românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea, Cluj-Napoca,

18 Toader Nicoară, Transilvania de la Criza conştiinţei europene la revoluţia franceză {1680-1800}. Societate rurală şi
mentalităţi colective, Cluj-Napoca, 1997, p. 129
19 Carmen

Huluţa-Mihalache,

op. cit., p. 124.

20 Sorina Paula Bolovan, Aspecte privind statutul femeii în satul românesc transilvănean in epoca modernă, în, Prezente
feminine. Studii despre femei în România, editori Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vineze, Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca,
2002, p. 327.
21 Viorel Rogoz, op. cit., p. 175.
22 Carmen

Huluţa-Mihalache,

op. cit., p. 105-106.
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Există o sumedenie de credinţe referitoare la identificarea sexului copilului încă înainte de a se naşte.
Astfel se credea că dacă o femeie gravidă e întrebată ce are pe cap şi ea ridică mâna dreaptă spre cap se spune
că va avea un băiat, iar dacă ridică mâna stângă va avea fetiţă. Dacă se punea femeii sare pe cap, fără ca ea să
observe şi ea va ridica mâna la cap, atunci va avea băiat, iar dacă îşi va lăsa mâna în jos va avea fetiţă. Sau, dacă
se pune un ac în pâine şi femeia gravidă îl scoate de vârf va avea băiat şi dacă îl scoate de partea opusă va avea
fată 23 • Aşa cum se poate vedea şi din aceste credinţe, masculinului i se asociază termeni valorizaţi pozitiv în
cultura tradiţională (partea dreaptă, cap, vârf), iar femininului termeni cu valoare negativă (stânga, picioare).
A avea copii este una din raţiunile fundamentale ale familiei2 4 • Naşterea de prunci era obligaţia sacră
(recunoscută şi din punct de vedere religios) a femeii care o scoaie din conul de umbră al anonimatului familial
şi social, spălând-o de păcate şi redând-o comunităţii în forma benefică a specificului său. Interesul pentru
împlinirea femeii prin maternitate şi asigurarea succesiunii biologice primează în mod explicit prin urări
ca "să facă iute copii", "să facă copii frumoşi". Puritatea maternităţii (consacrată religios) şterge impuritatea
sexualităţii (anatemizate biblic). Modelul mamei cu prunc în folclorul românesc este Maica Domnului.
Maternitatea este astfel sacralizată prin raportare la un model divin, iar "facerea" transpusă la scară umană
devine, prin dimensiunea ei sacră, poartă de mântuire a femeiF~·.
În mediul rural, avortul era destul de rar întâlnit. Încercările de întrerupere sau evitare a sarcinii nu sunt
caracteristice societăţii tradiţionale româneşti. Numărul mare de copii dintr-o familie ţărănească şi frecvenţa
ridicată a naşterilor în cadrul unui cuplu verifică această afirmaţie 2 G.
Naşterea ca început biologic şi social reprezintă o trecere dintr-o lume în alta, din preexistenţă în existenţă,
din lumea "neagră" în cea "albă". S-au impus şi o serie de practici pentru a naşte mai uşor 27 •
Când femeia nu poate să nască se credea că cineva (de obicei o fată bătrână) i-a făcut vrăji că să moară,
iar bărbatul bolnavei să o ia mai târziu pe ea de nevastă, sau se credea că a fost deocheată; în aceste cazuri se
folosesc diferite descântece pentru a o ajuta pe femeie să nască mai uşor 28 • De asemenea, se credea că atunci
când femeia nu poate să nască, dacă se vor trage clopotele bisericii, pruncul o să vină, o să se nască mai repede 29 •
Naşterea era un moment important în viaţă oricărei femei. Naşterea este un act riguros privat şi feminin,
chiar şi atunci când este vorba de povestirea sau amintirea ei, temă mereu prezentă în conversaţia femeilor.
Din camera în care are loc acest eveniment sunt excluşi bărbaţii, cu excepţia medicului, dacă acesta există,
lucru destul de rar în mediul rural unde cea care asista de obicei era moaşa 30 • Majoritatea naşterilor aveau loc
în casele soţilor. Aşa cum spuneam cele care ajutau la naştere erau moaşele satului, ale căror cunoştinţe veneau
dintr-o practică empirică, transmisă de-a lungul generaţiilor sau prin aprentisaj. Este vorba de iniţiere, nu de
ştiinţă 31 • Moaşa îndeplineşte prin tradiţie riturile legate de venirea pe lume şi de integrare a noului născut în
familie şi neam. De obicei se păstrează ca moaşă femeia care a asistat la toate naşterile din familie, dar dacă
aceasta este foarte bătrână sau a murit, este înlocuită cu altă femeie, una mai tânără, cu condiţia să fie măritată
şi pricepută. De competenta şi priceperea ei depindea de multe ori viaţa mamei si a copiluluP 2 • De obicei
bărbatul era cel care mergea după moaşă 33 • Dacă femeia avea chinuri mari, moaşa recurgea la o serie de acte
menite să uşureze durerile. Începea cu "exerciţii fizice" care aveau menirea să distragă atenţia de la dureri,
datorită izului de caraghioslâc, femeii venindu-i să râdă văzându-se în postura respectivă. Era un fel de haz de
necaz, mai ales că moaşa spunea adeseori cuvinte obscene sub formă de descântec sau simple versurP 4 •

23 Ibidem, p. 106.
24 Costin Ştefănescu,

Soţie,

mama: o misiune sau o profesiune, în, Cartea fetelor,

Bucureşti,

1974, p. 276.

25 Carmen Huluta-Mihalache, op. cit, p. 121-122.
26 Ioan Bolovan, op. cit., p. 288-289.
Călindarul poporului pe

anul comunu 1889, Sibiu, p. 73.
28 Simion Florea Marian, Naşterea la români. Studiu etnografic, Bucureşti, 1995, p. 36-41.
29 Livia Rebreanu-Hulea, Familia Herdelea (Amintiri), Alba-Iulia, 1995, p. 95.
30 Michelle Perrot, Figuri şi roluri, în, Istoria vieţii private. De la revoluţia franceză la primul
27

Philippe Aries, Georges Duby, voi VII,
31 Florin Valeriu

Mureşan,

Bucureşti,

1997, p. 131.

Familia şi condiţia femeii ... , p. 149.

32 Valeria Bilt, op. cit., p. 12-13.
33 Simeon Florea Marian, op. cit., p. 33.
34 Valeria Bilţ, op. cit., p. 13.
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Cel mai adesea, femeile năşteau în picioare sau în genunchi, sprijinindu-se pe vatră. De asemenea se
credea că nu este bine ca femeia să stea în pat, căci dacă se mişcă, naşterea este mai uşoară 35 • Când durerile
se înteţeau şi dilatarea întârzia să apară, moaşa înfierbânta un ciubăr cu apă, şi femeia "groasă era introdusă
dezbrăcată în apă. Alteori era încălzită pe şale şi abdomen cu un cojoc de oaie ca să-i ia durerile" 3r.. Pentru
placenta să iasă f~meia sufla într-o sticlă şi în marele efort scopul era atins. Tăierea şi legarea ombilicului
11 revenea tot moaşm; acest reprezenta ruperea simbolică a copilului de mama sa. După ce se asigură că noul
născut este sănătos moaşa are grijă de mamă că să nu păţească ceva. Moaşa era răsplătită pentru activitatea ei
fie cu bani, fie cu produse. De regulă aceste femei erau foarte respectate de comunitatea feminină, fiindu-le
sărutate mâinile oricând şi în orice loc de către "fostele paciente". În lipsa moaşei, de naşteri se putea ocupa şi
o altă membră a familiei, rudă sau vecină. De lăuză avea grijă moaşa şi naşa de cununie, care implicit devenea
şi naşa de botez 37 •

:.a

O primă îndatorire a moaşei după ce femeia a născut era de a umple o cană cu apă curată, ::n care punea
un mănunchi de busuioc şi cu care mergea apoi la preot pentru a o sfinţi. Acea apă i se dădea lăuzei să o bea,
în timp ce cu busuiocul erau stropiţi atât femeia, pe cap şi pe haine, cât şi noul născut şi vasul în care s-a depus
"locul fătului". Acest vas era îngropat de către tatăl familiei în cel mai retras loc din grădina casei pentru a
nu putea fi găsit de animale. Se credea că lăuzele sunt mereu în primejdie de a fi deocheate. De aceea moaşa,
îndată după naştere, înainte de a lăsa un străin să intre în casă, sufla peste corpullăuzei şi o desc:ânta 38 •
De obicei sursele atestă că în familiile tradiţionale româneşti se năşteau atâţia copii câţi se puteau naşte
din punct de vedere biologic 39 . Totuşi ne-am putea pune şi problema existenţei unor mijloace de control al
naşterilor. De asemenea, naşterile se succedau în ritmul şi la intervalele impuse de o serie de condiţii cum
ar fi perioadele de alăptare, amenoreele, avorturile sau chiar perioadele de abţinere "culturală', de sorginte
religioasă, ca de pildă postul Crăciunului sau al Paştelui 40 •
Din punct de vedere demografic, se poate constata că numărul născuţilor de sex masculin era mai mare
decât cel al născuţilor de sex feminin. Dar pe parcurs, mortalitatea infantilă, "accidentele de muncă", războaiele,
făceau că numărul lor să scadă 41 •
Mortalitatea la naştere a fost una din problemele care i-a preocupat pe istoricii demografi. Nu în toate
cazurile naşterea unui copil era prilej de bucurie şi sărbătoare. Într-o epocă în care femeia era constrânsă de
grijile economice să robotească până în preziua naşterii, în care condiţiile igienice şi de asistenţă ;;anitară erau
precare, se întâmpla, nu o dată, ca aşteptatul eveniment să fie prilej de tristeţe. Aproape 15% din nou născuţi
nu atingeau vârsta de un an. Supravieţuirea copilului după vârsta de un an depindea mult de condiţiile în care
trăia mama, de grija ei faţă de nutriţie şi sănătate, de igienă şi nu în ultimul rând de moştenirea genetică 42 • Lipsa
igienei şi a moaşelor calificate, precum şi eforturile susţinute şi munca epuizantă realizată de femeie până în
pragul naşterii sunt factori care duc la numeroase însemnări de genul "a murit când a născut" sau "a murit la
scurtă vTeme după naştere". Alt factor care influenţează mortalitatea infantilă este reprezentat de mediocritatea
igienei alimentare. Drept remediu era recomandată alăptarea la sân şi evitarea biberonului cu lapte de vacă 43 .
Pe lângă aceste cauze, locuinţele insalubre, mijloacele de existenţă sub necesar, bolile copilăriei şi nu numai
(pojar, scarlatină, dizenterie, etc.), făceau ca mortalitatea în rândul copiilor să fie foarte mare 44 • O dată venit pe
35 Livia Rebreanu-Hulea, op. cit., p. 91.
36 Ibidem.
37 Florin Valeriu
38 Carte de
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40 Philippe Aries
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Bucureşti,

1994, p. 89.

41 Horia Lascu, La dynamique de la population de la zone sud-est de la Transylvanie pendant une periode d'une siecle et
demi (sur la base des recensements et circonscriptions), în, Populaţie şi societate, sub redacţia Ştefan Pascu, voi IV, Cluj,
1980, p. 110.
42 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, 2003, p. 265.
43 Ioan Bolovan, op. cit., p. 289.
Populaţia Transilvaniei la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în, Populaţie
societate. Studii de demografie istorică, sub redacţia Ştefan Pascu, voi I, Cluj, 1972, p. 119.

44 Natalia Giurgiu,
şi
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lume un sugar reclama o îngrijire şi o asistenţă aparte, pe care, de cele mai multe ori nu le primea. Mama, mai
mult 'sau mai puţin restabilită, trebuia să îşi ocupe locul în cadrul familiei, reluându-şi activităţile o~işnuite,
fiind nevoită să îşi neglijeze copilul. Condiţiile obiective sau subiective care duc la moartea prunculm, nu fac
decât să învinovăţească în primul rând mama, reproşuri tăcute, ascunse sau spuse se îndreaptă tot spre ea.
Damnată pentru moartea copiilor, femeia mai adaugă o durere în sufletul său, aceea de a-şi îngropa copii cărora
le-a dat naştere 45 • Deci efectele ratei natalităţii erau grav diminuate de cota înaltă a mortalităţii infantile datorită
bolilor, alimentaţiei necorespunzătoare, lipsei de igienă, etc 4 r,.
Naşterea în sine solicită corpul femeii într-o asemenea măsură şi implică un risc atât de mare încât
mobilizează fizic, psihic şi ritualic întreaga asistenţă (moaşă, soţ etc.). De fapt femeia era expusă complicaţiilor
în timpul şi după naştere. Obosită fizic şi mental în timpul sarcinii, din cauză că nu era menajată de loc,
47
naşterea se putea dovedi deseori fatală pentru femeie •
Există un fenomen care nu încetează să ia amploare de-a lungul secolului al XIX-lea pe ansamblul
Transilvaniei, suscitând atenţia îngrijorată a autorităţilor bisericeşti. Este vorba de copiii ilegitimi. Scandalul
era mare iar vina era a mamei, ea fiind cea care urma să suporte sancţiunea pentru ..fărădelegea" comisă. Cel
puţin o parte din aceşti copii însă nu sunt rodul unui capriciu trecător, ci rezultatul unor legături stabile dar
neoficializate fie din raţiuni economice, fie pe temeiuri religioase. Luând în considerare discursul moralizator
al bisericii, se pare că abaterile nu erau necunoscute în lumea satului, sexualitatea anterioară căsătoriei sau în
afara acesteia fiind o prezenţă reală 48 • Naşterile ilegitime erau reprobate nu doar de biserică ci şi de săteni, fiind
considerate o abatere de la normele morale care guvernau viaţa comunităţii. Se credea că aceşti copii ilegitimi
vor avea mai mult noroc, că sunt mai frumoşi decât ceilalţi copii pentru că sunt rodul unei relaţii bazate pe
iubire şi nu a uneia care are la bază interese materiale sau înţelegerea rudelor 49 • De asemenea, tot în tradiţia
orală românească se credea că în cazul naşterilor ilegitime numărul născuţilor de sex masculin este mai mare
decât numărul născuţilor de sex feminin. Şi asta pentru că se considera că aceşti "copii din flori" se aseamănă
din punct de vedere fizic foarte bine cu tatăl natural; iar acesta era un fapt ce-i demasca în faţa satuluP0 •
Cu toate acesta, în perioada studiată de noi, naşterile ilgitime ar putea începe a fi considerate şi un semn al
libertăţii pentru femeie, care nu mai era aşa de tributară normelor de conduită ale societăţii patriarhale. Totuşi
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest lucru era aplicabil mai repede în mediul urban, având în vedere
că în societatea rurală astfel de "libertăţi" nu prea erau valabile. Maria Buţureanu descria "mecanismul" care le
conduce pe femei spre adulter şi implicit naşteri ilegitime: fata era căsătorită cu un bărbat ales de către părinţii
ei, din întâmplare sau datorită poziţiei lui sociale, iar ceea ce o făcea pe fată să accepte căsătoria respectivă
era insecuritatea vieţii, frica de a nu rămâne fată bătrână, sau speranţă că o dată căsătorită va avea mai multă
libertate. Totuşi, după un anumit timp, soţul (de cele mai multe ori mai în vârstă). nu mai era interesat de soţia
lui şi atunci ea ori se resemna ori cădea în braţele primului venit 51 •
Frecvenţa naşterilor ilgitime a fost interpretată variat de-a lungul timpului, fiind considerată un indice
al dezorganizării sociale, al imoralităţii sau al pierderii de către familie a controlului şi a coeziunii interne.
Dacă în primul deceniu de după revoluţia de la 1848 media anuală a naşterilor ilgitime din Transilvania a
fost de 3,9%, la mijlocul deceniului următor, (în 1865) ajunsese la 7% pentru ca mai târziu să crească la 8%.
Diferenţa vizibilă se constituie într-un argument de necombătut în ceea ce priveşte transformările mentale
survenite la mijlocul secolului al XIX-lea după desfiinţarea relaţiilor feudale, avansul urbanizării şi în general al
45 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 331.

46 Simion Retegan, op. cit., p. 171.

47 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, op. cit., p. 265.

Florin Valeriu Mureşan, Satul românesc din nord-estul Transilvaniei .... p. 221.
49 Pa ula Virag, Aspecte privind evoluţia ilegitimităţii in Ţara Oaşului. intre 1854-1904, în, Populaţie şi societate. Studii de
demografie istorică a Transilvaniei (secolele XI'III-XX), coord Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, 2003, p.
48

314-315.

50 Monica Mureşan, Evoluţia demografică a comunităţii greco-catolice din localitatea Jucu de Jos intre anii 1840-1890, în,

Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (secolele J..'l/11-XXI), coord Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan,
Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, 2007, p. 379.
51 Loredana Stepan, Images de la femme dans la presse roumaine d'Arad a la fin du XIXe et au debut du XXe siecle, în,
Transylvanian Reviw, volume XII, no. 4, winter, 2003, p. 68.
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modernizării societăţii. În deceniile care au urmat, ilegitimitatea în Transilvania s-a menţinut la valori cuprinse

~ntr: 6 şi

• Di~colo de aceste date generale, valoarea indicelui ilegitimităţii în Transilvania în a doua
Jumat~te a secolulm al XIX-lea ascunde o mare diversitate între mediul rural şi cel urban sau chiar în mediul
rural. In primul rând se poate spune fără a greşi că procentul de naşteri ilegitime era mai ridicat în mediul
urba.n (ex. în 1855 în comitatul Cluj, ilegitimitatea atingea 6,8%, dar în oraşul Cluj era de 22,1 %; la fel, în
?o~1~at~l Mureş- Turda, naşterile ilegitime reprezentau în acelaşi an 8,1% din total, dar în oraşul Târgu-Mureş
Ilegihmitatea se ridica la 13%) Şi ilegitimitatea în mediul rural varia de la o zonă la alta. Dacă de exemplu, un
sat avea o poziţie geografică mai ferită de influenţele mentale urbane, acolo s-a favorizat menţinerea moralităţii
tradiţionale şi implicit avem de-a face cu un procent mic de naşteri ilegitime. De asemenea şi dimensiunile
mici ale uni sat, compus dintr-un număr relativ mic de familii au cenzurat concubinajul şi întceţinerea unor
relaţii amoroase între tinerii necăsătoriţi din sat. În aceste cazuri, mulţi dintre ei se aflau în legături de rudenie
mai mult sau mai puţin strânse, ceea ce a contribuit la limitarea concubinajelor şi firesc a naşterilor ilegitime 53.
O credinţă des răspândită în mediul rural era cea legată de ursitoare. Unii sunt de părere că vin în
săptămâna în care s-a născut copilul în nopţile fără soţ, altele că vin în primele trei nopţi după naştere, mai ales
în prima, iar alţii cred că ele vin doar în noaptea o opta. Se recurgea la tot felul de ritualuri pentru a le îmbuna
dar şi pentru a-l proteja pe nou născut de influenţa lor 54 •
După naştere, femeia nu avea voie să iasă în lume timp de 40 de zile, ci trebuia să stea acasă. ocupându-se
cu diferite trebuie gospodăreşti. În această perioadă era interzis să aibă contact sexual cu soţul său pentru
că era considerată necurată. După 40 de zile ea se spăla, se îmbrăca cu haine curate şi cu copilul în leagănul
mobil se ducea la preot să îi citească dezlegare de "curăţire". Reîntoarsă acasă îşi relua toate atribuţiile casnice,
reintrând în viaţa normală 55 • Astfel mama se supunea unei perioade de şase săptămâni, necesară curăţirii.
î\ecurată, întinată, spurcată în urma simbiozei prelungite cu fătul pe care l-a hrănit din propriul sânge şi de la
care s-a contaminat de impuritate, lăuza are nevoie de această perioadă pentru a-şi purifica trupul întinat prin
vărsare de sânge şi durere. Necurăţenia lăuzei este contagioasă, căci se poate transmite prin contact oamenilor
(prima vizată fiind moaşa, care trebuia să recurgă la "operaţii" de purificare înainte de a ieşi din casa lăuzei)
şi mediului înconjurător. În tot acest timp îi este interzis contactul cu exteriorul şi cu comu:c.itatea pentru
că se credea că în prezenţa ei arde pământul, se usucă iarba şi seacă fântânile. În plus pentru scurtă vreme,
corpullăuzei este în acelaşi timp vulnerabil şi ameninţător. Molifta de 40 de zile (spălarea rituală a mâinilor
şi feţei, stropirea întregului corp cu apă sfinţită şi îngurgitarea ei) marchează simbolic revenirea la starea de
normalitate 5r,.
Această izolare a mamei după naştere, precum şi purificarea ritualică, în acest caz prir. intermediul
preotului, au rădăcini adânci ce coboară în timp până la interdicţiile formulate în Vechiul Testament privitoare
la lăuze şi la femeile aflate la menstruaţie, interdicţii legate de impuritatea asociată sexualităţii, în mod special
sexualităţii feminine" 7•
Maternitatea anulează impuritatea genetică şi dobândită a femeii prin secreţia laptelui. Dacii menstruaţia
este asociată cu sexualitatea şi impurul, lactaţia este asociată cu maternitatea şi funcţia nutritivă. Din acest
motiv, se produce şi o polarizarea corpului feminin în partea de jos, rezervată organelor genitale şi sexualităţii,
cu statut negativ, necurată şi partea de sus, asociată sânilor, alăptării, cu statut pozitiv, curată. În mentalitatea
ţărănească atitudinea fată de alăptare era una specială, supusă unor prescripţii şi interdicţii importante, iar
laptele era considerat o secreţie curată, binecuvântată a trupuluP 8 •

8%

52

52 Ioan Bolovan, op. cit., p. 148.
53 Ibidem, p. 149-150.
54 T. Frâncu, G. Candrea, Românii din
1888, p. 147.

Munţii Apuseni (Moţii).

Scriere etnografică cu 1Oilustraţiuni în fotogmfie,

Bucureşti,

Familia şi condiţia femeii ... , p. 150.
op. cit, p. 124.
57 Bogdan Crăciun, Aspecte privind statutul femeii în comunitatea săsească din Şaeş (secolul al XIX-lea), în, Prezenţe
feminine. Studii despre femei în România, editori Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vineze, Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca,
55 Florin Valeriu
56 Carmen

Mureşan,

Huluţa-Mihalache,

2003, p. 344.
58 Carmen

Huluţa-Mihalache,

op. cit, p. 124-125.
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Cel mai important lucru în cazul unei naşteri era botezul, primul act prin care nou născutul era socializat,
ocupându-şi astfel locul într-un sistem de solidarităţi şi ierarhii sociale, în cadrul comuni~~ţii ~in care făce_~

parte. Botezul era cea mai importantă dintre tainele bisericeşti, fiin~ o consacrare a naştem; prm botez devu
creştin. Existau mai multe forme şi posibilităţi de a înfăptui botezul. In condiţii normale de naştere, el avea loc
de cele mai multe ori, în prima duminică sau sărbătoare de după naştere. Rolul principal în acest act îi revenea
naşei şi moaşei. Acestea spălau copilul şi îl duceau la biserică pentru a fi botezat. Pe tot parcursul ceremoniei,
copilul trebuia să fie acoperit cu o eşarfă roşie pentru a nu fi deocheat 59 • Moaşa pregăteşte copilului tot ce
îi este necesar în vederea botezului. În timpul botezului copilul este ţinut în braţe de moaşă, pe tot timpul
oficierii slujbei religioase, apoi este înmânat naşeir. 11 • Naşii trebuiau să fie membrii credincioşi ai bisericii, în
stare să-i dea "educaţia" cuvenită finului şi totodată să aibă o purtare pioasă şi nepătată. Biserica dezaproba
obiceiul de a lua mai mulţi naşi, căci afară de alte inconveniente era şi interesul de a nu extinde prea mult
rudenia duhovnicească, ea fiind un impediment la căsătorie. Există obiceiul ca naşii primului copil să fie naşii
care i-au cununat şi pe părinţi. Rar se aleg naşi dintr-un sat străin, doar dacă sunt rude cu respectivii 61 • Botezul
se desăvârşea conform ceremonialului religios cunoscut. Nu este necesară scufundarea totală a copilului în
apă, fiind suficientă doar udarea lui cu apă sfinţită şi apoi atingerea capului cu un mănunchi de busuioc de
trei ori.
Pe lângă botezul normal, existau şi unele forme nespecifice, care vădesc o decădere din ritual, motivată
de condiţii excepţionale, caz în care autorităţile ecleziastice aprobau derogările. Un tip derogat de botez este
cel efectuat în burta mamei. Acest botez se face în cazuri extreme, atunci când moaşa constată că fiinţa ce
se va naşte este în pericol de moarte. Cu mâna dreaptă, moaşa apasă pe burta mamei în formă de cruce,
rostind formula de botez. O altă formă este botezul din depărtare, care ţine de practici mistice. Acesta se face
pentru cineva absent, în majoritatea cazurilor fiind vorba de presupuşii copii avortaţi de mamele lor şi ascunşi.
Botezul este obligatoriu, pentru ca sufletul copilului mort să nu se transforme în strigoi. În acelaşi repertoriu,
de forme nespecifice, se plasează şi practica rebotezului, oficiat de preot atunci când un individ este suferind
de o boală incurabilăr. 2 •
În proximitatea botezului, ca ritual şi taină creştină se poate plasa devoţiunea personală legată de numele
destinate nou născuţilor, ce califică, cel puţin formal identitatea creştină a individului. Dincolo de botez,
alegerea numelui înseamnă introducerea noului născut în cadrul familiei. De aceea nu sunt rare cazurile
când generaţii întregi poartă acelaşi nume, transmis din tată în fiu, ca o tendinţă de prezervare a identităţii
unei familii. Această reluare a prenumelui permitea proclamarea perenităţii ansamblului familiei, dincolo de
ravagiile pe care mortalitatea infantilă, bolile sau accidentele le provocau- neamul nu se stinge 6:1.
În scara de valori a societăţii româneşti tradiţionale naşterea unui moştenitor de sex masculin era în
general o bucurie mai mare decât în cazul naşterii unei fete. Tocmai de aceea, un nepot putea să fie favorit
la moştenirea unei gospodării ce s-ar cuveni în mod normal unei fiice trupeşti. O asemenea atitudine are mai
multe explicaţii. În primul rând prin băieţi se perpetua numele şi patrimoniul familiei, pe când fetele, care
de obicei se măritau şi plecau din casa părintească, diminuau averea familiei. Sunt apoi motive ce derivă din
statutul defavorabil al femeii. Se crede în mod curent că fetele aduc sărăcie în gospodărie. Apoi onoarea fetelor
era mereu în pericol de a fi ştirbită, lucru ce dezonora întreaga familie 64 •
Obiceiul naşterii şi botezului este un rit de trecere, a cărei funcţie este, ca a celorlalte două, de a face
ieşirea din vechea etapă şi pătrunderea în cea următoare să se facă normal, în limitele impuse de sistemul de
reprezentări al colectivităţii.
Multe din obiceiurile şi superstiţiile legate de perioadă premergătoare naşterii, de naştere sau botez ne duc
cu gândulla o lume arhaică, a cărei complexitate s-a transmis de-a lungul veacurilor până în zilele noastre.

59 Florin Valeriu Mureşan, Satul românesc din nord-estul Transilvaniei .... p. 226.
60 Valeria Bilţ, op. cit, p. 17.
61 Simion Florea Marian, op. cit., p. 107-108.

62 Florin Valeriu Mureşan, Satul românesc din nord-estul Transilvaniei ... , p. 227.
63 Ibidem.

64 Idem, Familia şi condiţia femeii ... , p. 150-151.
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Aspects regarding the Antenatal Period and the Birth
in the Rural World of Transylvania in the second half of the XIXth Century
(Abstract)
The perpetuation of the mankind was the most important task of the woman in order of nature but also
of culture; she fills her mission by giving birth. The first year of marriage usually brought the first baby. In the
traditional society, the rituals, the magica] believes have a very important role; they appear everywhere and
in any contexts, but especially in significant events in every person's life: birth, wedding, funeral. The natal
believes ma de of woman's body an endless source of danger. During the pregnancy the woman was preoccupied
to respect all the taboos; if they were not respected they could have negative consequences which could have
cause even the child's death. Through magica] methods and superstition they tried also to determine the
unborn child's sex.
Birth was an important moment in a woman's life and at the same time a strict private and feminine act.
The main role during birth, in the traditional rural world was still kept by the midwife. Even now magic had its
well determined role. If the woman couldn't give birth, if she was in big pains, or any other problem appeared
it was solved also through magic. Because of the precarious knowledge and the lack of qualified staff, because
of the lack of hygiene or because of the mother's living conditions, child death rate was very big.
During the XIXth century it can be seen that the illegitimate birth keep growing, showing a slow erosion
of traditional mentality.
Birth- the first rite of passing- has the role to make the coming-out from the old stage and going-in in the
next to be done according to rules imposed by the representation system of community. The customs related
to this period make us think to an archaic world whose complexity has been transmitted during ::he centuries.
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Contribuţii

documentare privind evoluţia judeţului Năsăud.
Sinteza pentru perioada 1932-1937.
Adrian ONOFREIU

Continuăm să prezentăm sinteze ale evoluţiei actualului judeţ Bistriţa-Năsăud 1 în perioada interbelică 2 •

Prezentul articol cuprinde sinteza pentru o perioadă medie din cadrul evoluţiei judeţului în perioada
definită, anii 1932-1937. Materialul a fost elaborat de o instituţie aparte- dacă o integrăm celor cu preocupări
în consemnarea datelor şi elaborarea unor studii privind trecutul - Agenţia din Bistriţa a Băncii Naţionale a
Românei. Titlul asumat a fost acela de Monografia economică a judeţului Năsăud, 1938.
Cu atât mai interesant este materialul elaborat, cu cât scoate în evidenţă sobrietatea, consistenţa şi
echilibrul, specifice acestei instituţii în consemnarea unor date din trecut.
Sunt surprinse astfel date generale privind varii domenii, considerate importante pentru conturarea unei
imagini a evoluţiei economice a judeţului Năsăud în perioada amintită.
Informaţia este structurată în 7 capitole şi prezintă domeniile mari care au intrat în atenţia instituţiei
bancare, constituite- potrivit modului de redactare- ca răspunsuri la un chestionar elaborat la nivel central.
În primul capitol sunt prezentate date generale privind întinderea teritorială şi descrierea fizică; al
doilea capitol, prezintă o interpretare - bazată de datele statistice ale Recensământului din 1930 - a structurii
populaţiei, din care reţinem că, din punct de vedere etnic, proporţia era de 68,77% români şi 31,2~:% străini, iar
din punct de vedere ocupaţional, 70,63% agricultori şi 29,37% alte profesiuni. Am reţinut aceste cifre fiindcă
ele vor defini întregul conţinut al materialului, în capitolele ce urmează.
Cel mai consistent capitol este al III-lea, dedicat situaţiei economice. Desprindem de aici, în primul rând,
structura proprietăţii funciare, în care predomina mica proprietate (33.206 proprietăţi, în suprafaţă de până la 10
ha), urmată de cea mijlocie (4.643 proprietăţi) şi cea mare (79 proprietăţi). Alături de acestea, în urma Reformei
Agrare de după primul război mondial, au mai primit pământ un număr de 3.420 ţărani şi s-au cumpărat 1.015
loturi de pământ. Caracteristica principală a fost aceea că întreaga proprietate era fărâmiţată, din cauza vânzării
şi a divizării, prin moştenire; consideraţii interesante cuprind şi referirile la preţul pământului :1i valoare de
impozitare a acestuia.
În continuare, consideraţiile privind agricultura arătau că principalele culturi erau grâul şi porumbul,
cu o medie a recoltei la hectar de 700 kg pentru prima cultură şi 1.000 kg., pentru a doua; nu exi:>ta o cultură
intensivă şi ştiinţifică a pământului, din cauza faptului că nu exista marea proprietate- cerinţă mereu actuală
şi mereu nerealizată, în evoluţia după primul război mondial ! Alte caracteristici arătau că integral producţia
era destinată consumului intern şi se simţea necesitatea egalizării între preţurile produselor agricole şi cele
industriale. Sunt analizate în continuare situaţia: grădinilor de zarzavat, livezile de pomi jruct1{eri, viţa de

vie, plantele industriale, păduri, păşuni şi creşterea vitelor, lacuri, bălţi, râuri şi gârle, minele, alte izvoare de
bogăţii ale solului şi subsolului, industria, meşteşugurile, comerţul, căile de comunicaţie, toate cu consistente
reprezentări

1

Pentru

grafice, tabelare sau aprecieri comparative.

evoluţia administrativă

judeţului Bistriţa-Năsăud,

2

a judeţului, vezi Ioan Bâca; Adrian Onofreiu,
în Revista Bistriţei, XX, 2006, p. 340-369.

Evoluţia administrativ·teritorială

a

Răspunsul autorităţilor judeţene

la solicitarea guvernului de a întocmi sinteza privind evoluţia judeţului în
perioada 1918-1938 la Adrian Onofreiu, Contribuţii documentare privind evoluţia judeţului Năsăud între 19181938, în Ibidem, XXI/2, Istorie, 2007, pp. 145-172; sinteza prefecturii pentru anul 1932, înaintaHL sub forma
raportului anual Consiliului Judeţean, în Idem, Contribuţii documentare privind situaţia judeţului Năsăud în
perioada interbelică, în Revista Bistriţei, XXII, 2008, pp ..... pentru alte surse, vezi şi Ibidem, nota 1.

Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 153-185
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Capitolul IV, dedicat problemelor de capital şi credit, prezintă activitatea bancară - care avea ca şi
a unităţilor admise la reescont şi fără reescont la Banca Naţională trăsătura de satisfăcător, iar
sistemul cooperaţiei de credit, producţie şi consum satisfăcea în bună măsură necesităţile populaţiei.
Capitolul VI prezintă consideraţii aparte asupra finanţelor publice locale, cu analiza în domeniu privind
impozitele către stat (directe şi indirecte), către judeţ, către comune şi care rezulta în principal, din impozitul
agricol, comercial şi pe salarii.
Interesante sunt consideraţiile din capitolul VII, dedicat standardului de l'iaţă. Analiza prin prisma
instituţiei bancare a acestui complex de trăsături scoate în evidenţă trăsături aparte, concretizate în diferenţa
uriaşă dintre condiţiile de trai dintre mediul urban/oraş şi mediul ruraVsat, diferenţe între locuitorii din zona
terenurilor fertile ale judeţului- saşi şi cei din zonele mai puţin favorabile/montane- românii; primii mănâncă
în mod obişnuit pâine, ca aliment de bază, cei din urmă, lapte şi mămăligă; până şi o atitudine mentală
determinată de rigorile vieţii religioase- postul- este văzut doar ca o formă de economie pentru mediul rural,
şi nu neapărat ca o expresie a manifestării sentimentului religios; interesantă este şi analiza rentabilităţii unei
gospodării ţărăneşti mijlocii - 10 ha - care asigura, prin utilizarea exclusivă a forţei de muncă proprii, doar
menţinerea la nivelul de subzistenţă, ceea ce determina şi caracteristica principală a nivelului de trai în mediul
rural.
Ultimul capitol, VII, prezintă sintetic, actil'itatea sediului din Bistriţa, enumerând date referitoare la scont,
conversiune, efecte în suferinţă, împrumuturi pe gaj de titluri, cupoane şi titluri plătite, contencios, viramente,
recipise de valoare, mişcarea casei şi operaţiuni de devize.
În concluzie, o analiză obiectivă, bazată pe funcţiile şi rolul instituţiei care a realizat-o în societate, o
radiografie orizontală şi transversală a societăţii din judeţul Năsăud pe un ciclu de 5 ani, în perioada 19321937. Aceasta aduce un plus de informaţie despre modul de viaţă, privit din punct de vedere economicafinanciar, iar consideraţiile personale ale autorilor ne arată nebănuite subtilităţi în interpretarea unor fenomene
care am fi tentaţi să credem că pot fi numai apanajul istoricilor de profesie.
O constantă a tuturor capitolelor analizate este dată de trăsătura generală a perioadei în care a fost
conceput materialul şi se concretizează într-o uşoară atitudine de pro-românism, de conştientizare şi asumare
a necesităţii românizării l'ieţii economica-sociale, financiare, bancare·1, de limitare a accederii "străinilor" în
viaţa publică şi mediul economic privat, în oricare din domeniile acestora.
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm că sinteza ne-a fost transmisă- chiar şi în copie la indigo!- de o
personalitate de prim rang a judeţului, care a avut un rol important în evenimentele care au premers şi au dus
la realizarea actului de la 1 Decembrie 1918, Aeneas Grapini 4 •
În publicarea manuscrisului am păstrat forma lui iniţială, cu menţiunea că acolo unde sunt reproduse
tabele de mare extensie şi a căror date am considerat că nu sunt relevante pentru caracterul de sinteză al
studiului, nu le-am publicat, însă am făcut trimiteri la conţinutul acestora în notele de subsol.
De asemenea, am reprodus în note de subsol trimiterile autorilor la sursele documentare din epocă, pentru
a evidenţia instituţiile care au furnizat informaţii; lista acestora se regăseşte şi la sfârşitul studiului.
Toate aceste trimiteri au fost marcate cu un caracterul cursil' al corpului de literă, pentru a le diferenţia în
acest fel de intervenţiile noastre- având ca scop detalierea unor aspecte din conţinutul textului- consemnate
cu un caracter aldin al corpului de literă.
caracteristică

3 Vezi şi Regulamentul legii pentru utilizarea personalului românesc în întreprinderi/1935, privind plata taxei timbrului
fix, prevăzută de Decretul -Lege nr. 4.072/1938, în A.N.B.N., fond Prefectura judeţului Năsăud- numere de bază, d.
6.358/1940.
4

Născut

la 16 sP-ptembrie 1893 în localitatea Şanţ, decedat la 1 martie 1980 la Bucureşti. Despre personalitatea acestuia,
vezi Teodor Tanco, Aeneas Grapini, un strateg socialist în lupta pentru Marea Unire, în Virtus Romana Rediviva,
Bistriţa, 1984, val. V, pp. 364-368; Florea Grapini, Enea Grapini şi ziua cea mare, Fundaţia Constantin Titel Petrescu,
1999; Anea Grapini, Evenimentele premergătoare revoluţiei din 1918 şi Unirea, în A.N.B.-N., fond Anton Coşbuc, d.
369; activitatea lui ca inginer constructor în perioada interbelică, în Căile de comunicaţie şi transporturile din judeţul
Bistriţa-Năsăud, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 1999, pp. 194-253.Vezi şi anexa de la sfârşitul studiului.
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Capitolul!.
Întinderea teritorială şi descrierea fizică.
Judeţul Năsăud

este aşezat în imediata apropiere a graniţei de nord-vest a ţării. Suprafaţa lui, în întindere
de 433.690 ha 6.095 m" şi în special regiunea de nord, nord-est şi nord-vest, este muntoasă şi în cea mai mare
parte acoperită de păduri seculare. Regiunea de sud şi sud-vest a judeţului este de asemenea deluroasă. Şes nu
avem decât numai pe văile apelor curgătoare, cum ar fi Valea Someşului, Valea Bistriţei şi Valea Şieului. Puţin
şes mai avem apoi în regiunea deluroasă din sud-vestul judeţului, cuprinsă între oraşul Bistriţa, Şieu şi jurul
Lechinţei.

Suprafaţa judeţului

se repartizează astfel: teren arabil: 75.113 ha, adică 17,12%; fânaţ natural: 59.190 ha,
adică 13,65%; păşuni: 62.452 ha, adică 14,40%; pădure: 166.887 ha, adică 38,46%; vii: 997 hc:1, adică 0,23%;
livezi de pomi: 5.841 ha, adică 1,34%; grădini de zarzavat: 34 ha, adică 0,01 %, teren ocupat de oraşe, sate,
drumuri, râuri şi alte întinderi neproductive: 63.226 ha, adică 14,59%; total, 433.690 ha, adică 100%.
Solul este aşezat în regiunea deluroasă, podzol de pădure, lutos şi nisipos în regiunea de vale.
Munţii noştri au înălţimea între 1.000 şi 2.200 m. Cele mai înalte vârfuri de munţi le avem în regiunea de
munte a judeţului, cum ar fi de exemplu Vârful Omului, având o înălţime de 2.135 m, apoi Vârful Ineul, cu o
înălţime de 2.280 m. De asemenea avem munţi mai înalţi în regiunea de sud-est a judeţului, cum ar fi Vârful
Ineului, cu o înălţime de 2.093 m şi Vârful Pietrosul, cu o înălţime de 2.102 m. Dealuri, platouri, coline sau
şesuri special denumite nu avem.
Văile mai importante ale judeţului sunt, după cum am amintit mai sus, Valea Someşului, Valea Bistriţei
şi Valea Şieului.
Râurile cele mai importante sunt Someşul Mare, care întretaie întreg corpul judeţului, mergând dinspre
nord-est spre Vest şi Bistriţa, care de asemenea curge peste întreg judeţul, dinspre Vest spre Est.
Cele două râuri principale, numite mai sus, au apoi o mulţime de afluenţi mai mici sau mai mari, care fac
ca întreg judeţul nostru să fie brăzdat de albii de râuleţe, care îi dau o înfăţişare extrem de pitorească.
Râurile noastre, având o cantitate de apă relativ prea mică, nu sunt şi nici nu pot fi navigabile.
Apa de băut este foarte bună în întreg cuprinsul judeţului şi se poate găsi foarte uşor. Aşa de exemplu, la
poalele dealurilor şi pe văile apelor se poate găsi apă bună de băut la o adâncime de maximum 7-8 m.
Climatul judeţului nostru se prezintă astfel:
Temperatura maximă
Temperatura minimă
martie
8,6"C
Primăvara:
în luna
1,6° c
aprilie
11,9"C
1,5" c
19,2"C
7,8" c
mai
25,4" c
11,9" c
Vara
iunie
14,0" c
iulie
27,4" c
14,0" c
august
25,0" c
23,8" c
10,1"C
septembrie
Toamna
15,5" c
3,3" c
octombrie
noiembrie
8,8° c
1,4" c
2,6" c
3,7° c
decembrie
Iarna
- 8,9° c
- 1,3° c
ianuarie
- 5,7" c
2,2° c
februarie
Deci după cum reiese din cele arătate mai sus, temperatura judeţului nostru ar fi în medie:
Temperatura maximă
Temperatura minimă
13,7"
c
2,6° c
Primăvara
25,9"
13,3"
Vara
16,0"
4,9"
Toamna
5,7° c
1,5"
c
Iarna

c
c

c
c

Astfel, văzând variaţiunile minime şi maxime de temperatură a judeţului nostru, putem afirma că avem
un climat dulce şi foarte plăcut, ţinând seama că temperatura medie maximă nu trece de 26" C, deci căldură
potrivită şi uşor suportabilă şi iarna, frigul în medie nu scade sub- 6" C. Astfel fiind, judeţul nostru nu suferă
nici vara de călduri tropicale şi nici iarna de frig siberian.
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Dacă

mai luăm în considerare şi faptul că judeţul nostru, graţie aşezării sale geografice, fiind înconjurat de
în întreaga regiune de nord, nord-vest şi est, scutit de vânturi, putem cu drept cuvânt afirma că
din acest punct de vedere, adică al climatului, trăim într-un adevărat paradis.
Ţinem totuşi să remarcăm că temperatura în cursul verii este mai răcoroasă şi în cursul iernii este ceva
mia friguroasă în regiunea de nord a judeţului, decât aceea din regiunea de sud. Acest fenomen se datoreşte
faptului că nordul judeţului este acoperit în întregime de munţi relativ destul de înalţi, pe când în regiunea de
sud a judeţului, avem numai dealuri şi chiar puţin şes.
Ploile sunt de obicei abundente în toate regiunile judeţului şi în toate anotimpurile. Deci de secetă nu
poate fi vorba.
Zăpezile în cursul iernii sunt potrivite. Ceva mai acoperită de zăpadă este regiunea de nord, ca aceea de
sud.
Grindina se iveşte câte odată în timpul verii şi toamnei, care face în anumite proporţii stricăciuni
semănăturilor, plantaţiilor de vii şi livezi de pomi. Totuşi, dat fiind faptul că de obicei grindina atinge numai o
parte, am putea zice, o mică parte sau o fâşie a judeţului, nu am putea afirma, că suferim prea mult, din contră
Văzând cele precedente la acest capitol, ne simţim îndreptăţiţi a ne forma următoarea convingere.
Graţie frumuseţilor naturale ale judeţului nostru - munţi acoperiţi cu păduri frumoase şi bogate, pământ
brăzdat de nenumărate şi neîntrecut de frumoase râuleţe, climat dulce şi plăcut, ne-am putea considera întradevăr, în paradis. Totuşi, dacă comparăm întinderea terenului arabil al judeţului, care nu este decât abia
17,32% faţă de întreaga suprafaţă şi cum noi socotim că bogăţia unui popor de agricultori -cum e poporul
nostru, înţelegem populaţia judeţului nostru- rezidă în agricultură, bogăţia fiind adevărata fericire a unui popor
(s.a), apoi paradisul ce ni-l oferă frumuseţea naturală a judeţului nu ne foloseşte la nimic, dacă suntem săraci,
cum de fapt ne putem numi.
munţi înalţi,

Capitolul II.
decembrie 1930.

Populaţiunea 1

Cifra totală a populaţiei judeţului nostru, după ultimul recensământ din 1930 se prezintă astfel:
Oraşul Bistriţa: bărbaţi: 7.330; femei: 6. 798; total: 14.128.
Judeţul Năsăud: bărbaţi: 71.658; femei: 72.473; total: 144.259 5 •
Concluzii.
Comentând capitolul II privind populaţia, conform recensământului din 1930, constatăm că:
1. Judeţul Năsăud este populat în proporţie de 68,77% de români, faţă de 31,23% străini.
2. Judeţul Năsăud are o populaţie în majoritate de agricultori, aceştia fiind în proporţie de 70,63%, faţă de
populaţia de 29,37%, având alte ocupaţii.
De asemenea, este demn de relevat că populaţia română a judeţului Năsăud este în frunte în ceea ce
priveşte natalitatea, aceasta fiind în proporţie de 15,08%, faţă de alte naţionalităţi, multe aflate în inferioritate
din acest punct de vedere şi că, deşi natalitatea este de asemenea mai accentuată faţă de celelalte naţiuni
conlocuitoare în judeţ, totuşi populaţia românească a judeţului Năsăud este în creştere în acest interval de timp,
1933-1937, cu 5,19%, reprezentând de asemenea, un procentaj mult mai apreciabil decât celelalte naţionalităţi
şi în special,faţă de populaţiunea săsească fin judeţ, care ne arată chiar o scădere a numărului său cu 0,63%.
În ceea ce priveşte mişcarea populaţiunii din judeţul Năsăud, constatăm că ea nu e prea accentuată, sau
poate mai bine am zice, că este normală. În afară de anul1932, unde vedem în coloana "strămutaţi" o cifră ceva
mai importantă (338) şi care reprezintă transferarea muncitorilor de la "Minele statului din Rodna" la minele
din Baia-Mare, încolo, restul se prezintă total normal.
Cu privire la mişcarea populaţi unii, subliniem că aceasta priveşte oraşul Năsăud şi cele 108 comune rurale
ale judeţului. Oraşul Bistriţa, din lipsă de orice date, nu ne-a putut comunica nimic.

5

În continuare sunt preluate datele privind structura după originea etnică, după profesiuni,densitatea populaţiei,
natalitatea, mişcarea populaţiei, numărul locuitorilor stabiliţi, colonizaţi, strămutaţi, emigraţi; pentru detalii vezi
Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, (publicat de Dr. Sabin Manuilă), volumele
1-X, Tipărit la Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938.
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Capitolul Ill.
Situaţia economică

1.

Repartiţia proprietăţii funciare.

a) Proprietatea funciară a judetului Năsăud, repartizată pe categorii, se prezintă astfel:
-mică, până la 10 ha
161.024 ha;
-mijlocie, între 10-100 ha
95.084 ha:
78.602 ha; total, 334. 750 ha.
- mare, peste 100 ha
b) Proprietarii, repartizati pe categorii, luându-se de bază întinderea de teren ce o detin, se prezintă astfel:
-proprietari mici
33.206;
- proprietari mijlocii
4.643;
- proprietari mari
79; total, 37.928.
c) Micii proprietari, repartizati pe întinderea de teren ce o detin (între 0-10ha) se
deţinători de până la 1 ha
8.394;
2 ha
4.781;
4.187;
3 ha
4 ha
3.177;
5 ha
3.181;
2.523;
6 ha
7 ha
2.050;
8 ha
1.654;
9 ha
1.671;
10 ha
1.638; total, 33.206.

prezintă

astfel:

d) Proprietarii funciari, repartizaţi pe categorii de întindere şi naţionalitate, cu arătarea întinderii deţinute
de fiecare naţionalitate în parte, se prezintă astfel:
-români
27.121 posedând
136.595 ha;
-germani
4.769 posedând
19.954 ha;
-unguri
1.152 posedând
3.877 ha;
-evrei
164 posedând
598 ha;
-total
33.206 posedând
161.024 ha.

Proprietarii mijlocii:
-români (număr)
-germani
-unguri
-evrei
-total

3.433 posedând
1.080 posedând
99 posedând
40 posedând
4.643 posedând

76.198 t.a;
16.221 t.a;
1.998 t.a;
667 t.a;
95.084 ha.

69 posedând
4 posedând
4 posedând
2 posedând
79 posedând

75.376 ha;
2.124ha;
567 ha;
535 ha;
78.602 ha.

Proprietari mari:
-români
-germani
-unguri
-evrei
- total

e) În judeţul Năsăud au fost împroprietăriţi, pe baza decretelor şi legilor de Reformă Agrară, în total 3.420
Au mai cumpărat loturi după Reforma Agrară încă 1.015 ţărani, Aceste cumpărări s-au făcut, în general,
în condiţii cât se poate de avantajoase, preţul acestor loturi, la timpul său, a fost redus.
f) Fărâmiţarea loturilor primite de ţărani prin împroprietărire s-a făcut în cea mai mare parte, prin vânzări
de bună voie, apoi prin moştenire şi înzestrări.
g) N-am putut stabili cu precizie câte familii mai deţin loturi le întregi, primite prin împroprietărire, însă
după informaţiile ce le avem, foarte puţine au mai rămas intacte.

ţărani.
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h) Preţul de vânzare al pământului variază de la o regiune la alta şi după calitatea lui. Spre orientare, dăm
câteva date, din diferite regiuni ale judeţului, anume:

-comuna Lechinţa:
-arabil:
- fânaţ:
-păşune:

-vie:
- livezi:

- oraşul Năsăud:
8-20.000 lei/jug;
40.000 lei/jug;
1.500 lei/jug;
70.000 lei/jug;
60.000 lei/jug.

-arabil:
- fânaţ:

12.000 lei/jug;
8.000 lei/jug.

- arabil:
- fânaţ:

5.000 lei/jug;
7.500 lei/jug;
3.500 lei/jug.

-livezi:

-păşune:

-livezi:

lei/jug;
lei/jug;
lei/jug;
lei/jug.

5.500
7.000
3.000
10.000

lei/jug;
lei/jug;
lei/jug;
lei/jug.

-comuna Sebeş:

- comuna Romuli:
-arabil:
- fânaţ:
- comuna Rodna:
-arabil:
- livezi:

60.000
50.000
50.000
50.000

-păşune:

-păşune:

Din datele arătate mai sus pe regiuni, se constată că preţul diferitelor categorii de pământuri diferă oarecum
de la o regiune la alta. În general, pământurile situate pe şes şi văile apelor sunt mai scumpe şi în schimb, acele
situate pe coastele dealurilor fiind de obicei mai slabe ca şi calitate, sunt mai ieftine.
Cercetând însă chestionarele tuturor comunelor din judeţ, am ajuns la concluzia că preţul pământurilor
în medie este:
- lei 5-20.000 la jug, teren arabil;
- lei 5-20.000 la jug, fânaţ;
-lei 2-5.000 la jug, teren păşune;
- lei 20-40.000 jug, teren livezi;
- lei 25-50.000 jug, teren vii.
i) Fonciera6 la hectar se calculează la următoarele venituri:

-în regiunea de munte:
clasa
I-III
lei
IV-VI lei
VII-VIII

arabil

fânaţ

păşune

grădini/vii

sol

670
450
300

670
450
300

300
150
110

2.500
2.500
2.500

375
350
300

80
80
80

750
700
580

420
320
300

3.000/ 7.000
2.000/ 6.500
1.800/ 6.000

480
400
350

100
100
100

950
850
800

500
480
430

3.000
2.800
2.500

500
480
450

150
150
150

păduros

neproductiv

- în regiunea de deal:
I-III
IV-VI
VII-VIII

750
700
580

- în regiunea de şes:
I-III
IV-VI
VII-VIII

950
950
800

j) Vânzări de pământuri să fie foarte puţine şi chiar şi acestea, numai în caz de forţă majoră, cum ar fi de
exemplu, achitarea unor datorii presante, o schimbare de domiciliu.
k) În afară de înstrăinările de loturi, primite prin împroprietărire, de alte înstrăinări de loturi ţărăneşti în
judeţul nostru nu poate fi vorba. Din principiu, ţăranul năsăudean ţine mult la pământullui şi numai cazuri de
forţă majoră poate să-l decidă să vândă ceva din proprietate, iar nici de cum, lotul întreg.
l) În judeţul Năsăud nu există surplus de pământ şi după cum se vede în altă parte a lucrării, moşii în
întinderi mai mari aproape că nu există. De aceea, nici nu se poate pune problema arendărilor de pământuri
în judeţul nostru. Cazuri cu totul izolate şi fără nici o însemnătate, se ivesc numai când stăpânii, cu timpul ar
fi devenit infirmi sau neputincioşi din cauza bătrâneţelor, de a mai lucra pământul. Şi aici, numai de întinderi
foarte mici poate fi vorba. În general, judeţul Năsăud are braţe de muncă suficiente şi nu se recurge la arendări
de pământuri.
6

Impozit.
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m) Văzând explicaţiunile de la punctul precedent, nu se poate pune nici problema arendărilor.
n) În judeţul Năsăud sunt 2.838 gospodării fără pământ, cauza lipsei de pământuri la atâţia gospodari se
explică prin faptul că în judeţul nostru avem proporţional cu numărul locuitorilor pământ cât se poate de puţin
şi deci e greu de ajuns la el. Pe de altă parte, natalitatea mare ce există în judeţ, face ca împărţirea loturilor între
mulţi fraţi să reducă la un moment dat întinderea de pământ chiar la zero. Mai sunt apoi o bună parte dintre
gospodari care nu au pământuri din simplu motiv, că nu sunt vrednici de a-l cumpăra, sau chiar puţinul ce
eventuall-ar fi avut (moştenit) din diferite nevoi.
o) Numărul total al proprietăţilor mari, mijlocii ce se exploatează direct- arendări nu exis1ă - se ridică la
4.722, în întindere totală de 173.686 ha.
2. Agricultura.

a) În ultimii 5 ani, suprafeţele cultivate în judeţul Năsăud au fost:
Cultura în hectare
Anii
1933
1934
1935
1936
1937

Grâu
13.521
13.041
12.500
13.731
14.925

Secară

130
134
175
160
138

Orz
1.766
58
1.478
1.624
1.704

b) Media la kg. la ha. Pentru fiecare fel de semănătură a fost:
1933
560
600
660
1934
780
660
850
1935
789
834
631
1936
781
782
670
1937
856
938
685

12.047
11.646
11.600
11.537
12.848

Porumb
15.305
17.579
15.200
17.409
17.148

770
960
650
590
743

1.060
330
1.097
1.005
1.173

9.276
11.180
7.540
6.807
9.546

16.223
5.801
16.674
17.496
20.115

Altele

Producţia totală

1933
1934
1935
1936
1937

în tone în acelaşi timp:
7.572
78
10.172
88
9.862
146
10.724
125
12.776
129

Ovăz

1.166
49
933
1.088
1.167

c) Venitul mijlociu, brut şi net, în anii buni, mediocrii şi răi, pe categorii de culturi, este următorul:
Ani buni
Ani mediocri
Ani răi
Cultura
Brut
Net
Brut
Net
Brut
Net
Grâu
1.200 800
900
550
600
300
Secară
1.200 800
900
550
600
300
Orz
1.100 750
800
500
500
250
Ovăz
1.100 750
800
500
500
250
Porumb
1.400 1.100
1.100 800
800
500
Constatăm că

la toate categoriile de proprietăţi (mici, mijlocii şi mari) se poate aplica, fără teamă de a greşi,
mai sus, drept medie de producţie în diferite împrejurări. Acest lucru se explică prin faptul
că mica proprietate, la care s-ar putea admite o oarecare neglijenţă în ce priveşte plugul - vite mai slabe - în
schimb este muncită cu mai multă atenţie, când e vorba de sapă de exemplu, căci de la sine se înţelege, că
proprietarul când lucrează singur pe pământullui, este mai atent, munceşte mai cu multă tragere de inimă de
cum ar munci străinul angajat cu ziua, cum e cazul la marile proprietăţi. Apoi în zadar ar munci mai raţional
şi mai temeinic cu plugul şi maşina marele proprietar, căci în schimb, micul proprietar având proporţional cu
jugărele sale, vite mai multe, este în măsură să-şi gunoiască mai bine şi mai des pământul său ceea ce marele
proprietar îi lipseşte, şi astfel rezultatul e cam acelaşi.
d) Lipsindu-ne în judeţ aproape cu desăvârşire marea proprietate, despre o cultură intensivă şi ştiinţifică
nu poate fi vorba. Agricultorii noştri lucrează cu pluguri uşoare şi de cele mai multe ori cu vite slăbuţe, totuşi,
în afară de o mică parte, lucrul se execută destul de raţional şi la timp.
cantităţile arătate
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e) Ca îngrăşământ se foloseşte gunoiul de grajd şi rezultatul este foarte bun. Îngrăşăminte chimice nu se
folosesc, în primul rând pentru că sunt scumpe şi proporţie cu preţul produselor agricole (destul de scăzut),
nu se rentează.
f) Maşini agricole se întrebuinţează într-o măsură mai mică. Maşini au şi cultivatorii, dar li se pun la
dispoziţie şi de Camera de Agricultură a judeţului, iar alţii împrumută şi închiriază de la cei ce au maşini.
g) Agricultorii noştri nu se prea întovărăşesc pentru cumpărarea maşinilor agricole. Mai preferă să plătească
chirie sau se lipsesc de ele.
h) Produsele agricole se păstrează peste tot, în poduri, coşuri şi magazii.
Nu se simte deloc nevoia magaziilor sistemice sau a silozurilor.
i) Semănăturile aproape anula suferă de grindină şi inundaţii, dar parţial. Diferite boli se ivesc mereu.
j) Nu se aduc oameni pentru muncile câmpului din alte judeţe.
k) Ziua de lucru cu palmele se plăteşte după anotimp şi în funcţie de felul lucrului. Aşa de exemplu,
notarul din comuna Lechinţa (sudul judeţului) prin chestionarul cei-am cerut ne comunică că s-au plătit:
Bărbaţi, primăvara, cu 50-60 lei/zi şi toamna cu 60/70 lei /zi;
Femei, primăvara cu 40 lei/zi, toamna, cu 50 lei /zi;
Copii, primăvara cu 15-20 lei/zi, toamna, cu 20-25lei/zi, iar notariatul din Rodna (nordul judeţului) ne comunică:
Bărbaţi, primăvara, o zi de plug cu 80-90 lei şi vara o zi de coasă cu 80-90 lei;
Femei, primăvara, o zi de prăşit cu 30-40 lei şi vara o zi de seceriş, cu 40-50 lei;
Cam acestea sunt de altfel pretenţiile muncitorilor agricoli în întreg judeţul.
l) În judeţul nostru nu se obişnuieşte a se angaja la munca câmpului cu bucata.
m) Ziua de muncă cu carul se plăteşte cu 180-200 lei, iar ziua de plug cu circa 230-250 lei. Închirierea unei
perechi de vite pe zi se plăteşte cu circa 100-120 lei.
n) Ţăranii din judeţul nostru nu se duc în alte judeţe pentru a angaja munca la câmp. Aceasta din cauză că
dacă nu au ce lucra în judeţ la câmp, bărbaţii se angajează la diverse exploatări de păduri, fabrici de cherestea,
transporturide lemne, căi ferate, etc.
Femeile în schimb stau acasă, având rolul de grijire şi creştere a copiilor.
o) În cursul unui an se lucrează circa 200-250 de zile în total. Restul timpului e pierdut cu sărbători şi
zilele friguroase de iarnă, când nu pot lucra nimic.
p) Întreaga cantitate de produse agricole ce se cultivă în judeţul nostru este destinată pentru consumul
intern. De vânzări în alte părţi ale ţării sau exporturi, nu poate fi vorba. Din contră, în regulă generală se mai
importă produse cereale pentru nevoile consumului intern şi din alte judeţe.
r) Activitatea Serviciului Agricol şi Camerei Agricole a judeţului este îndrumarea cultivatorilor spre o
cultură mai raţională. Se dau seminţe selecţionate, diferite maşini agricole, organizează expoziţii agricole, se
dau subvenţii pentru reproducătorii comunali, pentru combaterea bolilor la animale şi plante, se ţin conferinţe
de îndrumare şi se organizează loturi demonstrative şi comparative.

Concluzii.
La cele scrise la acest capitol cu privire la situaţia economică a judeţului şi agricultura sa, aproape că nu
mai avem nimic de adăugat.
Singurul lucru ce credem nimerit să reliefăm este că frumoase şi minunate sunt străduinţele Serviciului
Agricol şi Camerei Agricole ale judeţului. Totuşi, pentru ca să se atingă scopul urmărit, adică ridicarea păturii
noastre de agricultori la un nivel mai important din toate punctele de vedere, teorie, îndrumarea prin vorbe şi
fapte, nu ajunge. Un bun rezultat nu se va putea ajunge decât numai în momentul când am izbutit să nivelăm
preţurile produselor agricole cu cele ale produselor industriale, să le punem pe o treaptă de raport corect şi
sănătos, aşa cum a fost înainte de anul1916 în Vechiul Regal sau înainte de 1914 în Ardeal şi celelalte regiuni
ale ţării. Până când nu am făcut acest lucru pentru agricultură, aproape că am putea spune că nu s-a făcut
nimic. Şi dacă preţul produselor agricole nu se poate ridica la nivelul preţului produselor industriale, e necesar
să se întreprindă o actiune decomprimarea preţurilor acestora din urmă., căci logic şi uşor de înţeles este că,
dacă industriaşul, muncitorul industrial, comerciantul, etc, au posibilitatea să se hrănească ieftin trebuie să se
găsească mijloacele de a li se cere să şi muncească ieftin.
Ţinem să subliniem că am făcut aceste observaţii la acest capitol, pentru motivul că aproape fiecare
primărie din judet, prin chestionarul ce ne-a trimis, observă acest lucru, considerându-1 ca o nedreptate
însemnată contra agricultorilor.
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B) Valorificarea producţiei neindustrializate
a) Valorificarea producţiei neindustrializate se face la domiciliu sau în târguri săptămânale la oraşe şi la
alte centre mai importante ale judeţului. De obicei se fac vânzări mici, cu baniţa, tot pentru consumul intern
al judeţului. După cum am amintit în altă parte, nu avem o producţie prea mare şi vânzările în cantităţi de
vagoane nu se fac. Deci în mod firesc, nu se poate pune problema strângerii cerealelor şi negustorilor. (De
asemenea, nu avem a răspunde la alineatele b-g din schemă).

C) Valorificarea producţiei prin industrializare
a) Neavând produse cereale de prisos, nu se poate vorbi de o valorificare prin industrializare.
b) Pentru consumul intern al judeţului sunt în funcţiune două mori sistematice, şi anume:
1) Moara Gustav Csallner din Bistriţa, proprietarii fiind de origine saşi;
2) Arendarea morii din Prundu-Bârgăului S.A., proprietarii fiind evrei.
Mai sunt apoi mori ţărăneşti mai micuţe, răspândite în diferite regiuni ale judeţului, după cum urmează:
Mânate de apă:
198 având proprietari
români;
5
evrei;
saşi;
18
maghiari;
3
români;
Mânate cu motor:
1
7
evrei;
3

saşi.

Mai avem apoi în judeţ o singură fabrică de spirt, cu numirea de Fabrica de Spirt Rohrlicb & Brecher din
proprietarii ei fiind evrei. Aceasta foloseşte pentru fabricarea spirtului porumb din judeţ. Cele două
fabrici de bere ce le avem în judeţ: una la Bistriţa şi alta la Năsăud, nu folosesc pentru fabricc.rea berii orzul
produs în judeţul nostru, din cauză că- după informaţiile ce le avem- nu ar corespunde calit<:.tiv, ci folosesc
orz din Vechiul Regat, din regiunea Galatiului.
Bistriţa,

3. Grădini de zarzavat

În judeţ sunt grădini de zarzavaturi. În ultimii 5 ani s-au cultivat cu zarzavaturi următoarele suprafeţe:
1933
suprafaţa de
1.315 ba;
1934
-111.729 ha;
1935
-111.200 ha;
1936
-II1.831 ha;
1937
-II1.879 ha.
În grădinile de zarzavaturi despre care vorbim, s-au cultivat tot felul de leguminoase. Deoarece nu avem
grădinari care să se ocupe expres numai cu acest fel de lucru, pe întinderi mai mari şi în mod ş·:iinţific, nu am

putut stabili cantităţile şi valorile producţiei de zarzavaturi. Grădinăria în judeţul nostru nu are o dezvoltare
prea mare. Ea se face de către ţărani mai mult prin grădinile din jurul caselor şi pe suprafeţe mici şi pentru
nevoile familiilor lor. Grădini expres afară la câmp, sunt puţine şi, şi acestea, numai pe întinderi micuţe.
Înainte cu 3-4 ani, cu grădinăria se ocupau numai saşii din judeţ. În ultimul timp însă, în urma propagandei
ce se face de către Serviciul şi Camera Agricolă, au început şi românii să se ocupe cu grădinăria ~;i se ivesc chiar
unii, cu surplusul lor de produse pe pieţele oraşelor Bistriţa şi Năsăud, concurând elementul s~tsesc. Lucrările
de grădinărie în special de câţiva ani încoace, se fac numai de ţărani (saşi şi români) din judeţ. Nu sunt lucrători
aduşi din străinătate şi nu sunt nici arendaşi.
Apa necesară culturii zarzavaturilor şi-o procură direct din râuri, cu roţi. Din fântâni, numai cele din jurul
caselor se stropesc.
Numărul grădinarilor români sporeşte cu fiecare an ce trece. În general, sătenii îngrijesc destul de bine
grădinile din jurul gospodăriei lor.

B) Valorificarea producţiei neindustrializate
După

cum am arătat mai sus, în judeţul nostru lucrările de grădinărie le fac aproape exclusiv numai ţăranii
şi mai mult pentru nevoia întreţinerii familiilor lor. Micul surplus de produse de zarzavaturi este vândut direct
de săteni pe pieţele săptămânale ce se ţin în oraşele Bistriţa şi Năsăud. Nu poate fi deci vorba de vânzări en-gros
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prin intermediari, comercianţi specializaţi, etc. De asemenea, nu se poate vorbi de
atunci când nu se face comerţ propriu-zis.

preţuri şi

sisteme de

plată,

C). Valorificarea producţiei prin industrializare
Neavând surplus de producţie, în domeniul grădinăritului, după cum am arătat în altă parte, nu e posibil
nici industrializarea zarzavaturilor.
4.

Livezi de pomi fructiferi

În judeţul nostru cultura pomilor este de o deosebită importanţă. Suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi
conform comunicării Serviciului Agricol al judeţului este de 5.841 ha.
O statistică precisă cu privire la suprafeţele cultivate în ultimii 5 ani pe categorii de pomi, producţie în
cantităţi şi valori nu se poate găsi niciunde în acest judeţ. Nici un serviciu organizat în această privinţă, nici la
Prefectură, nici la Serviciul Agricol al judeţului sau la Camera Agricolă şi nici la primările comunale nu există.
Această împrejurare se datorează în mare parte faptului că pomăritul în judeţul nostru nu se face destul de
raţional şi nu se ştie cu precizie în cele mai multe cazuri, nici chiar proprietarul nu ştie sigur, care e suprafaţa
cultivată cu mere, pere, pruni, nuci, etc., din cauză că pomii fructiferi în cele mai multe cazuri nu sunt plantaţi
pe întinderi separate, ci amestecaţi, peri cu meri, cu pruni, etc.
Pe de altă parte am găsit o enormă diferenţă la suprafeţele plantate cu pruni, aşa cum ni s-a comunicat din
diferite surse, unde ne-am adresat şi anume:
1) Serviciul Agricol al judeţului zice că ar fi plantat cu pruni 5.841 ha;
2) Primăriile comunelor ne comunică cifra totală de 2.675 ha;
3) În Enciclopedia Română în schimb, sunt trecute numai 2.2490 ha.
Văzând suprafeţele de mai sus, în mod firesc se pune întrebarea, care este adevărul ? În explicaţiile
particulare ce ne-a dat directorul Camerei Agricole a judeţului D-sa sustine că aprecierea suprafeţelor plantate
cu pomi depinde de cel chemat să calculeze, şi anume: un proprietar poate avea pe o suprafaţă de 1 ha. Plantaţi
pe alocuri circa 20-30 pomi fructiferi, însă locul este fânaţ. Întrebarea este cum să evalueze cultura ca fânaţ, nu
ca livadă cu pomi, şi iată cazuri şi împrejurări care ne pun în situaţia de a nu putea da date precise cu privire
la întinderea, în general, şi cu atât mai mult la întinderea pe categorii de pomi fructiferi, în special.
Un informator particular şi competent în materie, prin însăşi faptul că singur este proprietar de livezi
cu pomi fructiferi şi totodată şi comerciant şi exportator de fructe, ne comunică că cifra indicată de Serviciul
Agricol al judeţului ar fi cea mai apropiată de realitate.
Numitul susţine că ar fi plantat circa:
85% cu meri, adică
4.965 ha;
5% cu peri, adică
292 ha;
10% cu nuci, pruni,
584 ha, în total, 5.841 ha.
Producţia medie anuală de mere este de circa 500 vagoane, din care de export, circa 60%, adică 300
vagoane, iar restul se foloseşte pentru consumul intern, parte se frige pentru rachiu şi o parte se strică.
Preţul merelor este: cele de vară,
3-4 lei/kg;
toamnă, 4-6 lei/kg;
iarnă,
7-10 lei/kg.
Preţul mediu la export al merelor este de circa 7 lei/kg.
Aplicat preţul de 7 lei/kg. la cantitatea de 300 vagoane ce se exportă anual din judeţul nostru, ne dă un
rezultat de 21.000.000 lei, ce se încasează de cultivatorii de meri din judeţul nostru, anume din cantitatea
exportată peste graniţă.
Producţia de pere, nuci, pruni, este neînsemnată şi foarte puţin se valorifică în alte judeţe din ţară. Prunele,
în proporţie de circa 60% se frig pentru rachiu.
În general, ţăranii au pomi fructiferi în jurul caselor şi sunt relativ destul de bine îngrijiţi.

B). Valorificarea producţiei neindustrializate
Producţia

de fructe- mere în special- se valorifică direct de ţărani, vânzând-o în pieţele săptămânale, cu
kilogramul, direct consumatorilor. Aceasta, bineînţeles, numai cantitatea de fructe ce rămâne pentru consumul
intern al judeţului.
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Cea mai mare cantitate de mere se valorifică prin export. Exportul se face în cea mai mare parte de firme
din străinătate, evrei şi saşi. Românii mai puţin se ocupă cu exportul de fructe. Prin intermediul cooperativelor
nu se comercializează deocamdată nimic.
Se face speculă cu producţia fructelor, cumpărându-se înainte de coacere. În asemenea cazuri, de regulă,
preţul de cumpărare e mai mare. Se achită o parte înainte şi o parte la livrare.
Recolta exportată se îndreaptă în special spre Germania, Cehoslovacia şi mai puţin, Polonia. O parte se
valorifică şi pe pieţele Bucureştiului.

C). Valorificarea producţiei prin industrializare
După

cum am arătat în altă parte a lucrării, principalul produs fructifer al judeţului este mărul. Merele
însă, în măsură de 60% se exportă peste graniţă, iar restul de 40% este destinată pentru com:umul intern al
judeţului şi o mică parte se plasează şi pe pieţele Bucureştiului. Astfel fiind, o cantitate prea mică de fructe a
mai rămas spre industrializare.
Pentru industrializarea fructelor avem în judeţ 4 uscătorii de prune şi mere, proprietatea statului, şi anume:
1) una la Bistriţa, una la Prundu-Bârgăului, una la Năsăud şi una la Lechinţa.
2). Mai avem la Bistriţa un cazan industrial, proprietatea unei firme româneşti, numită Istrate şi Şomotecan,
având un capital de 120.000 lei. Apoi, alte cazane mai mici, răspândite în tot cuprinsul judeţului, după cum
urmează:

61 formând proprietatea românească;
18
evreiască;
53
săsească;
5

ungurească,

total137 cazane mici.

Ţuica ce se fabrică la diversele cazane din judeţ, în cea mai mare parte se întrebuinţează chiar de proprietari
o mică parte se vinde negustorilor de băuturi spirtoase.
Preţul a 1 1. ţuică, la producţii este de 20-40 lei.
Prunele şi merele uscate la uscătorii, se vând de asemenea în judeţ şi parte, şi în alte judeţe. Nu se prea
uzează însă de acest fel de industrializare, deoarece s-a dovedit că este mult mai rentabil producătorului, dacă
fabrică ţuică şi vinde ţuica şi nu fructe uscate.

şi

5. Cultura viei
În judeţul Năsăud avem o frumoasă întindere plantată cu vii. Suprafaţa de 997 ha. plantaţie se prezintă
astfel:
Altoit
Nealtoit
Producător direct
Total
5 ha.
112 ha.
920 ha.
Pe rod
803 ha.
77 ha.
Fără rod
72 ha.
5 ha.
875 ha.
5 ha.
117 ha.
997 ha.
Total
E bine de ştiut că viile în judeţul nostru, sunt toate plantate numai în regiunea de sud a judeţului, în
special în jurul târgului Lechinţa. Aceasta din cauza că regiunea de sud fiind în parte şes şi puţin deluroasă,
este mai caldă, pe când restul regiunilor, fiind muntoase şi acoperite cu păduri, au un climat mult mai răcoros
în timpul verii.
Producţia totală de viţă altoită în cursul anilor 1932-1937 a fost:
1932
3.765 tone;
3.815 tone;
1933
1934
3.865 tone;
3.915 tone;
1935
3.965 tone;
1936
4.015 tone.
1937
După cum se vede din cifrele de mai sus, producţia a sporit din an în an, ceea ce reprezintă produsul

suprafeţelor din nou plantate în cursul timpului şi înnobilarea suprafeţelor nealtoite şi de producători direcţi.

Media producţiei la ha. în intervalul aceluiaşi timp, la viţa altoită a fost de circa 5.000 kg.
Viţa nealtoită şi aceea de producători direcţi, fiind în suprafeţe mici, nu au nici o însemnătate. Produsul
lor nu contează în economia judeţului, deoarece tot ceea ce se produce, se consumă, fie sub fo:~mă de struguri
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sau vin, în marea majoritate a cazurilor, chiar de proprietarii respectivi şi foarte puţin se vinde sub formă de
struguri sau vin. Aceasta din cauză că, nici vinul, nici strugurii acestui soi de viţă nu sunt buni şi nu au nici o
căutare. Peste câţiva ani, conform informaţiilor primite de la Serviciul Agricol al judeţului, va dispare acest soi
de viţă, fiind sistematic şi din an în an înlocuită cu viţă altoită.
Media producţiei la ha. la viţa nealtoită şi la aceea de producători direcţi în intervalele ultimilor 6 ani,
1932-193 7, a fost de circa 4.300 kg.
Vii filoxerate sunt foarte puţine. Combaterea filoxerei se face în mod regulat cu piatră vânătă, ceea ce se
procură prin intermediul Camerei de Agricultură a judeţului, fie pe piaţă. De mană sunt foarte rar atacate. Viile
sunt destul de bine îngrijite şi sulfatate la timp.
Vinul- înţelegem provenienţa de la viţa altoită -este de o calitate foarte bună. Conţine foarte mult zahăr
din care cauză aproape toate vinurile sunt dulcii în judeţul nostru. Din cantitatea totală a producţiei de vin,
cam 50% se consumă în localitate, iar restul se expediază în alte judeţe din ţară şi în special, în judeţele din
Bucovina. Exporturi în străinătate nu se fac.
O cantitate cu totul neînsemnată se consumă în judeţ sub formă de struguri, fie de cultivatori pe sate, fie
cumpăraţi de orăşeni, pe piaţă. Aproape în întregime, strugurii se presează şi se transformă în vin. Strugurii
se vând pe pieţele săptămânale din oraşe- Bistriţa şi Năsăud- de producători direct. Nu se poate vorbi de un
comerţ mai însemnat de struguri. Vinul în schimb se comercializează şi aproape numai de evrei. Comercianţi
de vin de alte naţionalităţi - români, saşi - nu sunt. Cooperativele nu se ocup deloc cu comerţul vinului.
Speculă cu vinul se face pe scară cât de întinsă. Vinul este cumpărat în majoritatea cazurilor de la producători,
toamna, sub formă de must, pe un preţ cât se poate de redus şi revândut apoi de comercianţii evrei, ceva mai
târziu, pe preţuri mult mai urcate. Plata se face după caz: anticipat şi la cumpărare. Ţăranii fiind lipsiţi de
numerar, nu prea vând pe termen.
Preţul vinurilor în judeţ, în perioada 1932-1937 a variat după cum urmează:
Soiul
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Steiniger/lei
20
10
20
13
15
15
Riesling
16
10
15
12
12
12
Alte soiuri
14
9
14
11
11
11
Acestea sunt preţurile la producător şi calculate la kg.
Preţurile în comerţul en-gros sunt cu 20-30% şi în comerţul de detaliu, cu 50-60% mai urcate. Vinurile
vechi sunt apoi chiar cu 100% şi chiar şi mai scumpe, faţă de preţurile de la producător.
Nu avem nici un fel de industrii pentru prelucrarea produselor viticole ale judeţului, în afară de cazanele
ţărăneşti, în care se arde din tescovină rachiul, nu avem nici o altă întreprindere de vre-o altă natură. Deci nu
se poate vorbi de o valorificare a producţiei de struguri sau vinuri, prin industrializare.
6. Plantele industriale

În judeţ se cultivă în măsură foarte mică, cânepa şi inul. Întinderea cultivată cu aceste plante este cu totul
neînsemnată.

Atât cânepa, cât şi inul se cultivă numai pentru nevoile industriei casnice. Pentru comercializare nu se
culti vă.
Pentru îmbrăcămintea lor ţăranii întrebuinţează produsele prelucrate de in, din lână hainele mai grele de
iarnă şi din fire de cânepă sau in, ţesute cu bumbac, cele mai uşoare. Nu se poartă stofe, blancheturi, etc.
7. Pădurile.
În judeţul Năsăud pădurile, după comunicatul Serviciului Agricol al judeţului,ocupă o suprafaţă de
166.837 ha.
Aparţin celor 44 de comune grănicereşti din judeţul Năsăud,administrate de Direcţia Silvică din Năsăud,
după cum urmează:
- păduri grănicereşti administrate cumulativ:
104.935 ha;
-păduri defalcate pentru folosinţa proprie a comunelor:
34.580 ha;
- alte păduri (negrănicereşti):
5.526 ha;
Total:
145.050 ha.
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Alte păduri aflate pe teritoriul Ocolului Silvic Bistriţa:
- rezerve de stat:
- păduri comunale:
- păduri composesorale:
- păduri bisericeşti:
- păduri şcolare:
- păduri preoţeşti:
- păduri învăţătoreşti:
-pădurile Minelor Statului din Rodna:
-păduri particulare individuale, mai mari de 10 ha:
- Idem, mai mici de 10 ha:
Total:

178 ha;
18.432 ha;
2.068 ha;
808 ha;
47 ha;
19 ha;
8 ha;
721 ha;
800 ha;
4.863 ha;
27.944 ha.

Deci Direcţiunea Silvică din Năsăud administrează 145.050 ha şi cu acelea de pe cuprinsul Ocolului Silvic
27.944, în total, 172.944 ha.
Între suprafaţa totală, arătată de Direcţiunea Silvică din Năsăud şi de Ocolul Silvic Bistriţa, de 172.944 ha
şi suprafaţa pădurilor indicată de Serviciul Agricol al judeţului,de 166.837 ha, se prezintă o diferenţă de 6.157
ha în plus. Realitatea e imposibil de stabilit. Diferenţa în plus se explică prin ofensiva statului din ultimul timp
de a împăduri şi planta cu păduri toate locurile sterpe, neutilizate până acum.
Din suprafaţa totală de păduri arătată mai sus, sunt posesiuni româneşti,170.593 ha şi minoritare, 2.401 ha.
Pădurile judeţului Năsăud, repartizate după esenţă,se prezintă astfel:
-molid:
67.966 ha;
- răşinoase:
- brad:
28.268 ha, în total: 96.234 ha;
- foioase:
-fag şi carpen: 69.215 ha;
-stejar:
7.545 ha, în total: 76.760 ha;
total general: 172.994 ha.
Bistriţa,

Direcţiunea Silvică din Năsăud,direct şi prin intermediul regiei cooperative "Regna", de asemenea cu
domiciliul în Năsăud a exploatat de pe întreaga suprafaţă a pădurilor grănicereşti în cursul anilor 1932-1937,
un total de 905.971 m 3 lemn de lucru, esenţă răşinoase, în valoare de 79.521.229 lei şi 91.833 m 3 lemn de foc,
diferite esenţe, în valoare de 1.001.343 lei; în total, o cantitate de 997.404 m 3 , în valoare de 80.522.562lei.
Aceeaşi întreprindere, în cursul anilor 1928-1930, a exploatat 591.639 m 3 răşinoase, în valoare de
105.397.246lei şi 67.972 m 3 diverse altele, în valoare de 961.146lei;în total, o cantitate de 659.E·11 m 3 ,în valoare
de 106.358.392 lei.
Comparând exploatarea din anii 1932-1937 cu aceea din anii 1928-1930, constatăm o diferenţă uimitor
de mare, atât la materialul exploatat, cât şi la valoarea lui, adică, în anii 1928-1930, întreprinderea a exploatat
şi vândut cu 337.730 m:1 lemn mia puţin decât în perioada 1932-1937 şi în schimb a încasat cu 25.635.830lei
mai mult. Această stare de lucruri ne arată clar, cât de mult a scăzut preţul lemnului în peri.oada de la 1932
la 1937, faţă de aceea până la 1930, ceea ce aduce după sine în mod firesc o pierdere însemnată, atât pentru
întreprindere, cât şi pentru locuitorii acestui judeţ.
Exploatarea pădurilor se face în mod absolut raţional şi cu respectarea legilor şi dispoziţiilor în vigoare.
Regenerarea se face în mod artificial şi în baza unui program special întocmit, în raport şi în legătură numerică
cu mersul exploatărilor, în ceea ce priveşte pădurile administrate de Direcţiunea Silvică Năs;'iud. Acelea însă
administrate însă şi supravegheate de Ocolul Silvic Bistriţa se replantează în măsura în care le stau la dispoziţie
fondurile necesare şi puieţii de care au nevoie.
În ultimele decenii s-a despădurit abuziv în judeţ o suprafaţă de 796 ha, iar în baza Legii pentru Reforma
Agrară, 582 ha,transformându-se în păşuni. În total, o suprafaţă de 1.378 ha+ 100 ha.
În primăvara anului 1938 s-au făcut plantaţii după cum urmează:
-în pădurile Direcţi unii Silvice din Năsăud,cu molid, circa 1.200 ha;
- în pădurile administrate de Ocolul Silvic Bistriţa:
- cu molid:
354 ha;
- cu pin:
2 ha;
- cu gorun:
31 ha;
-cu salcâm:
15 ha, în total, 1.283 ha.
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În ceea ce priveşte defrişarea pădurilor,credem că e bine să amintim că cursul anului 1937-1938, C.F.R.,
în vederea continuării construirii liniei ferate Ilva-Mică-Vatra-Dornei, a mai despădurit o suprafaţă de circa
100 ha.
Sătenii îşi procură lemnele necesare pentru construcţie, fie din parchetele comunale, ce se exploatează
anual, fie din pădurile lor particulare sau, în cazul cel mai rău, le cumpără la una din firmele exploatatoare
de păduri. În orice caz, au atât de multe, încât de cele mai multe ori, înşişi vin cu ele la oraşe unde le vând cu
căruţa. Lemnele de foc le câştigă pe aceeaşi cale.

B). Valorificarea producţiei neindustrializate
Lemnele de foc exploatate din pădurile din judeţul nostru sunt folosite în cea mai mare parte de însăşi
din judeţ, iar surplusul este adus cu căruţele sau cu vagoanele- de negustori -la oraşe, unde se vând.
Menţionăm că numai 20% maximum din lemnul exploatat anual se utilizează în stare neindustrializată. Restul
se industrializează şi se foloseşte ca atare.
Din parchetele anuale scadente - numai o mică parte, zis parchete excepţionale - se licitează conform
contabilităţii publice şi se dau în exploatare străinilor. Restul, sau mai bine zis, majoritatea se exploatează
direct de ţăranii din judeţ şi de regia cooperativă "Regna" din Năsăud, acelea provenite din parchetele Direcţiei
Silvice din Năsăud.
Examinând situaţia judeţului din punct de vedere românesc al exploatărilor şi comercializării lemnului,
constatăm că stăm foarte bine, deoarece un însemnat număr de săteni s-a dedat în ultimul timp la lucrări de
exploatare şi comercializare a lemnului şi vin singuri, elim am amintit mai sus la oraşe şi oferă produsele
lor, fără a recurge la intermedierea altora. Astfel am ajuns că, deşi în Bistriţa, de exemplu, avem foarte mulţi
evrei, totuşi nu avem decât unul singur care îndrăzneşte să se mai ocupe cu exploatările de păduri- Ignatz
Pfeffermann- iar restul, ce mai exercită încă acest comerţ pe piaţa oraşului nostru, vegetează şi sunt pe punctul
de a dispărea în scurt timp.
Spre alte judeţe ale ţării, cum ar fi Clujul, de exemplu, numai o neînsemnată parte de lemn se îndreaptă
din ceea ce produce judeţul nostru.
Preţul răşinoaselor în picioare, în cursul anilor 1932-1937 a fost:
99 la m:1;
în 1932, în medie lei
în 1933,
68;
58;
în 1934,
67;
în 1935,
75;
în 1936,
131;
în 1937,
sătenii

Preţul

lemnelor de foc, în cursul aceluiaşi interval de timp, pe piaţă a fost:
fag
stejar
în 1932,
lei 110 m. stj;
lei 110 m. stj;
în 1933
115;
105;
în1934
120;
110;
120;
110;
în 1935
120;
135;
în 1936
150;
140;
în 1937

C). Valorificarea producţiei prin industrializare
Circa 80% din materialullemnos exploatat de regina cooperativă "Regna" de pe parchetele provenite din
pădurile administrate de Direcţia Silvică din Năsăud - bunurile comunelor grănicereşti din acest judeţ - se
valorifică prin industrializare, strecurându-se prin fabricile sale de cherestea şi transformat în grinzi, scândură,
se vinde pe piaţă sau se exportă în ţări străine. Cam în aceeaşi proporţie se industrializează şi lemnul provenit
din celelalte păduri aflate în judeţ.
Fabricile averilor grănicereşti se află la Ilva-Mică, Valea Mare, Vatra Dornei, Dornişoara, Susenii-Bârgăului
şi Fiad.
Capitalul investit în inventarul acestor întreprinderi,în intervalul de la 1932la 1937 a fost următorul:
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1932
1933
1934
1935
1936
1937
Producţia

Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937

lei

64.683.710;
66.912.379;
71.099.379;
50.908.232;
58.288.595;
61.396.053;

de cherestea în acelaşi interval de timp a fost:
Cantitatea
Valoarea în lei
27.718 m 3
14.481.464lei;
20.601
10.527.111;
44.353
22.886.615;
39.088
17.824.128;
54.392.791;
97.653
52.171.470.
71.370

Numărul muncitorilor variază între 1.100-1.300. Salariul ce li se plăteşte este de 45-100 lei pe zi, cei
din fabrici, iar cei din păduri, 120-150 lei pe zi. Muncitorii sunt în proporţie de circa 80% de origine etnică
românească şi de preferinţă, grăniceri. Traiul lor este suportabil.
Preţul mediu,în perioada 1932-193 7 la cherestea a fost:
470/m 3;
1932
lei
1933
550;
560;
1934
683;
1935
1936
775:
1937
1.057.

În afară de fabricile de cherestea ale averilor grănicereşti numite mai sus, mai sunt şi alte aşa zise ferăstraie
particulare - mici întreprinderi - care au o însemnătate prea mică în ceea ce priveşte efortul activităţii lor şi
credem inutil să le mai enumerăm.
Mai avem apoi în judeţ şi o fabrică de hârtie la Prundu-Bârgăului, care utilizează lemnul în :;capul fabricării
hârtiei. Toate datele posibile referitoare la această fabrică vor fi amintite la capitolul "Industria".
Menţionăm că fabricile de cherestea ale bunurilor grănicereşti sunt întreprinderi curat româneşti, iar
fabrica de "Hârtie" S.A Prundu-Bârgăului este evreiască 7 •
8. Păşuni şi creşterea vitelor

În judeţul Năsăud creşterea vitelor are o însemnătate cât se poate de mare. În special, populaţia din zona
muntoasă de Nord şi de Nord-Est a judeţului, are ca principala sa ocupaţie creşterea vitelor şi păşunatul oilor.
Fâneţele naturale, care de asemenea au un rol covârşitor în ramura de creştere a vitelor, ocupă o întindere
de 59.190 ha.
Nutreţuri artificiale se cultivă în judeţul nostru în măsură cât se poate de mică. Aşa de exemplu, în anul
1937 aceste nutreţuri - trifoi, lucernă, mei - abia au fost cultivate pe o întindere de 2.268 ha. Date pe anii
precedenţi nu am putut obţine.
După cum reiese din multe chestionare primite de la notariatele din judeţ, nutreţurile 3.rtificiale nu se
cultivă în judeţ pentru acoperirea nevoilor de întreţinere a vitelor, ci mai mult pentru scopul de a îngrăşa
pământurile degradate, dată fiind calitatea acestor plante furajere de a îngrăşa pământurile pe care sunt
semănate, înlocuind pur şi simplu gunoiul de grajd.
Că nu se cultivă mai multe nutreţuri artificiale se explică prin faptul că, în primul rând, în judeţul nostru,
suprafaţa terenurilor arabile este cât se poate de mică în raport cu numărul şi nevoile populaţiei şi în al doilea
rând, având o întindere destul de însemnată de izlaz şi fâneţe, nu se simte nevoia unor stocuri în plus.
Izlazurile sunt, în multe comune, comunale, în altele, composesorale.
7

Urmează reprodusă

harta judeţului Năsăud, pe care sunt marcate cu simboluri diferite, următoarele: fabrici de
cherestea la Ilva-Mică, Anieş, Rodna, Valea Mare, Bistriţa, Suseni, Prund, Bistriţa Bârgăului; fabrici de hârtie, la Prundu
Bârgăului; fabrici de tăbăcărie la Bistriţa; fabrici de bere la Bistriţa şi Năsăud; mori sistematice la Bistriţa şi Prundu
Bârgăului; fabrici de sobe, la Bistriţa.
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Numărul animalelor domestice,după recensământul din anul1937, repartizate pe categorii de proprietari,
se prezintă astfel 8 :
Vite cornute
Cai
Porci Bivoli Oi
Capre
Proprietari mari
952
2.181
767
10.026
67
916
Proprietari mijlocii
6.493 19.096
8.099 1.214 75.451
4.155
Proprietari mici
7.346 25.100
10.257 2.440 84.570
6.576
14.791 44.377
19.123 3.721 170.053
11.589
Total
Numărul animalelor domestice, după recensământul din 1937, repartizate după naţionalitatea locuitorilor
din acest judeţ se prezintă astfel:
Vite cornute
Cai
Porci Bivoli Oi
Capre
12.755 2.258 158.659
10.295 32.528
10.782
Români
4.015 10.184
4.894 1.026 8.549
Saşi
525
405
1.237
1.185 235
2.182
Unguri
60
213
358
138
672
Evrei
28
70
Alţii
83
289
64
31
194
14.791 44.377
19.123 3.721 170.053
Total
11.589

În judeţul Năsăud, 42.579 săteni nu au vite mari şi 4.036 nu au nici un fel de vite.
Comparând numărul vitelor mari - cai, vite cornute şi bivoli - de 62.889, cât avem în judeţ cu suprafaţa
terenului arabil, de 75.113 ha, constatăm că nu revine nici măcar o vită la hectar (0,84/ha), aproape trei capete
la un hectar (2,67/ha).
Numărul vitelor mici - porci,capre, oi - de 200.765, comparat cu suprafaţa terenului arabil a
judeţului,constatăm că revin aproape trei capete la un hectar (2,67/ha).
Comparat numărul vitelor mari cu numărul locuitorilor din judeţ, constatăm că nu revine nici o vită pe
cap de locuitor, iar vitele mici,revin câte una (1/cap locuitor).
Sătenii îngrijesc vitele lor destul de bine. Saşii încă se disting în această privinţă. Îngrijesc vitele lor mai
bine, sunt mai frumoase şi de soiuri mai nobile. Românii în schimb au vite mai mărunte,mai slăbuţe şi de rasă
mai puţin pură. Grajdurile sunt de asemenea destul de bune şi destul de bine întreţinute. Şi aici se deosebesc
saşii de români. Saşii au grajduri mai mari, mai luminoase şi mai bine întreţinute.
Judeţul e deseori lovit de epizotii. Cele mai crude boli la animale sunt: antraxul, la vitele cornute şi pesta
porcină, la porci. Aceste boli care aduc atât de mult rău sătenilor se ivesc în fiecare an în diferite regiuni ale
judeţului, Contra antraxului se fac vaccinări în satele infectate de această boală. Credem că ar fi foarte bine dacă
s-ar uza de vaccin şi la pesta porcină, care este şi mai teribilă decât antraxul.
Asigurări de animale, în afară de reproducătorii masculi, nu se fac. Există numai în câteva comune: Leşu,
Rodna,Şanţ, Prundu Bârgăului, asociaţii de asigurări mutuale.
Sătenii din judeţul nostru mai au păsări domestice - găini, gâşte, raţe, curei şi bibilici. Viermi de mătase
nu sunt. De asemenea, nu are VTeo dezvoltare nici stupăritul.
În judeţ se găseşte următorul vânat:
- cu păr: ursul,râsul, mistreţul,lupi, vulpi, jderi, bursuci, cerbi, căprioare, capre negre. În regiunea mai
deluroasă mai sunt şi veveriţe. Pe văile râurilor, vidra.
- cu pene: vulturul, şoimul,cocoşul de munte, cocoşul de mesteacăn, cocoşul de alun şi sitarii. Se mai
găsesc în regiunea de deal şi şes: potârnichea, prepelita şi porumbii. În cursul râurilor se găsesc raţa sălbatică
şi alte păsări de apă.
În cursul anilor 1932-1937 s-au vândut în judeţ 9 :
Anul
Cabaline
Bovine
Bivoli
Oi
Capre
Porci
1932
2.509
20.670
478
6.114
708
7.581
21.578
872
1933
3.885
6.849
435
5.059
19.979
1934
3.215
33.420
1.113
1.659
5.612
783
1935
2.602
12.382
14.929
5.293
204
8

Extras din chestionarul comunelor din judet (n.a.).

9

Serviciul veterinar al judeţului, seria nr.13.115- 25. VJII1938.
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Anul
1936
1937
Total

Cabaline
4.422
7.114
. 23.698

Bovine
26.652
22.160
125.986

Bivoli
1.620
1.062
5.928

Oi
9.960
14.617
83.337

Capre
680
2.644
5.930

Porci
6.925
9.400
75.010

Valorificarea producţiei neindustrializate
Valorizarea animalelor domestice crescute în judeţul nostru se face în cea mai mare parte în târgurile
periodice ce se ţin în diferite puncte ale judeţului. În ceea ce priveşte vitele mici, cum ar fi porcii, viţeluşele,
etc, acestea se mai valorifică şi cu ocazia târgurilor săptămânale ce se ţin la Bistriţa, Năsăucl, Rodna, şi alte
centre mai importante din judeţ. De asemenea, în aceste târguri (pieţe) se mai valorifică cea mai mare parte a
păsărilor domestice de tot felul, de asemenea şi unt, lapte şi produse de lapte.
Comercializarea vitelor mari - bună parte export- se face exclusiv de negustorii evrei din judeţ sau veniţi
cu ocazia târgurilor din alte părţi ale ţării. Exportatori români nu avem în judeţ. De asemenea, cooperativele
din judeţ, din lipsă de capital, de cunoştinţe şi legături cu străinătatea, nu se ocupă cu comercializarea vitelor
mari şi a exporturilor.
Vitele bune pentru export se trimiteau în Germania, Cehoslovacia şi mai puţine, în Pale~:tina. Vitele mai
puţin pregătite pentru târg- mai slabe şi mai micuţe- se cumpără de măcelarii din judeţ sau din alte judeţe ale
ţării şi se folosesc pentru nevoile consumului intern.
Modul de plată al animalelor este, obişnuit, la predare.
Remarcăm, în ceea ce priveşte exportul vitelor mari şi mici, boi îngrăşaţi, porci de untură - şi subliniem
că nu poate să fie vorba în judeţul nostru de o dezvoltare prea mare a exportului de acest gen, deoarece vitele
în general, nu se îngraşă şi deci nu pot fi pregătite pentru export numai cu iarba din păşune sau fânaţ ce avem
noi, ci e necesar ci e necesar să fie hrănite şi cu uruială de porumb, orz,ovăz, ceea ce din nefericire, judeţului
nostru îi lipseşte. Exportul de vite ia o dezvoltare mai mare tot în regiunile bogate în cereale, cum ar fi Banatul
şi judeţele de munte, unde porumbul formează hrana principală a omului şi a vitelor.
Evoluţia preţurilor pe anii 1932-1937 pe diferite categorii de animale şi păsări se prezintă astfel:
Preţul la kg. în anii, preţuri medii la kg 10 •
Vietatea
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Vite
11
13
14
14
15
16
Porci
15
17
19
19
19
21
Preţul

cailor a variat după rasă şi cum se prezintă:
- cai ţărăneşti de muncă, între 6 şi 16.000 perechea;
- cai de călărit şi trăsură, între 16 şi 22.000 perechea;
- oile, între 600 şi 1.200 perechea;
- caprele, între 400 şi 800 perechea.
Menţionăm că rolul principal în creşterea vitelor în judeţul nostru îl au vitele cornute, porc:inele şi ovinele.
Caii, bivolii şi caprele au un rol cu totul secundar.
Preţul păsărilor a evoluat astfel: găini, până la 80 de lei perechea; gâşte, până la 140 11 de lei perechea; raţe,
până la 80 de lei perechea; curei, până la 180 de lei perechea.

Valorificarea producţiei industrializate
În judeţul nostru valorificarea animalelor domestice prin industrializare se face, după cum am arătat la
capitolul "industrie", de firmele:
l.Fii lui Friedrich Braedt (Bistriţa) care ne valoarea produselor sale de mezeluri, şuncă şi conserve în anul
1937 de 1.000.200 lei;
.
2. Fraţii R. Kohlruss, întreprindere de acelaşi gen, cu o producţie de 791.000 lei în 1937.
Pentru consumul local mai intervin în măsură destul de mare şi produsele de mezeluri, slănină şi diverse
cărnăţării ale măcelarilor din judeţ.
10 Fii lui Freidrich Braedt- Bistriţa. Una din cele mai importante firme de comercializare şi valorificam industrializată a
produselor din carne de vită şi porc din Bistriţa.
11 Ibidem.
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Pieile sunt tăbăcite de firmele:
1. Haitchi A., tăbăcărie din Bistriţa;
2. Ludwig G. şi Carol, tăbăcărie din judeţ, precum şi de alte întreprinderi, mai puţin importante.
Industria laptelui este de o foarte mică importanţă în judeţul nostru. În afară de cele două lăptării ,,Vera"
şi "Aurora" din Bistriţa şi încă câteva de mai puţină importanţă din centrele săteşti din judeţ, nu avem vreo altă
întreprindere mai însemnată. Ele produc unt şi smântână, pe care apoi le valorifică în cea mai mare parte în
tot judeţul. În general industria laptelui nu prezintă nici o importanţă în domeniul economiei judeţului nostru.
Preţurile produselor industriale din această ramură, pe anii 1932-1937 se prezintă astfel:
Preţurile la kg. în anii
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Fabricatele
58
56
56
56
Conserve de carne
52
52
40
42
42
42
44
Mezeluri diferite
38
Carne, şuncă afumată
36
38
40
40
40
42
Salam de vară
85
90
90
90
90
100
42
32
34
40
38
40
Untură topită
40
32
36
38
38
38
Salam afumat şi sărat
Preţurile de mai sus sunt preţuri medii în comerţul "cu gros". În comerţul de detail, sunt preţuri ce urcă
cu circa 20%.
Preţul pieilor crude, în acelaşi interval de timp a variat după cum urmează:
Piele de bou, cu
40-43 lei/kg;
Piele de vacă, cu
3 7-41 lei/kg;
Piele de viţel, cu
40-44 lei/kg.

Pieile fabricate talpă au variat, după calitate între 200-260 lei/kg. Ouăle au variat, după anotimp, între 0,80
şi 3 lei bucata. Laptele, în jurul a 2 lei/litrulla ţară şi 4 lei/litrul, la oraş. Untul, între 60 şi 80 lei/kg.
Menţionăm că elementul românesc nu e deloc prezent în domeniul industrializării vitelor şi derivatelor
lor. Totul e străin, evreiesc şi săsesc.

9. Lacuri,

bălţi,

râuri şi gârle

Nu avem lacuri sau bălţi în judeţul nostru 12 • Râurile având în general o curgere rapidă, sunt mult
întrebuinţate pentru producerea forţei motrice 13 . Aşa de exemplu, avem în judeţ 224 mori ţărăneşti şi 110 alte
instalaţii pentru producerea forţei motrice, cu un total de 2.348 HP.
Acum se plănuieşte din partea Primăriei oraşului Bistrita construirea unei turbine, pentru aprovizionarea
oraşului cu curentul electric necesar. Râurile noastre fiind lipsite de un debit mai mare de apă, nu sunt şi nici
nu s-ar putea face vreodată navigabile.
Neavând lacuri şi bălţi, şi pe de altă parte, râurile fiind prea repezi şi cu un debit mare de apă, nu poate fi
vorba de cantităţi mai însemnate de peşte. În râurile de munte se pescuiesc păstrăvi şi lipeni. În cele de şes, se
pescuieşte cleanul, mreana, poduţul şi somnul. Pescuitul în judeţul nostru este mai mult de distracţie, decât
pentru vre-un interes material.
După cum am arătat mai sus, lipsind peştele, nu poate fi deci vorba de valorificarea lui, nici industrializat,
nici neindustrializat.

10. Minele
Exploatarea subsol ului în judeţul nostru se rezumă numai la câteva cariere de piatră. Se scoate din acestea
piatră de andezit, pirită, granit şi piatră de gresie.
Nici în una din aceste mine nu se lucrează cu prea multă intensitate. Sunt mai active în exploatare
atunci când au comenzi şi se încetineşte lucrul, eventual încetează complet, de multe ori ani la rând, când
exploatatorii n-au ce face cu piatra extrasă. Piatra extrasă din munţii judeţului nostru se foloseşte la pavarea
oraşelor, şoselelor, pietruirea liniilor ferate. În orice caz, mineritul în judeţul nostru nu pare a fi un spor de
bogăţie prea însemnat şi prea sigur.
Capitalul investit în aceste exploatări nu e prea mare. Aşa, de exemplu, în minele C.F.R. din SângeorzBăi s-ar fi investit circa 500.000 lei.; în minele d/lui Traian Bejan din Prundu-Bârgăului, de asemenea 500.000
12 Inspectoratul pescuitului în apele de şes Bistriţa, seria nr. 11-1938.

13 Serviciul apelor din Cluj, seria nr. 549/22. VIII 1938.
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lei. Celelalte întreprinderi miniere nu ne-au comunicat capitalul lor investit, însă prin comparaţie şi deducţie,
putem afirma- fără teamă de greşeală- că în medie, 500.000 lei trebuie să fie cifra necesară de investit pentru
a putea proceda la exploatarea unei mine ca atare.
Produsele minelor de piatră de tot felul din judeţul nostru sunt folosite. parte în judeţ, pentru pietruirea
şoselelor, la calea ferată şi o parte, se expediază şi în alte judeţe.
Aşa de exemplu, minele din Rodna ne comunică că au vândut din cantitatea pirită ce le-a rămas din
exploatările făcute aici cu ani în urmă:
Anul
Firma cumpărătoare
Cantitatea în kg.
Valoarea în lei
1932
Soc. Mărăşti- Bucureşti
2.292.100
2.608.926
1933
~~
4.190.070
3.352.056
-II1934
1.030.095
819.756
1935
Steaua Română - Câmpiniţa
500.000
380.253
1936
Fabrica de hârtie - Letea
10.000
5.000
Fabrica de celuloză- Zărneşti
207.000
350.000
1937
Soc. Ganz- Cluj
3.727.450
2.056.258
Evoluţia preţului

Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937

în cursul anilor 1932-1937
Pirită -lei/kg.
Andezit- m 3
1,14;
0,80
0,79
0,76
0,59
0,55
130

a fost:
Granit- m 3

82
82
89

Numărul muncitorilor folosiţi în exploatările miniere, datorită faptului că lucrările nu se efectuează în
mod uniform, ci în funcţie de comenzi, nu se poate preciza.
Astfel, Întreprinderea Traian Bejan ne comunică că a folosit - atunci când lucra - între 15 şi 100 de
muncitori pe zi. Minele C.F. R. Sângeorz-Băi, în medie, 110 lucrători pe zi; în exploatarea "Minele Statului "
Rodna, în medie, în anul1932, 136lucrători, iar în 1933, 18lucrători.
Originea etnică a muncitorilor depinde de regiune. Aşa de exemplu, în Minele Statului din Rodna,
muncitori au fost 50% de origine etnică români şi 50% unguri, germani şi slovaci. În Întreprinderea Traian
Bejan, cioplitorii au fost italieni şi români, iar pălmaşii şi cărăuşii, numai români, deci majoritatea români.
Salarizarea muncitorilor a fost în funcţie de lucrarea ce îndeplinea fiecare.
Aşa de exemplu, salahorii sunt plătiţi cu 45-60 lei/zi; minerii, cu 110-140; mecanicii, cu 126-140.
Menţionăm că dintre antreprenorii de mine particulari, în afară de Traian Bejan, n-a răspuns nici unul la
chestionarul nostru. Ba, ceva mai mult, aşa cum le trimiteam plicurile, ni se înapoiau cu menţiunea necunoscut,
ceea ce denotă, că atât de mult se interesează antreprenorii de minele lor, încât nici nu stau pe la ele şi nu-i
cunosc nici măcar factorii poştali. Puţinele date ce le mai avem asupra lor, ni le-a comunicat Direcţiunea
Regională Minieră din Zlatna 14 •

11.

Alte izvoare de bogăţie ale solului şi subsolului

În judeţul Năsăud se găsesc următoarele staţiuni balneare, respectiv balneo-climaterice:
1. Sângeorz-Băi. Staţiune renumită pentru apele sale numite "Hebe", clorosodice, bicarbonate, litnizate şi
foarte bogate în emanate de sodiu. Sunt foarte căutate pentru boli de ficat, vezică biliară, pancreas.
2. Valea Vinului. Renumită pentru apele sale bicarbonate, cu puţin conţinut de fier. E mai mult o statiune
climaterică, subalpină, având altitudine de 660 m, cu aer curat între păduri de pini.
3. Colibiţa. Renumită pentru aerul curat, între păduri de brazi, având o altitudine de circa 1.000 m; este
foarte căutată de bolnavii de plămâni şi căile respiratorii.
14 Sunt amintite principalele firme în domeniu: Exploatarea Minelor Statului, Rodna, Minopirit - Feldru, Sigmund
Alexandru -Rodna, Bejan Traian- Prundu-Bârgăului, Ing. Gh. Ignat- Josenii-Bârgăului, Ernest Ferdinand- Rodna,
C.F.R -Secţia Dej - Sângeroz-Băi, C.F.R-Secţia Bistriţa- Maieru, cu menţionarea obiectului de activitate astfel: mine,
Valea Vinului, Anieş; cariere de piatră, Rodna, Sângeorz-Băi, Prundu-Bârgăului, Poiana-Ilvei, Dornişoara; cariere de
piatră- andezit, Secu- Prundu-Bârgăului, Tunel- Maieru, Valea Il vei.
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4. Tihuta.
5. Prundu-Bârgăului. Ambele staţiuni climaterice, mai puţin căutate însă de public.

Nici una din aceste staţiuni nu au putut avea maxim de folos, nefiind organizate şi instalate după cum s-ar
recere în raport de importanţa lor. Confortul nu corespunde întocmai cerinţelor moderne şi pentru a le ridica la
nivelul unor staţiuni moderne, după cum de altfel ar merita, având în vedere importanţa apelor şi climatului,
ar fi necesar să se facă investiţii mai importante de capital, ceea ce deocamdată lipseşte.

12. Industria
Judeţul Năsăud nu are întreprinderi industriale prea dezvoltate. Întreprinderile cele mai importante sunt:
l.Fabrica de Hârtie S.A. din Prundu-Bârgăului, evreiască, cu un capital de 12.500.000 lei;
2. Fabrica de bere Rohrlich & Brecher din Bistriţa, evreiască, cu un capital de 2.272.688 lei;
3. Fabrica de sobe ceramice S.A Bistriţa, evreiască, cu un capital de 5.000.000 lei;
4. Fabrica de mezeluri şi şuncă, Fii lui Friedrich Braedt din Bistriţa, cu un capital de 2. 700.000 lei.
Mai sunt apoi două uzine electrice ale oraşului Bistriţa şi Năsăud şi 7 fabrici de cherestea, dintre care 5
ale Regnei din Năsăud.
În afară de cele amintite mai sus, restul toate sunt şi pot fi caracterizate numai ca mici ateliere.
Menţionăm doar că din totalul de 34 întreprinderi-fabrici şi ateliere, 6 sunt româneşti, 12 evreieşti, 15
săseşti şi 1 ungurească (s.a).
Scăzând din cifra arătată la români cele două uzine electrice, care nu pot fi considerate întreprinderi
industriale propriu-zise, rămâne la această coloană 4 întreprinderi mici şi neînsemnate. Aceasta ne indică
clar că elementul român este aproape inexistent în industrie. În schimb, domină această ramură de activitate
elementul săsesc şi evreiesc. Românii îşi au partea lor de participape la întreprinderile industriale, însă ca
muncitori, nu ca patroni (s.n).
În industrie lucrează 485 de români, 34 evrei, 162 saşi şi 87 de unguri.
Nu se aduc lucrători pentru necesităţile industriei din alte judeţe şi nici nu am putea spune că ţăranul
român, plugarul, ar avea tendinţe de a-şi părăsi brazda, ca să se angajeze ca muncitor la fabrică, căci ţăranul
năsăudean iubeşte pământul şi ţine mult la el. Nu se duc la oraşe decât numai aceea, care nu ar avea nimic la
ţară, dacă nu ar avea ce face acolo.
Tot ce se produce în întreprinderile industriale din judeţul nostru se consumă în ţară. Materia primă se
procură de asemenea din ţară.
Nici una din întreprinderile industriale nu se bucură direct de avantajele legii pentru încurajarea industriei
naţionale.

Menţionăm că

în afară de cele amintite mai sus, nu mai avem nimic de adăugat.
Industria casnică nu are vre-o dezvoltare mai însemnată. Nu se lucrează decât strictul necesar familiei,
îmbrăcăminte, covoare. Pentru târg nu se lucrează casnic.
Tablou
De întreprinderile industriale din judeţul Năsăud

Originea etnică

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Denumirea firmei
Csallner Gustav S.A
Arendarea morii Sistematice
Societatea în nume colectiv
Rohrlich & Brechner

Localitatea

rom.

Bistriţa

Pr.

1

Bărgăului

1

Bistriţa

moară

1

f-ca spirt

1

f-ca bere

-11-

-

1

et. Comp.
Cazan ind. rachiu Arendat
Istrate şi Şomotecan
Ullman Armand
Friedmann Appel

Obs.

1
1

1

-11Marţia

saşi

Mânate cu
motor
evrei ung. apă
electric

Năsăud
Bistriţa

1
1

1
1

-11ţuică,

rachiu

Bistriţa

1

rom, lichior

Bistriţa

1

-11-
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Originea etnică

Nr.
crt.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Denumirea firmei
Simon Leib Meier
de Hârtie S.A
Cooperativa tâmplari
Scholtes Wilhelm
Lemnul S.A ferestrău
Lemnul S.A ferestrău
Engelglas S .A
Fabrică

Localitatea

rom.

saşi

Bistriţa

Pr. Bârgăului
Bistriţa

1
1

Bistriţa

Pr.

Bârgăului

1

Frumuşica

1

Fii lui Fr. Braedt
Fraţii R. Kobruss
,,Vera" Coop. Lăptărie
.,Aura" -IIHaitchi A. tăbăcărie
Ludwig G. & Carol
Soc. Coop. Curelarilor
Herga Carol, f-ca. Piele
Fekeshazi Aurelia
Fabian Domokos
Fabrica de perii
Fabrica de sobe ceramice
Scholtess Fr. f-ca. săpun
Uzina electrică
Uzina electrică
Veprik Franz
Vieel David
Lohrer Wilhelm

Bistriţa

1
1
1
1

Bistriţa
Bistriţa

Bistriţa
Bistriţa

Bistrita

1
1
1
1

Bistriţa

Bistrita
Bistriţa

Bistriţa

1
1

-II-IIBistriţa

Năsăud
Bistriţa

1
1
1

Mânate cu
motor
evrei ung. apă
electric
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obs.

-IIf.ca hârtie
mobilă

sicrie
cherestea

-II-II-IImezeluri

-IIlăptărie

-IIlăptărie

-IIcurelărie
1

pielărie

vopsit haine

-IIf-ca. Perii
sobe
săpun

1

1

Bistrita

1
1
1

1
1

Bistriţa

maţe

săpun
săpun

15

13. Meşteşuguri
În judeţul nostru din toate categoriile de meşteşuguri posibile avem:
Români
Saşi
Unguri
Evrei
Patroni
502
384
137
215
Lucrători (Calfe)
733
438
239
143
Total
1.235
822
376
358

Alţii

25
31
55

După

cum vedem din cifrele de mai sus, în judeţul nostru elementul românesc e reprezentat într-o proporţie
destul de mare în domeniul meşteşugăresc. Menţionăm că românii au îmbrăţişat, fără o foarte mică excepţie,
aproape toate ramurile meşteşugăreşti. Cei mai mulţi activează în următoarele ramuri:
Fierărie:
79lucrători,
75 patroni,
total, 154;
Zidărie:
78
23
101;
Lăcătuşărie:
60
5
65;
Tâmplărie:
52
21
73;
Măcelărie:
17
63
80.
În afară de ramurile meşteşugăreşti specificate mai sus, elementul românesc a mai îmbrăţişat de asemenea,
într-o bună măsură, meseriile de mineri, cojocari, croitori, pantofari, cizmari.
15 Urmează un tabel cu originea etnică a lucrătorilor; la modul de trai, menţiunea este pentru toţi: potrivit. În continuare

este prezentată evoluţia capitalului, cantitatea produselor fabricate şi valoarea produselor în perioada 1932-1937.
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Meşteşugul, după cum arătam mai sus, este poate singura ramură de activitate unde predomină elementul
românesc în judeţ. Constatăm însă că lucrătorii, aproape la fiecare meşteşug, sunt mai mulţi ca patroni. Aceasta
se explică prin faptul că pentru a putea fi patron, e nevoie de multe ori de capital pentru ca să se poată înjgheba
un atelier de orice fel, cu multe maşini, etc., ceea ce românului îi lipseşte.
Suntem în convingerea însă, că e noile măsuri de încurajare a creditului cooperatist vor putea pune la
dispoziţia elementului românesc capitalul necesar, ajutându-1 astfel să iasă din locul lui obişnuit de lucrător şi
să treacă în acela de patron. Toţi meseriaşii din judeţ sunt înscrişi în registrul Camerei de Muncă.
Uneltele cu care lucrează sunt obişnuite şi cunoscute pentru fiecare ramură de activitate în parte. Luptă
cu unele greutăţi din cauza concurenţei ce le fac fabricile de orice fel, care sunt încurajate prin taxe vamale
prohibitive la import şi alte mijloace, furnizează marfa cea mai ieftină de cum ar putea furniza micul meseriaş.
Cel mai mare rău este însă aici că nu prea au de lucru în întreg anul. Ei lucrează mai mult cu sezonul şi apoi
stagnează.

După informaţiile ce avem, românii au continuat şi acum în aceleaşi ramuri meşteşugăreşti pe care le
practicau şi cu zeci de ani în urmă. În ce priveşte numărul meseriaşilor români însă, este într-o continuă
creştere şi dacă vom izbuti să ajutăm această categorie de cetăţeni cu capitalul necesar într-o măsură suficientă,
în câţiva ani, putem afirma că am cucerit definitiv meseriile pe seama noastrăw.

14. Comerţul

La 31 decembrie 1937 am avut în judeţ, firme înmatriculate în registrul firmelor de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie din Cluj:
Individuale:
1.205;
Sociale:
159;
-Total: 1.364.
Faţă de 31.12.1932, când am avut următoarea situaţie:
Individuale:
903;
138;
Sociale:
-Total: 1.041, avem în judeţ un spor de 323 firme, dintre care 302 individuale şi 21 sociale.

Dăm mai jos
proprietarilor:

evoluţia înfiinţărilor şi

radierilor de firme în cursul anilor 1934-1937,

după naţionalitatea

Firme sociale 17
Români
Anii
1934
1935
1936
1937
Total

12
18
31
37
98

R
1
6
2
2
11

Maghiari
Î
R
1
1
2
4

Evrei

Î
42
33
54
48
177

Germani
R
8
17
13
24
62

Total

Î

R

Î

R1a

6
8
23

2
6
4

9
46

3
15

61
60
110
94
325

11
29
29
29
88

La care adăugând firmele "Diverşi" în acest interval de timp, vin un total de:
4
2
Total
98
11
4
177
62
46
15
329
90.
Rezultă că suntem în progres cu 8 7 firme româneşti, 4 maghiare, 115 evreieşti, 31 germane şi 2 diverse; în
total, 239.
Constatăm că la acest capitol elementul românesc a progresat destul de frumos; totuşi, raportând cifra
firmelor nou înscrise la proporţia numărului locuitorilor, constatăm că faţă de evrei, de exemplu, suntem în
inferioritate destul de mare.
16 Pentru detalii se pot consulta: Lista alegătorilor înscrişi pentm Camera de Muncă Cluj, 1934 - judetul Năsăud, între
paginile 470-547; Ibidem- Secţia Funcţionarilor Particulari, 1935, pp. 92-99; Ibidem- Secţia Funcţionarilor Particulari.
Supliment la anul 1935 pentru anul 1936. 1936- pp. 28-31; Ibidem- Secţia Lucrătorilor, 1936, pp. 103-135.
17 Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, seria nr. 3002/1939. Urmează mai multe tabele cu evoluţia înfiinţării §i desfiinţării
de firme, pe bran§e §i naţionalitatea proprietarilor, în cursul anilor 1934-1937.
18 Î- înmatriculare; R- radiere.

174
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Ori cum am examina cifrele de la acest capitol constatăm că piaţa comercială a judeţului nostru este
este dirijată de evrei. Le urmează apoi elementul german (saşi) şi numai în al treilea rând, românii.
Comparând numărul firmelor înscrise în cursul anilor 1934-1937, atât cât am putut obţine de la Camera de
Comerţ din Cluj, cu numărul locuitorilor din judeţ, putem să ne dăm şi mai bine seama că în viaţa comercială
suntem aproape inexistenţi. Anume:
Nr. locuitori
Firme înscrise
Români
108.676
98
Germani( saşi)
25.246
46
177
8.516
Evrei
dominată şi

Din cele de mai sus reiese clar situaţia destul de precară ce ocupă elementul românesc în viaţa comercială
a acestui judeţ.
Burse de mărfuri, antrepozite, etc, nu avem.
Părerea este că măsura Onoratului Guvern de a introduce elementul românesc forţat în întreprinderi comerciale şi industriale- este foarte bine venită şi trebuie promovată în această direcţie. Pentru ca să ajungem
însă la un deplin succes, nu e de ajuns că-i pregătim în întreprinderile străine, ci este absolut necesar să se
intervină chiar cu fondurile necesare din partea statului şi a Băncii Naţionale, dându-le credite mai însemnate
pentru un timp mai îndelungat şi dacă este posibil, chiar şi fără dobândă, căci numai astfel putem pune
elementul românesc egal cu cel străin, dându-i posibilitate să facă faţă concurenţei de care eventual s-ar izbi.
Apoi, scutire de impozite către stat pentru câţiva ani, etc.
15. Căile

de comunicaţie

19

Căile

ferate 20 existente în judeţ au o lungime de 148 km. Raportată această lungime la suprafaţa totală a
judeţului, de 4.336 km 2, revine la fiecare m 2 o lungime de 0,03 km linie ferată.
Lungimea liniei ferate de mai sus, s-a raportat cu noile linii, dintre care, aceea de la Ilva-Mică - VatraDomei, în lungime de cea. 50 km. pe parcursul judeţului nostru, a fost inaugurată la sfârşitul anului 1938,
iar aceea care este încă în curs de construcţie şi care duce de la Salva spre Vişeu şi care ne face legătura cu
Cehoslovacia, pe parcursul judeţului va avea o lungime de aproximativ tot 50 km.
Starea liniei ferate este bună.
Magaziile din gări, în afară de aceea din gara Lechinţa, toate sunt în stare bună.
Liniile ferate aflătoare până acum în judeţ au deservit destul de bine interesele economice ale judeţului
spre regiunea de vest, având direcţie spre Cluj, Oradea, iar la Apahida, legătură spre Bucureşti. Noile linii ferate
de care vorbim mai sus, una spre est, care va face legătura cu Bucovina, iar cealaltă spre nord, realizându-se
legătura cu Cehoslovacia, sunt de o importanţă covârşitoare din punct de vedere economic pentru judeţul
nostru şi completează fericit lipsurile simţite până acum în ceea ce priveşte drumul de fier.
Lungimea şoselelor naţionale 21 : naţionale, 128 km. 514 m; judeţene, 551 km 067 m; comum.le, 164 km 257
m; total, 843 km 838 m. Pe un km 2 revine o lungime de 0,03 km şosea naţională, 0,13 km şosea judeţeană, 0,04
km şosea comunală. Starea şoselelor, cât şi a celorlalte drumuri naturale este mediocră.
Navigaţie fluvială nu avem. De asemenea, nu avem în judeţ vre-un aerodrom.
În ceea ce priveşte reţeaua telefonică din judeţ, nu am putut obţine nici un fel de date. Ni s-a comunicat
chiar de la Direcţia Generală a Telefoanelor din Bucureşti, că instalaţia telefonică este secretă şi că nu ni se pot
comunica ni se un fel de date.
Din cunoştinţele particulare ce avem asupra telefoanelor din judeţ ştim că circa jumătate din comunele şi
satele din judeţ sunt încă fără instalaţie de telefonie. Oraşul Bistriţa în schimb este destul de bine organizat în
această privinţă şi serviciul este cât se poate de conştiincios.
Cărăuşia se face cu vaci, boi, bivoli şi cai. În judeţul nostru cărăuşia este cât se poate de importantă,
prin faptul că o mare cantitate de lemne din pădure, precum şi lemne industrializate de la fabrică la gară
se transportă cu carul. Întâmpină însă greutăţi din cauza drumurilor destul de defectuoase §i în special în
anotimpurile ploioase, se face cu multă greutate.
19 Detalii în Căile de comunicaţie şi transporturile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Editura Mesagerul, Bistriţa, 1999.
20

Inspecţia

VII întreţinere Cluj C.F.R, seria nr. 26.034/1938.

21 Serviciul judeţean de Drumuri Bistriţa, seria nr. 1.812/1938.
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Capitolul IV.
Capital şi credit
1.

Activitatea bancară

Prezentatoare de reescont la Banca Naţională a României
Româneşti.

1. Banca "Aurora" S.A din Năsăud, cu un capital de 7.000.000 lei;
2. Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ S.A Cluj - sucursala Bistriţa;
Fără

reescont la Banca Naţională a Românei
1. "Speranţa", Institut de Credit şi Economii S.A din Bistriţa, cu un capital de 1.000.000 lei;
2. Banca Populară din Zagra S.A cu un capital de 125.000 lei.

Străine

1. Banca Generală de Economii din Sibiu S.A sucursala Bistriţa;
2. Casa de Păstrare din Târgu-Mureş S.A sucursala Bistriţa;
3. Banca de Credit Mărunt S.A Bistriţa, cu un capital de 500.000 lei.
Cifre, reprezentând fondurile de rezervă, depunerile spre fructificare şi debitorii băncilor din judeţ, pe
profesiuni, se pot vedea în alăturatele două situaţiunF 2 •
În ceea ce priveşte nevoile de credit ale judeţului, sunt pe deplin satisfăcute prin creditul de reescont al
Băncii Naţionale şi prin rezervele de capital uri ale celor două bănci româneşti. Banca "Aurora" S.A din Năsăud
şi Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ S.A Cluj -filiala Bistriţa, care şi-au înţeles pe deplin menirea lor
de bănci româneşti pe piaţă.
Elementul străin, cum ar fi saşii şi evreii, aceştia sunt satisfăcuţi iarăşi prin băncile minoritare ce
funcţionează în judeţ; primii, prin Banca Generală de Economii din Sibiu, iar cei menţionaţi în al doilea rând,
prin Casa de Păstrare S.A din Târgu-Mureş şi Banca de Credit Mărunt S.A din Bistriţa.
Foarte puţin s-a simţit nevoia de credit mărunt pentru săteni, însă prin noile credite ce s-au obţinut şi care
se vor plasa prin băncile populare şi această lipsă va fi complet satisfăcută. Astfel am putea afirma cu tărie că
judeţul nostru nu simte deloc lipsa de numerar pe piaţă.
Băncile care finanţează nevoia de credit ale pieţei - în afară de Banca Naţională a României, pe calea
creditului de reescont- sunt Banca Generală de Economii S.A. Sibiu şi Casa de Păstrare din Târgu-Mureş, care
intervin din belşug prin sucursalele lor din oraşul Bistriţa.
Nu există sistemul cămătăriei în judeţul nostru.
De asemenea, băncile pe care le avem în judeţul nostru, româneşti şi minoritare, satisfac pe deplin nevoile
publicului şi nu se simte deloc necesitatea de a înfiinţa eventual noi instituţii bancare.
Băncile utilizează creditele acordate de Banca Naţională a României în măsura cererilor ce li se adresează
şi nu înţeleg să se conformeze instrucţiunilor date de institutul de emisiune.
Dispoziţiile circularei nr. 115 din 12 martie 1937 se aplică cu mult succes. Datorită acestei măsuri în timp
de abia doi ani de zile am izbutit să cumpărăm de la străini (s.a) şi să edificăm noi case în Bistriţa şi Năsăud.
S-au ridicat în cele două oraşe enumerate mai sus şi s-au cumpărat zeci de case, care altădată nu existau sau nu
erau ale noastre şi pe care astăzi fâlfâie steagul tricolor. E însă dureros că am pierdut timp şi nu s-a luat această
măsură cel puţin cu 10 ani în urmă.
Dacă vom continua pe această cale - şi trebuie să continuăm - în cel mult 10 ani de zile, vom domina
oraşele, nu numai din punct de vedere numeric, ci şi material.
Portofoliu! în suferinţă, anterior legii de conversiune, se lichidează destul de bine. Astfel, din 30 de cazuri,
abia ne-au mai rămas cinci cazuri în urmărire, restul sunt toţi cu diverse aranjamente.
Portofoliu! în conversiune în schimb, se încasează destul de greu. O bună parte a debitorilor rămân cu
ratele în restanţă şi numai după ce îi somăm sau îi împrocesuăm, se prezintă la plată. Sunt printre ei, care se
lasă chiar executaţi. Faptul că debitorii intraţi în conversiune nu-şi achită ratele la timp, avem convingerea că
în judeţul nostru se datorează numai sărăciei în care se zbate populaţia rurală din judeţul nostru. Ei posedă
puţin pământ arător, cu mulţi copii (6-7) în fiecare casă şi cei mai mulţi trăiesc din câştigul care/l realizează ca
muncitori în pădure, pe la întreprinderile forestiere, la drumurile de fier, la carierele de piatră şi în alte părţi.
naţionalităţi şi

22 Care lipsesc în copia manuscrisului.
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Cifra depunerilor spre fructificare ce a avut Banca "Aurora" S.A din Năsăud, înainte de aplicarea legii
conversiunii, dovedeşte cu prisosinţă că spiritul de economie este destul de dezvoltat la românii locuitori din
acest judeţ.
Aşa de exemplu, luat la întâmplare, în bilanţul multor bănci din 3112. 1930, depunerile spre fructificare au
prezentat un sold de lei 54.151.507lei (s.a.). Dacă însă, această cifră a scăzut pe ziua de 31.12. 1937la 3.945.475
lei (s.a) depuneri noi, aceasta se datorează mai ales faptului că trăim în alte condiţii de viaţ~t economică ca
acelea anterior anului 1930. În ce priveşte populaţia minoritară, din acest punct de vedere, e de prisos să mai
vorbim. Îndeobşte averea, ştie să câştige şi ştie să o preţuiască.
Deşi datoriile vechi, după cum am amintit, se încasează destul de greu, nu am putea afirma că ar lipsi
simţământul de plată al populaţiei. Din contră, este cât se poate de dezvoltat, însă acestei nobile calităţi i se
pun de-a curmezişul greutăţile vieţii de astăzi.
În cursul anilor 1932-1937 am avut în judeţ următoarele concordate şi falimente:
Anul
Concordate
Falimente
1932
3
3
1933
1
1934
1
1
1935
1
1936
1
1
1937
3
1
Total
6
10
În acelaşi interval de timp au fost puse în lichidare 7 instituţii de credit (s.a), iar în cursul anului 1938, au
mai fost puse în lichidare alte 2 bănci minoritare (s.a).
Nu avem nici un fel de consideraţiuni şi nici un fel de propuneri de făcut asupra pieţii, privind sistemul
de credit existent. Singura noastră dorinţă este să se menţină şi să se intensifice măsura luată cu privire la
creditele pe termen lung şi atunci când actualul credit al Băncii Naţionale s-ar constata ca neîndestulător şi ne
vom vedea în situaţia de a solicita noi credite, să ni se pună la dispoziţie. Astfellucrând, repetăm, în scurt timp,
vom vedea tot ce este împrejurul nostru, la picioarele noastre 23 •

2. Cooperative de credit, producţie şi consum
Avem în judeţul Năsăud cooperative
Nr. coop.
27
Româneşti
Săseşti
23
(Reiffeisen)
Ungureşti
1
Total
51
Mai avem în
Româneşti

Săseşti
Ungureşti

Total

judeţ

cooperative de
13
15
1
29

de credit:
Capital subscris Capital vărsat
6.339.500
4.296.549
22.054

Rezerve
1.136.554
1.677.466

Nr. asociaţi
4.284
1.745

65.300
6.404.800

53.297
2.867.317

273
6.302

692.470

753
133
61
947

65.300
4.383.953

producţie şi

consum:
978.500
806.329
544.502
30.500
6.220
1.009.000
1.357.051

3.350
695.820

Împrumuturile acordate de cooperativele de credit din judeţ, la 3112. 1937 au fost:
În conversiune
Curente
Total
5.278.701
3.036.436
8.315.137
Româneşti
9.237.798
2.254.445
11.487.243
Săseşti
173.886;
137.560
36.326
Ungureşti
Total: 19.976.266.

23 Urmează un tabel cuprinzând fondurile de rezervă şi depunerile spre fructificare. pe naţionalităţi şi meserii, şi altul,
cuprinzând debitorii (plasamentele) din judeţul Năsăud pe naţionalităţi şi profesiuni, la băncile din judeţul Năsăud la
31 decembrie 1937.
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Credem că e interesant să subliniem, pe când băncile româneşti din judeţ cu un capital şi rezerve de lei
5.433.153 nu am avut nici un leu reescont la Banca Naţională, băncile săseşti (acele ungureşti nu contează)
cu un capital şi rezerve de numai 1.699.520 lei, au avut poliţe reescontate la Banca Naţională în sumă de lei
5.195.349. Iată deci cifre care arată clar, cât de puţin s-a ţinut cont- altădată- de interesele noastre de ordin
naţional şi material şi pe de altă parte, cât de mult au ştiut saşii din judeţ să preţuiască creditul şi să găsească
căi de exploatare chiar şi a fondurilor Băncii Naţionale în favoarea lor.
Dezolaţi de ceea cea fost în trecut, ne bucură totuşi faptul că, deşi târziu, ne-am îndreptat părerile şi căile
alese în ultimul timp- creditele însemnate prin Institutul Naţional al Cooperaţiei- sunt drumuri care duc spre
îndreptare a trecutului şi spre o îmbunătăţire materială şi socială a elementului românesc în generaF 4 •
Fără ca să fim părtiniţi nici de cel mai mic sentiment de egoism sau părtinire, avem convingerea că băncile
coopera ti ve româneşti, aşa cum sunt ele organizate pe bază de capital subscris şi vărsat şi mai puţină răspundere
particulară a membrilor asociaţi sunt cele mai bune, reale şi sănătoase şi care trebuie încurajate cât mai mult,
iar nu cele săseşti, aproape fără capital şi deci, fără o răspundere reală; răspunderea particulară (nelimitată) a
asociaţilor nu contează.
Repetăm ceea ce am mai susţinut şi altă dată, că băncile populare săseşti, întemeiate pe bază de răspundere
nelimitată a asociaţilor nu sunt instituţiuni reale şi suntem sub impresia că ele nu sunt decât nişte ficţiuni
înjghebate cu scopul pur şi simplu de a procura credite ori de unde s-ar putea.
În general băncile populare din judeţul nostru ar avea un vast teren de activitate, putând plasa la agricultori
sume importante şi numai cu scopul de a ajuta producţiunea şi posibilităţile de investiţii în noi izvoare de
bogăţii pe care le-ar putea procura sătenii. Nu am 11ăzut nici un caz să se fi solicitat împrumuturi în scopuri de
consumaţie,

deoarece ţăranii din judeţul nostru trăiesc relatii' fără pretenţii, se mulţumesc cu puţin şi pe lângă
toată sărăcia care există în judeţ -judeţ de plugari fără pământ sau cu prea puţin pământ arabil -fiecare îşi
agoniseşte cele necesare existenţei prin muncă şi nu se împrumută în acest scop (s.n.).

Credem că numărul băncilor populare ce le avem acum în judeţ este destul de mare, ba chiar e prea mare. E
bine să le fuzionăm pe unele dintre ele, reducând numărul lor la maximum 10-15, creând astfel instituţiuni mai
mari, mai sănătoase şi cu mai multe posibilităţi de existenţă, intensificând pe de altă parte, noile participaţiuni
de membrii pe cât posibil de mult. Astfel vom ajunge să avem în judeţ bănci populare mai puţine, dar totuşi,
destule, cu capitaluri de mai multe milioane şi care, evident pot fi mai bune, mai viabile, decât dacă am avea
multe şi mărunte.
Socotim însă că nu avem în judeţ suficiente cooperative de producţie şi consum. Numărul celor 13,
actualmente în fiinţă, nu ajunge. Aceste organisme, având chemarea să înlocuiască pe comerciantul intermediar
de altădată - de cele mai multe ori evreu, speculant şi lacom - trebuie să se înfiinţeze în fiecare comună cel
puţin una, dacă nu chiar şi mai multe, având diferite ramuri de activitate fiecare.
Convinşi de aceste idei, am luat legătura cu directorul Federalei "Andrei Mureşanu" din Bistriţa, despre
care ne-am convins că este un om înţelegător, priceput în cooperaţie şi bun român şi am convenit asupra acestor
necesităţi. Ne vom strădui să le ducem la bun sfârşit, dacă bine înţeles, Institutul Naţional al Cooperaţiei ne va
da ajutorul- creditele- bănesc de care aceste cooperative vor avea nevoie. Sperăm însă că încurajarea centrului
nu va lipsi şi va veni la timp.
Sătenii de altfel văr cu ochi buni măsurile de dezvoltare a cooperaţiei şi avem convingerea că prin
înţelegerea şi spiritul lor de asociaţiune, de care au dat dovadă, se va putea ajunge la rezultate foarte frumoase
şi în timp relativ destul de scurt.
E de asemenea un bine inapreciabil de mare că politica, sau mai bine zis politicienii nu mai au nici un fel de
influenţă asupra sătenilor şi deci nici asupra tendinţei de organizare şi dezvoltare a reţelei cooperatiste din judeţ.
24 Pe o hartă sunt reproduse localităţile în care funcţionau: 1. Bănci populare româneşti: Rodna, Maieru, Il va Mare, Nepos,
Rebrişoara,

Telciu, Runcu Salvei, Mintiu, Caila, Şieu-Măgheruş, Lechinţa, Galaţii-Bistriţei, Şieu, Sântioana, Bârla,
Iad, Prundu-Bârgăului, Il va/Mare; Cooperative româneşti: Şanţ, Il va/Mare, Leşu, Feldru, Nepos, Năsăud,
Salva, Telciu, Mocod, Bistriţa, Şirioara, Fântânele; 2. Bănci populare săseşti: Iad, Aldorf, Tărpiu, Dumitra, Cepari,
Jelna, Salu-Nou, Budacul de Jos, Dumitriţa, Monari, Crainimăt, Domneşti, Şieu, Albeştii-Bistriţei, Dipşa, Sângeorzul
Nou, Lechinţa, Chiraleş, Heidendorf; cooperative săseşti: Cepari, Dumitra, Slătiniţa, Aldorf, Jelna, Satu-Nou, Pietriş,
Dumitriţa, Domneşti, Dipşa, Sângeorzul Nou, Chiraleş; Cooperative ungureşti: Nimigea de Jos, Jeica. Pentru detalii vezi
şi Adrian Onofreiu, Istoricul cooperaţiei de credit din judeţul Bistriţa-Năsăud, Ed. George Coşbuc, Bistriţa, 2004.
Pietriş, Bistriţa,
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Capitolul V
Finanţele

publice locale

Oraşele Bistriţa, Năsăud şi cele 109 comune rurale din judeţul Năsăud au contribuit, în cursul anilor 19321937 cu următoarele impozite către stat, judeţ şi comună 25 :
Către

stat.

lmJ:!ozite directe
Constatări

Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Total:

36.068.178 lei
18.538.784
16.797.172
18.135.840
19.124.215
19.250.631
129.914.820

1932
1933
1934
1935
1936
1937
Total:

25.452.515
12.570.831
11.965.794
20.115.843
20.845.837
12.560.793
103.451.613

Anul
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Total:

Venit
16.416.176
22.548.948
24.690.532
15.801.631
20.249.106
16.688.153
116.394.546

Încasări
22.665.034 lei
12.045.943
14.534.039
16.581.086
17.824.304
19.169.745
102.820.155
lmJ:!ozite indirecte
12.903.784
9.286.155
9.091.477
13.480.409
16.697.556
9.931.382
71.390.708.
Către

judet.

Cheltuieli
16.419.176
22.548.948
24.690.532
19.874.765
20.249.106
16.688.153
120.570.680
Către

Oraşul Bistriţa

Anul

comune.

Oraşul Năsăud
şi

2G

1932
1933
1934
1935
1936
1937

Total:

15.062.974
15.620.962
18.410.538
15.297.054
16.463.346
79.927.874

109 comune rurale
46.933.432
47.697.121
49.579.667
44.576.711
42.928.229
40.864.264
272.679.024

Totalul contribuţiilor de mai sus- stat, judeţ, comună- concentrat pe ani, se prezintă astfel:
Anul
Impozit stabilit (Coloana constatări pentru stat)
1932
120.870.701
(fără oraşul Bistriţa)
115.458.322
1933
118.727.127
1934
117.140.163
1935
118.444.441
1936
105.827.187
1937
25

Administraţia financiară

de încasări şi plăţi.

26 Oraşul Bistriţa nu ne-a comunicat bugetul pe anul 1932.
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După cum reiese din paginile precedente, impozitele de tot felul s-au
sume, în întreg intervalul de timp de la 1932 şi până la 1937.

De asemenea, din tabelul următor, aici alăturat 2 i, se constată
judeţului sunt impozitul agricol, comercial şi cel pe salarii (s.n.).

că

menţinut,

în general, la

principalele ramuri de

aceleaşi

contribuţie

ale

În general impozitele se încasează greu în judeţul nostru. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea
locuitorilor sunt plugari- mici plugari- care numai cu greu pot câştiga banul şi în special, nu-l pot avea atunci
când i s-ar cere şi numai atunci când are posibilitatea să-l realizeze, vânzând la târg o vită sau altceva. Prin
urmare, plugarul numai cu greu poate respecta scadenta trimestrelor în ce priveşte achitarea impozitelor şi deci
trebuie înţeles şi păsuit, dându-i-se răgazul necesar să-şi poată valorifica ceea ce are de vândut.
După cum suntem informati, organele fiscului nu totdeauna respectă aceste legi fireşti şi- poate din ordin
-recurg la măsuri drastice, sechestrând diverse obiecte casnice necesare omului, pe care le duc apoi la târguri
şi le vând la licitaţie.
Prin urmare, situaţia economică a ţăranilor din judeţul nostru fiind destul de critică, părerea noastră este
că ar fi bine dacă s-ar ţine cont de anumite împrejurări- grele- şi în consecinţă să se procedeze, în ce priveşte
încasările diverselor contribuţiuni, vu mai mult tact şi dând păsuiri acolo unde împrejurarea reclamă aceasta.

Capitolul VI
Standardul de

viaţă

al locuitorilor

Locuitorii oraşelor din cuprinsul judeţului nostru - Bistriţa şi Năsăud - trăiesc relativ destul de bine. La
în general, nu se simte criza prin care trecem încă, atât de mult ca la sate.
Pătura intelectuală de la oraşe, am putea spune că trăieşte chiar foarte bine. Fiecare este bine îmbrăcat,
locuieşte pe cât posibil destul de confortabil, se hrăneşte şi chiar şi petrece.
Clasa burgheză de la oraş, de asemenea, o duce destul de bine. Comerţul, deşi nu este în floare, totuşi
merge destul de bine. Micii meseriaşi au întrucâtva, o situaţie mai precară, unii dintre ei. Cei mai mulţi însă
au atât de mult de lucru, că nu mai pot să facă faţă decât numai cu greu şi după o mai îndelungată aşteptare.
În oraşul Bistriţa - Năsăudul e neînsemnat ca oraş -în general, nu se simte şomajul. Ba din contră, de cele
mai multe ori, pentru unele lucrări ce se fac la oraş, antreprenorii sunt nevoiţi să recurgă la braţe de muncă de
la ţară, căci la oraş nu găsesc muncitori disponibili.
Locuitorii satelor din judeţul nostru - plugarii - au un standard de viaţă cât se poate de redus. Trăiesc,
se îmbracă şi se hrănesc modest. De multe ori această modestie merge atât de departe, încât dacă a câştigat o
baniţă de grâu- sau o mierţă, cum zic ei- îl vinde, ca să-şi facă un ban şi în schimb mănâncă mălai. Adeseori
se poate vedea câte unul purtând pe cap iarna pălărie de paie şi altul vara căciulă.
. Locuinţele sătenilor din judeţ, de cele mai multe ori sunt micuţe, compuse din câte una sau două camere,
destul de curate şi îndeajuns de luminate. Mobilierul se compune din câte două paturi, cu saltea de paie, dune
şi perne de puf, cearceafuri pe paturi, apoi două laiţe, o ladă pentru păstrat rufele curate, o masă şi eventual,
câte două, trei scaune mici, cu 3 sau 4 picioare. Casele se luminează noaptea peste tot cu petrol. Locuinţele sunt
sănătoase. În multe cazuri ar putea fi camerele ceva mai încăpătoare şi cu ferestre mai mari. Încălzitul şi gătitul
se face cu lemne. Îmbrăcămintea bărbaţilor este: aceea de iarnă (s.a): căciulă pe cap, cojoc de miel, şubă sau
bundă de piele de oaie, pantaloni de pănură, obiele şi opinci. Pe din jos poartă cămăşi de fuior de cânepă, ţesut
cu fire de bumbac; ţinuta de vară: a bărbaţilor este pălărie de fetru sau de paie pe cap, cămaşă şi indispensabili
de cânepă ţesuţi cu bumbac, ciorapi şi bocanci sau papuci şi eventual, o haină de şubă.
Femeile poartă atât vara cât şi iarna, o năframă pe cap, ciupag şi poale de cânepă ţesute cu bumbac sau
în caz de sărbătoare, tineretul, în special, numai de bumbac. Poartă apoi câte o catrinţă colorată - roz, roşu
combinat cu negru - înainte şi înapoi. Mai poartă iarna cojoc sau şubă şi eventual, câte o năframă de lână
tricotată de ele.
Portul, în general, e românesc şi în unele părţi ale judeţului e chiar frumos. Casele lor sunt încălzite cu
lemne.
oraşe

Alimentaţia sătenilor

sunt mălaiul

şi

din judeţul nostru este cât se poate de slabă. Principalele articole alimentare ale lor
laptele dulce sau acru. Pâinea se consumă numai la diferite ocaziuni, cum ar fi sărbătorile, o

27 Urmează tabloul de contribuţia judeţului Năsăud la impozitele directe şi indirecte ale statului în anii 1932-1937.
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nuntă

sau alte ocaziuni asemănătoare.

Sătenii saşi însă, aşezaţi fiind

în regiunea de sud a judeţului, mai fertilă

şi mai bogată în terenuri arabile, consumă numai pâine (s.n.). În judeţ nu sunt brutării. Pâinea se face numai
acasă. La ţară se consumă în anotimpurile de vară şi toamnă câte o dată sau de două ori pe săptămână păsări.
Iarna şi primăvara se consumă carne de porc afumată şi mai cu seamă, carne de oaie (proaspătă), capră, vacă
şi bivol. Se mai consumă în mare măsură laptele - cu mămăligă - şi mai puţin ouăle. Sătenii români ţin în
mod obişnuit posturile de peste an. Credem însă că posturile nu sunt atât de mult o tradiţie sau rezultatul unei
credinţe, cât mai cu seamă un fel de mijloc de scuză de a nu mânca- dacă nu are- căci nu ne închipuim că în
secolul XX să fie cineva care să aibă din belşug şi totuşi să nu mănânce numai şi numai pentru că credinţa lui
nu-i permite aceasta (s.n. !). Şi cel mai bun mijloc de a verifica această afirmaţie este acela, al copiilor de la ţară,

care - să zicem, sunt crescuţi în sentimentul credinţei şi al tradiţiei - strecurându-se prin şcolile de la oraşe
sau pe altă cale, ajungând în situaţia de a fi membrii ai păturii intelectuală şi burgheză de la oraşe şi deci, după
cum ar fi firesc şi este chiar în realitate, ajungând într-o situaţie materială mai bună, nu mai ţin seama de post
şi de credinţă şi din contră, au uitat creşterea de acasă şi înţeleg, să nu facă excepţie în zilele de post de peste
an sau săptămână, ci se hrănesc cu carne şi alte lucruri oprite la ţară în zile de post.
În cât priveşte rentabilitatea unei gospodării ţărăneşti, fie ea de fruntaş, mijlocaş sau codaş, credem că nu
e loc de a vorbi. În general este ştiut şi este precis calculat, că în vremurile de astăzi o gospodărie rurală- din
orice categorie ar face parte - este deficitară. Şi judeţul nostru - mai cu seamă judeţul nostru - cu regiunile
lui în cea mai mare parte acoperite de munţi şi de dealuri, nu poate face excepţie. Şi dacă totuşi, gospodăriile
rurale se mai menţin încă pe picioare şi sătenii mai fac încă faţă obligaţiilor lor, plătindu-şi dările în regulă,
apoi aceasta este numai datorită faptului că ei, sătenii, nu-şi calculează şi nu ţin cont de munca lor. Cei mai
mulţi- aproape toţi- şi-au redus standardul de viaţă la minimum posibil, trăiesc cum pot- cu mămăligă şi
lapte acru - şi se îmbracă iarăşi cum pot. Dacă însă, numai puţin şi-ar ridica pretenţiile la standardul de viaţă,
suntem siguri că nu ar mai putea face faţă.
Deci, după părerea noastră şi având în vedere informaţiile ce le avem, astăzi o gospodărie fruntaşă nu
poate fi considerată aceea care are o întindere de pământ mai mare, ci mai în grabă, aceea care, pe lângă
pământ, mai are şi multe braţe de muncă.
Venitul precis al unei gospodării rurale este în funcţie de foarte multe elemente, ca de exemplu: an bun
sau slab în recoltă, braţe de muncă, mortalitatea vitelor, etc. şi deci, este foarte dificil de a-l calcula. Totuşi,
încercăm să redăm mai jos, venitul unei gospodării din judeţul nostru, luând ca bază un an hm, cu producţie
medie şi presupunând că sunt braţe de muncă necesare chiar în sânul familiei respective. Deci, o gospodărie
rurală cu 10 ha teren arabil (s.n.) ar produce anual, fiind însămânţate: 5 ha. cu grâu, având producţia medie de
20 chintale=50 chintale (q). Se scad: diverse biruri în natură, 2 q; sămânţa, câte 2 q la ha=10 q; treieratul cu
maşina, 10% din total, 5 q; pâinea anuală la 6 membrii de familie câte 300 kg, adică 3 q de persoană=18 q, în
total, 35 q; revine surplus de producţie, 15 q, destinate vânzării, cu 400 lei/q (15 x 400) = 6.000 lei.
3 ha cu porumb, având producţia medie de 12q/ha=36 q. Se scade: pentru întreţinerea vi~tăţilor din jurul
gospodăriei - 2 vaci pentru lapte şi muncă; 1 scroafă ce prăsilă, 2 purcei în creştere pentru ingrăşat, 5 oi, 20
bucăţi diverse păsări domestice, calculat pentru uruială şi boabe, câte 6 kg/zi, anual ar fi 365 x 6 = 2.190 kg,
adică 22 q. Rămâne surplus de producţie, 14 q destinate vânzării cu 300 lei/q (14 x 300) = 4.200 lei. Total venit
anual, 10.200 lei.
Restul de 2 ha fiind izlaz şi fânaţ, destinat exclusiv pentru întreţinerea vitelor, nu contează la venit.
Deci din cele de mai sus, reiese că o gospodărie rurală cu 6 membrii în familie şi avânc. 10 ha de teren,
aduce anual un venit brut de 10.200 lei, din care apoi se scad: darea către stat, judeţ şi comunii, circa 6.000 lei;
rămâne rest 4.200 lei, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor casei, a întreţinerii familiei, adică circa 300 lei
lunar. La venitul de mai sus, s-ar mai putea realiza din vânzarea anuală a câteva perechi de porci, păsări, ouă,
sau vre-un cap de vită crescut, însă nu mai puţin este adevărat, că acest venit este foarte problematic şi nici
nun putem conta pe el mai cu seamă că ştim că anual se ivesc diferite molimi, care îi apasă agricultorului de
regulă o parte din veniturile lui.
Deci după calculul de mai sus, o familie de ţară, având 10 ha, poate realiza un venit net de 750 lei
lunar, presupunând că singură îşi munceşte pământul şi nu plăteşte nimănui nici un leu. Întrebarea este, ce se
întâmplă cu acea familie, care nu-şi poate munci singură pământul şi este nevoită să plătească chiar şi munca?
De unde va scoate aceea banii necesari să facă faţă, când vedem că venitul este atât de mic? Sau are 6-7 copii
mai micuţi, cum de regulă este în judeţul nostru şi care trebuie hrăniţi. Iată deci pentru ce am spus în altă parte
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a acestei lucrări, că ţăranul năsăudean mănâncă cum poate şi se îmbracă iarăşi cum poate şi-şi vinde de cele
mai multe ori grâul, lipsindu-se de pâine. fiind mai scump, ca să poată face un ban mai mult şi se hrăneşte cu
mălai, poartă pălărie de paie vara şi căciulă iarna, etc.
Dar situaţia arătată mai sus este una din cele mai fericite, presupunând braţele de muncă suficiente, dar
dacă şi acestea lipsesc, atunci situaţia este şi mai critică. Cu cât întinderea e mai mare şi deci, reclamă braţe de
muncă mai multe, plătite, situaţia este cu atât mai rea.
Ca urmare, venitul unei gospodării de orice categorie nu poate fi comparat cu venitul unui comerciant de
la oraş- mic sau mare- cu acela a unui meseriaş bun sau nici cu acela al unui simplu scriitor de birou. Căci
orăşeanul, în orice situaţie ar fi el, câştigă totuşi 2- 3.000 lei lunar, având posibilitatea să se hrănească, poate
mai bine şi cu mai puţine griji ca săteanul.
Aceasta este realitatea vieţii economice din judeţul nostru şi credem că ea e pretutindeni, la fel.
Nu mai vorbim de marele şi micul comerciant de la oraş, care datorită măsurilor atât de favorabile din
ultimul timp, se poate împrumuta cu bani, pentru care plăteşte o dobândă de 7,5% anual şi în schimb realizează
un venit de minimum 30% asupra capitalului care investit de trei ori anual în prăvălie, îi aduce un câştig brut
de 90%, adică net, de minimum 45%, după scăderea tuturor cheltuielilor; la fel este şi meseriaşul bun.
Despre industrie este de asemenea superflu să mai amintim.
Şi dacă comerciantului, meseriaşului, sau industriaşului nu-i merge întotdeauna bine, asta se datoreşte în
cea mai mare parte faptului că nu au un consum destul de ridicat sau dacă li se cere marfă, li se cere prea mult
pe credit- credite ce în multe cazuri nu se mai plătesc.
Totuşi orăşeanul, indiferent de branşa în care trăieşte, având la îndemână alte condiţiuni care-l favorizează
-dobândă ieftină la împrumut, impozit proporţional cu venitul etc, are posibilitatea, repetăm, să trăiască mult
mai bine şi mai uşor ca săteanul, în general.
Preţurile produselor industriale, articole de primă necesitate pentru ţărani sunt urcate. Aşa de exemplu,
costă: 1 kg petrol, 4 lei; 1 kg. sare, 4 lei; 1 pachet tutun, 6 lei; 1 kg. săpun rufe, 40 lei; 1 pereche opinci, 80-100
lei; 1 pălărie fetru, 100-150 lei; 1 cutie chibrituri, 2lei.
Zicem că sunt prea ridicate aceste preţuri faţă de puterea de câştig şi de piaţă a ţăranului nostru pentru
motivul că, raportând posibilitatea de cumpărare de astăzi la aceea ce era înainte de anul 1914 sau 1916,
suntem într-o disproporţie foarte mare şi anume:astăzi, 1 kg, grâu costă 4 lei (la ţăran) şi cumpără pe el 2 cutii
de chibrituri (a 2lei). Înainte de 1914, în Ardeal se vindea 1 kg. grâu cu 16 fileri şi se cumpărau 5, respectiv 4
cutii de chibrituri. Deci la aceste articole suntem în disproportie de 50-100% astăzi, faţă de anul1914.
O pălărie pentru ţărani costă 100-150 lei astăzi, deci contravaloarea 1 q grâu. Înainte, pentru această
cantitate de grâu se puteau cumpăra 3 sau chiar 4 pălării. Opincile sunt la fel. Şi dacă un sătean a rupt anual2
perechi de opinci, înseamnă că a dat 50 kg. grâu numai pe acestea, iar celelalte articole sunt la fel.

Capitolul VII.
Activitatea sediului Bistriţa
Analizând operaţiunile sediului după bilanţul încheiat la data de 31 decembrie 1938, se observă
următoarele.

Scontul. În anul1938 au fost prezentate 1.316 efecte în valoare de 17.606.070 lei, din care au fost respinse
56 efecte, în valoare de 767.150 lei (5%) §iau fost admise 1.260 efecte, în valoare de 16.838.920 lei (95%).
Efectele admise la scont, după originea etnică a principalilor obligaţi se prezintă astfel:
Români
1.174 efecte
16.166.020 lei (96%):
11
115.500
(1%);
Evrei
Unguri
37
298.500
(2%);
Germani
37
282.900
(15%);
Diverşi
1
6.000.
După

profesiunea principalilor obliganţi, se prezintă astfel:
70 efecte
902.270 lei
(6%);
Agricultori
809
5.702.050
(34%);
Comercianţi
35
973.000
(6%);
Diverşi
340
9.261.400
(54%),
Total
1.260
16.838.920
(100%).
Meseriaşi
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În tot timpul anului, din efectele aduse la scont nu s-a prezentat nici un caz de protest, ceea ce denotă că
bonitatea lor a fost cât se poate de bine studiată. Iar dacă ţinem cont de procentul de 5% din efectele prezentate,
care au fost respinse, se poate declara că instrumentul de credit (cambia) este bine folosit în toate profesiunile.
Împrumuturile au fost făcute cu scopul de a construi (926.400 lei, cuprinzând şi creditul special), de a face
investiţii în unelte agricole şi construcţii la ţară (5.702.050 lei) sau pentru a da o dezvoltare mai mare afacerii
(902.470 lei + 973.000 lei).
În ceea ce priveşte lichidarea efectelor, se poate declara că 99% din subscriitori au respectat întocmai
condiţiile de rambursare, ceea ce este foarte important pentru redresarea creditului, căci se vede că măsurile
luate pentru respectarea angajamentelor luate au fost dintre cele mai bune.
b. Conversiunea. La sediul Bistriţa au fost încadrate 4.064 efecte cu o valoare redusă de 38.422.236lei. Din
aceste efecte au fost achitate până la 31.12.1938, 1.646 efecte, cu o valoare redusă de 13.604.044lei (36%), iar
în contul ratelor s-a depus suma de 7.340.593lei.
Au rămas în restanţă rate în valoare de 788.783 lei (2%).
Pe categorii de efecte, portofoliu! în conversiune se împarte astfel:
27.916.326lei;
Agricole
3.745 efecte, în valoare redusă
Urbane
245
5.329. 753;
Art. 61
1
150.000;
Art. 50
63
4.141.962;
Art. 52
10
894.195;
Total
4.064
38.422.296.
După originea etnică a debitorilor:
Români
8.967.046 (36%);
Evrei
1.019.972 (4%);
Unguri
922.865 (2%);
Germani
14.231.549 (58%);
Diverşi
76.800;
Total
24.818.192 (100%).
După profesiunea debitorilor:
Meseriaşi
2.047.755 lei (8%);
Industriaşi
2.151.947 (8%);
Agricultori
13.726.605 (55%);
Comercianţi
3.523.497 (15%);
Funcţionari
1.048.533 (5%);
Diverşi
2.310.765 (9%);
Total
24.818.192 (100%).
Analizând datele de mai sus, se pot deduce următoarele:
Procentul de 36% debitări integrale, arată că debitorii care au avut posibilitate să-şi achite datoriile, au
făcut-o în primii ani după conversiune.
1. Procentul de 22% rate achitate, arată că ratele scadente s-au achitat destul de bine.
2. Procentul de 2% rate restante agrar şi urban, din care 1& pentru ultima rată (IX) şi 6% art. 50 şi 52, arată
că sunt şi debitori care nu pot să se ţină la curent cu ratele şi aceasta în special, din lipsa mijloacelor materiale.
3. În general, mersul încasărilor este mulţumitor şi se speră că lichidarea datoriilor să se facă fără a recurge
la măsuri executarii.
c. Efecte în suferinţă. La sediul Bistriţa sunt 45 debitori cu o datorie de 4.955.245 lei, ::are au obţinut
lichidarea datoriei pe bază de tranzacţii şi care au depus până la 31.12.1938 în contul acestei datorii suma de
4.756.603 lei (35%).
d. Împrumuturi pe gaj de titluri. La 31.12.1938 figurează 8 împrumuturi pe efecte publice, în valoare de
112.000 lei, cu un gaj în valoare nominală de 275.000 lei, ce au fost acordate pentru construcţii.
e. Cupoane şi titluri plătite. În anul 1938 s-au plătit 2.796 borderouri, cuprinzând 12 titluri şi 13.917
cupoane, în valoare de 1.745.905lei.
f. Contencios. Activitatea contenciosului Bistriţa se observă prin 194 acţiuni introdusE, în valoare de
898.547 lei, obţinându-se 79 titluri în valoare de 489.936 lei.
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g. Viramente. Mişcarea conturilor de virament însumează:
Debitori
107.772 lei;
Creditori 118.697lei; soldul conturilor de virament la 31.12. 1938 a fost de 12.710.238lei.
h. Recipise de valoare. Actualmente se află în circulaţie 18 recipise la vedere, în valoare de 858.986 lei.
i. Mişcarea casei. În cursul anului 1938 au intrat bilete de bancă şi monedă metalică în valoare de
250.846.007 lei şi au ieşit în valoare de 242.875.972 lei.
j. Operaţiuni de devize. Sediul Bistriţa a aprobat în cursul anului 1938 17 cereri în devize.
Prin sediul Bistriţa s-a aprobat de la Comisia validării 51 cereri de devize. Devizele cumpărate de la
particulari şi de la bănci sunt cuprinse în 69 de cereri.
În ceea ce priveşte activitatea sediului nostru, cât şi a celorlalte instituţii bancare din judeţ, nu avem prea
multe de comentat.
E de ajuns să amintim că datorită măsurilor extraordinar de bune luate în ultimul timp, Banca Naţională
a fost până acum în măsură să acopere toate nevoile de credit ce ne-au fost solicitate şi spre mândria noastră,
putem afirma că nu am lăsat nici o iniţiativă românească - natural, bine argumentată - să nu fie sprijinită şi
dusă la bun sfârşit. Minoritarii din judeţ, de asemenea, prin băncile lor, au putut fi din belşug satisfăcuţi, aşa
că putem afirma că în judeţul nostru, creditul general a fost bine servit şi nu a suferit cu nimic 28 •

Anexa nr.1.
Bucureşti,

25 aprilie 1961

Către,

Sfatul Popular al Oraşului Bistriţa
Conform angajamentului, alăturat vă trimit copia făcută de mână după Monografia economică a judeţului
din anul1938, din care unicul exemplar este păstrat la Banca de Stat din Bucureşti 29 •
Volumul original (din care câteva file lipsesc) este bătut la maşină, unele pagini la rânduri mai rare, altele
la rânduri mai dese. Formatul hârtiei este ceva mai mare ca cel actual (1961).
În copia manuscris am păstrat numerotarea originală, chiar dacă textul unei pagini la maşină nu a încăput
pe o pagină copiată de mână şi s-a continuat pe versa, păstrând numărul paginii, completat cu bis; de exemplu,
42, 42 bis.
Harta judeţului Năsăud, din care pentru completarea paginilor (39, 51, 55 şi 76) sunt necesare 4 bucăţi
copii de heliograf, trebuie desenată în tuş, conform prezentei copii, făcute de subsemnatul în grabă şi apoi trasă
la heliograf în 4 exemplare, pentru a fi intercalată la paginile (39, 55, 55 şi 76), după ce fiecare se va completa
cu legenda suplimentară de la pag. 39, pentru fabricile de cherestea, hârtie, bere, sobe şi mori sistematice, 51,
pentru mine şi cariere de piatră, 55, pentru staţiuni balneoclimaterice, izvoare de apă minerală şi izvoare de

Năsăud

28

Urmează

tabloul de comunele urbane şi rurale din judeţul Năsăud; comunele judeţului Năsăud grupate pe plase. Pentru
detalii vezi Împărţirea administrativă a teritoriului României, Bucureşti, 1926. Apoi sursele documentare, citate cu
denumirea din epocă: Prefectura judeţului Năsăud; Administraţia financiară de încasări, plăţi şi constatare a judeţului,

Serviciul Agricol, Camera de Agricultură, Serviciul Veterinar, Institutul Demografic al Românei, Institutul Meteorologic
Central - Secţia Bistriţa, Serviciul Sanitar al judeţului, Inspectoratul de Vânătoare, Inspectoratul pescuitului în apele de
şes ale judeţului, Regia Autonomă C.F.R- Inspecţia 7 Întreţinere Cluj, Serviciul judeţean de Drumuri, Serviciul Apelor
din Cluj, Societatea A.R. de Telefoane, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Camera de Muncă Bistriţa, Ocolul Sihric al
Statului Bistriţa, Direcţiunea Silvică din Năsăud, Întreprinderea Minieră din Zlatna, Întreprinderea Minieră C.F.R Dej,
Direcţiunea Minelor şi Salinelor din Baia-Mare, Anastasie Bejan - Cariera de piatră Andezit, Fii lui Friedrich Bradet
Bistriţa, Fabrica Rohrlich Kohrluss şi Fraţii Bistriţa, Ignat Pffefermannn - depozit de lemne Bistriţa, Fabrica Ullman
- depozit de vinuri, Fabrica Teodor Spermezan, Fabrica Stamboli S.A, Banca Federală ,,Andrei Mureşanu" Bistriţa,
Federala Cooperativelor Reiffeisen din Sibiu, Banca populară "Hangya" Nimigea de jos, Banca ,,Aurora" Năsăud,
Centrul pentru Industrie şi Comerţ S.A- filiala Bistriţa.
29 Demersurile noastre pentru identificarea exemplarului la Banca Naţională a Românei s-au soldat cu un răspuns negativ
din partea acesteia, instituţia confirmând doar existenţa a 2 materiale pentru judeţul Năsăud, publicate în extras, ulterior:
Raport despre dezvoltarea economică a judeţului Năsăud 1936-193 7; Raport despre situaţia economică a judeţului Năsăud
- 1938, ianuarie 1938; vezi Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa-Năsăud în documente şi texte, Ed.
Răsunetul, Bistriţa, 2001, document nr. 157, pp. 228-230; nr. 160, pp. 231-232; nr. 164, pp. 234-235.
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slatină, 76,

pentru bănci populare româneşti, săseşti şi cooperative ungureşti, conform legendei speciale de la
paginile respective.
Fotografiile care sunt menţionate în text la pagina respectivă, dintre care unele şi din volum lipsesc, cu
puţină osteneală şi D-vs. le puteţi complecta, obiectivele fiind indicate clar.
Vă recomand ca monografia alăturată să fie bătută, succesiv şi în momentele de răgaz la maşină, în 3-4
exemplare, aceea prezentând interes pentru comparaţie.
Trăiască

Ing. Enea Grapini.

Pacea!

Contributions documentaires concernant l'evolution du departement de Năsăud.
La synthese des annees 1932-1937.

(Resume)
Le present article comprend la synthese, pour une periode moyenne, de l'evolution du departement
appuyee sur la synthese elaboree par l'agence de Bistriţa de la Banque Nationale de Roumanie. Le titre etabli a
ete celui de Monographie economique du departement de Năsăud,1938. Les renseignements sont structurees
en 7 chapitres, composes comme des reponses aun questionnaire elabore au niveau central.
Le premier chapitre presente les donnees generales concernant J'etendue territoriale et la description
physique; le deuxieme chapitre, dant on retient la proportion ethnique de 68,77 pour cent des roumains et
31,23 etrangers et proportions professionnelle de 70,63 agriculteurs et 29,37 autres metiers. Les plus consistent
des chapitre est le troisieme, dedie ala situation economique. On peut y retirer, premierement la structure de
la propriete fonciere, ou la petite propriete domine (33.206 proprietes d6nt la surface ne depa~:se pas 10 ha),
suivie par la moyenne (4.643 proprietes) et la grande (79 proprietes). A cote de celles-ci, grâce a la Reforme
Agraire d'apres la premiere guerre mondiale, 3.420 paysans ont re~u des terres et encore 1.015 paysans ont en
achete. Le trait principal a ete le morcellement de la propriete, acause de la vente et de la division par heritage.
L'analyse comprend des interessantes considerations concernant le prix de la terre et son taux d'impot.
Le quatrieme chapitre, dedie aux questions du capital et du credit, presente l'activite bancaire - dant les
unites admises a reescompter ou non sant considerees satisfaisante par la Banque Nationale et le systeme de
cooperation de credit, production et consomation satisfaisait en bonne partie les besoins de la population.
Les v• chapitre presente des considerations sur les finances publiques locales, avec l'analyse dans domaine
des impots dus al'Etat (directement ou indirectement), au departement, aux communes, ayant pour principale
source l'impot agricole, commercial et salariale.
Les considerations du VI' chapitre, dedide au niveau de vie sant interessantes. L'analyse met en evidence
des traits marquants, concretises par !'enorme difference entre le milieu urbain et le milieu rurale, la difference
entre les habitants des regions fertiles du departement, les saxons, et ceux des regions moins favorables,
montagneuses, les roumains ; les premiers mangent habituellement du pain, comme nourriture principale, les
derniers du lait et de la polente ; la mentalite et les contraintes de la vie religieuse -le jefme est vu comme une
forme d'economie dans le milieu rurale et non comme une expression du sentiment religieux. C'est egalement
interessante l'analyse de la rentabilite d'une ferme paysanne moyenne - 10 ha - qui assurait, par l'usage
exclusif de la force du travail de la familie seulement la subsistance qui caracterise principalement la vie des
campagnes.
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Forme alternative de asociere.
Structuri elitare gregare în viaţa politică a românilor
din Ungaria (1869-1896). O perspectivă teoretică.*
Vlad POPOVICI

Descriind împrejurările organizării şi desfăşurării conferinţei de la Miercurea din 23-24 februarie/7-8
martie 1869, Ioan cavaler de Puşcariu scria: "Va să zică Ilie Măcelariu s-a folosit de dreptul constituţional al

Ungariei, d'a forma în Ardeal un partid (Slmrici i-ar fi zis grup) din «inteligenţi>) care să se unească la scopul
ce-l va preciza conferinţa faţă de alte partide şi de alţi inteligenţi, cari nu vor adera la convicţiunile lor"1 • Nu
este intenţia mea să analizez în rândurile de mai jos în ce măsură formaţiunile politice naţionale româneşti
din Ungaria dualistă îşi merită sau nu titulatura de "partid". Atrag însă atenţia asupra virtualei remarci "a la
Slavici" subliniind că grupul respectiv constituia în fapt comunitatea de opinie şi de acţiune pasivistă care
organizase evenimentul atât de bine încât reuşise să anihileze, în câteva săptămâni, întreaga reţea activistă
subordonată mitropolitului ortodox Andrei Şaguna.
Conferinţa de la Miercurea, a cărei istorie aşteaptă încă să fie (re)scrisă 2 , nu reprezintă însă decât un episod
particular dintr-o lungă serie ce evidenţiază tendinţa elitei politice româneşti din Ungaria de el se asocia în
cadrul unor structuri gregare - grupuri/grupări/facţiuni -în încercarea constantă de a obţine pree:ninenţa şi de
a se impune în faţa conaţionalilor. Ceea ce propun în rândurile de mai jos este un model de cercetare a acestor
structuri, pornind de la o serie de împrumuturi dinspre teoriile sociologice pluraliste.
Înainte de aceasta consider însă utilă o succintă definire a termenilor.
De ce elită politică românească "din Ungaria" şi nu "din Transilvania", aşa cum istoriografia română
are tendinţa de a se exprima în mod constant? În primul rând pentru că, de jure, Transilvania istorică îşi
încetează existenţa ca teritoriu administrativ autonom în decembrie 1865 intrând, în conformita1 e cu deciziile
dietei de la Cluj, în componenţa UngarieP. În al doilea rând, extinderea respectivei denumiri asupra tuturor
teritoriilor majoritar româneşti de la Vest de Carpaţi, deşi devenită de decenii un loc comun în istoriografie,
este fundamental eronată, sacrificând particularităţile istorice regionale, de la caz la caz, când pe altarul
geografiilor simbolice 4 , când pe cel al comodităţii în exprimare. Un alt argument este acela că întreaga elită
politică românească din acest spaţiu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul sistemului constituţional al Ungariei şi
nu al Transilvaniei. Membrii elitei erau cetăţeni ai Ungariei şi nu ai Transilvaniei. Nu în ultimul rând, o atare
reconsiderare terminologică este mai mult decât binevenită în condiţiile necesităţii integrării iscoriei mişcării
naţionale şi a elitei politice româneşti din Transleithania în contextul mai larg al spaţiului central-european.
Desigur, există şi riscuri implicate de acceptarea acestei propuneri. Românii din Ardeal au subliniat
constant în perioada dualistă apartenenţa lor la fostul Mare Principat al Transilvaniei, a cărui autonomie
reprezenta unul dintre punctele "tari" ale programului naţional. Pornind de la această realitate, de fapt de la
~

1

"This work was supported by CNCSIS-UEFISCSU, project number PN II -RU PD- 425/2010"
Ioan cavaler de Puşcariu, Notiţe despre întâmplările contemporane. Partea a II-a. Despre pasivitatea politică a românilor
şi urmările ei, Ediţie îngrijită de Nicolae Josan, Bucureşti, 2004, p. 18.

2 Excelentul studiu al istoricului Bujor Surdu, Conferinţa de la Miercurea {1869} în "Anuarul InstitutulJi de Istorie din
Cluj", \1Il, 1965, p.173-211 îşi păstrează actualitatea prin ampla informaţie oferită şi pertinenta analizei, însă apariţia
unor noi surse şi modificările metodologice survenite în ultimele decenii impun necesitatea unor abordări alternative.

3 Protocolulu si cartea de documente a Dietei Marelui Principatu Transilvania conchiemata in libera cerate regia Clusiu
pe 19-a Novembrie 1865, Clusiu, 1866, p. 20.
4 Vezi Sorin Mitu, Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii: geografii simbolice comparate, Cluj-Napoca, 2007, p. 7-15.
Revista Bistriţei, XXlll, 2009, pp. 189-196
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această circumscriere identitară pe care şi-au asumat-o, demersul anterior propus poate să apară nivelator şi
într-o oarecare măsură nedrept tocmai faţă de cei studiaţi, impunându-le post-factum o etichetă de care, la
timpul respectiv, au încercat cu tot dinadinsul să se debaraseze. Asumându-mi amintitul risc şi rămânând la
opinia dintâi exprimată nu pot să nu subliniez totuşi necesitatea unei dezvoltări viitoare a acestui subiect, care
să aducă şi necesarele clarificări terminologice.
De ce între 1869-1896? Pentru că acest interval nu este în fapt decât o epocă de tranziţie ce trebuie studiată
şi explicată ca atare înainte de a fi înglobată unei mai ample perspective asupra experienţei politice a românilor
din monarhia dualistă. Acum se face trecerea de la "vechiul regim" al manifestărilor paşoptiste şi liberale spre
noile realităţi ce au caracterizat debutul secolului XX: modernizarea structurilor, a discursului, a tacticilor
electorale şi implicarea sporită a maselor româneşti în procesul electiv 5 •
În fine, de ce "structuri elitare gregare"? Deoarece implicarea politică a românilor din Ungaria dualistă
(adică a întregului corp electoral, nu doar a membrilor elitei) trebuie explicată şi pornind de la rezultatul
interacţiunii dintre aceste structuri. Pe tot parcursul perioadei 1869-1896, elita politică românească din "ţările
coroanei maghiare'' a fost împărţită în diferite grupări, pe care istoriografia le-a recuperat ulterior după criterii
mai mult sau mai puţin subiective, de obicei într-o perspectivă tributară dihotomiilor: activişti vs. pasivişti,
şagunişti vs. mironişti, ardeleni vs. bănăţeni etc. Deoarece fiecare dintre aceste grupări era sprijinită de cel
puţin una sau două instituţii (ecleziastice, economica-financiare, culturale), fiind în acelaşi timp caracterizată
de existenţa unei ierarhii organizată pe 3-4 niveluri, am preferat utilizarea sintagmei "structuri elitare gregare"
termenilor consacraţi în paradigma pluralistă de "grupuri de interese"/"grupuri de presiune". Motivul acestei
opţiuni lexicale ţine de un simplu scrupul metodologie: în lipsa unor adaptări teoretice autohtone ale
respectivei paradigme la specificul sociologic al elitei româneşti din Ungaria dualistă şi în lipsa cercetărilor
care să demonstreze cu certitudine încadrarea susmenţionatelor grupări în categoria "grupurilor de interese",
varianta neutră şi oarecum scolastică a "structurilor elitare gregare" poate fi momentan mai oportună.
Sintetizând: voi atrage atenţia în rândurile ce urmează asupra existenţei unor posibile grupuri de interese
româneşti în Ungaria anilor 1869-1896, a căror activitate s-a manifestat prioritar, sau a reverberat puternic,
în domeniul politic; voi schiţa un cadru metodologie care poate ajuta la înţelegerea şi explicarea activităţii
lor; în fine, voi încerca să ofer câteva exemple care să probeze potenţialul acestui tip de abordare atât pentru
dezvoltarea istoriei elitei româneşti cât şi pentru o mai corectă înţelegere a istoriei "mişcării naţionale".

A. Structurile elitare gregare şi

ceilalţi

actori politici

Plecând de la datele oferite de istoriografie, la nivelul anului 1869 pot fi identificate în rândul elitei politice
din Ungaria trei mari posibile grupuri de interese: două în Ardeal (activiştii-şagunişti; pasiviştii)
şi unul în Banat (cel condus de Alexandru Mocioni). Această situaţie a persistat până în 1881, când s-au
manifestat noi actori colectivi: activiştii proguvernamentali conduşi de mitropolitul Miron Romanul 6 şi, încă
sub semnul întrebării, aşa-zişii albinişti, avându-1 în frunte pe nepotul anterior menţionatului ierarh, Partenie
Cosma- directorul băncii "Albina". Trebuie notat aici că ambele grupări fuseseră constituite prin intervenţii ale
bănăţenilor susţinute de Alexandru MocionF, care ulterior pare să fi pierdut, cel puţin parţial, controlul asupra
lor. După 1884 locul activiştilor-şagunişti a fost luat, în cadrul Partidului Naţional Român din Transilvania şi
Ungaria (PNRTU) de către tribunişti, aceştia din urmă reprezentând rodul strategiilor de reproducere elitară ale
celor pe care i-au înlocuit. Noua structură tripartită (bănăţeni, tribunişti, pasivişti) s-a menţinut până în 1892
când, luând ca pretext disputele legate de Memorandum, o alianţă între tribunişti şi pasiviştii conduşi de Ioan
Raţiu a dus la marginalizarea grupării Mocioni şi la eliminarea ei definitivă din cercurile de decizie politică ale
românilor din UngariaR. În acest moment nu se mai punea problema tacticii: activism vs. pasivism, ci doar a
româneşti

5

Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca, 1986, p. 42-51.

6

Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, val. VII, Sibiu,
1913, p. 35-38.

7

Eusebiu R. Roşea, Monografia Mitropoliei ortodoxe române a Ardealului începând de la repausarea arhiepiscopuluimitropolit Andrei baron de Şaguna până astăzi. Contribuţii istorice, Sibiu, 1937, p. 17-25; Alexandru Onojescu, Visari an
Roman. O viaţă între succese şi iluzii, st. introd. la val. Bujor Surdu, Visarion Roman 1833-1885, ed. îngrijită de
Alexandru Onojescu

8

şi

Vlad Popovici, Cluj-Napoca, 2008, p. 27.

L. Maior. Memorandul. Filosofia politica-istorică a petiţionalismului românesc, Bucureşti, 1992, p. 165-168.
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puterii în interiorul partidului. Cele două factiuni rămase au încercat, fiecare în parte, să preia controlul complet
al PNRTU, fapt ce a condus, pe fondul represiunii guvernamentale generată de înaintarea Memorandului, la
criza asociată cu dezmembrarea după 1896 a structurilor sale organizatorice 9 •
Evident, cele şase structuri elitare gregare enumerate mai sus nu erau singurii actori în viaţa politică
a românilor din Ungaria: existau personalităţi neafiliate sau prea puţin afiliate (Alexandru Roman, Aurel
Mureşanu etc.), existau grupări mai mici afiliate celor mari (gruparea arădeană), candidaţi şi deputaţi români
erau prezenţi pe listele partidelor guvernamentale maghiare. şi trebuie permanent avute în vedere constantele
ingerinţe venite dinspre cele două centre reale de putere: Bucureşti şi Budapesta, fără a scăpa din vedere nici
un moment supravegherea constantă a Vienei, exercitată asupra ambelor centre anterior menţionate. Totuşi,
deputaţii guvernamentali nu au manifestat niciodată tendinţe gregare generate de criterii etnice: doar trei dintre
ei s-au manifestat în cadrele proiectului eşuat al mironiştilor, marea majoritate fiind probabil integraţi unor
grupări maghiare. În ceea ce priveşte personalităţile aparent neafiliate şi grupările mici, acestea au gravitat în
momentele decizionale importante în jurul unuia sau altuia dintre cei şase "mari". Partidele de la Bucureşti
în schimb, prin modul în care s-au implicat în viaţa politică a conaţionalilor de peste munţi şi prin puternica
influenţă exercitată mai ales după 1890 pot fi considerate actori ale căror acţiuni trebuie în mod obligatoriu
luate în considerare. Nu în ultimul rând, cabinetul de la Budapesta trebuie avut permanent în vedere în calitatea
sa de "Actor Alfa" pe scena politică a statutului maghiar.
Sintetizând: pentru a putea înţelege şi explica evoluţia activităţii politice a românilor din Ungaria în
perioada 1869-1896 într-o cheie pluralistă trebuie avute în vedere, în ordinea impactului real:
1. cele şase posibile mari grupuri de interese mai sus enumerate,
2. guvernul maghiar,
3. deputaţii români guvernamentali din parlamentul budapestan şi
4. partidele politice din România.
Succesiunea enumerării anterioare nu trebuie să lase impresia că aş privi vreunul din virtual ele grupuri de
interese româneşti ca având o capacitate decizională superioară cabinetului Ungariei, însă până când viitoare
analize vor contrazice aserţiunea, consider că suma interacţiunilor dintre aceste şase structuri slitare gregare
a avut în rândul vieţii politice a românilor efecte mult mai puternice decât orice alte acţiuni guvernamentale,
fie ele legislative sau pur electorale. 1\'u trebuie însă scăpat din vedere faptul că în lipsa unor studii bine
fundamentate documentar şi metodologie asupra comportamentului electoral al românilor din Ungaria, orice
încercare de ierarhizare a actorilor bazată pe impactul politic al activităţii lor păstrează o consistentă doză de
relativism.

B. Modele teoretice pluraliste
Teoriile pluraliste nu sunt decât una dintre multele paradigme de înţelegere şi explicare a societăţii. Îşi
revendică originea în Statele Unite, în perioada interbelică 10 şi au cunoscut o amplă afirmare începând cu anii
'60, un nou val "neopluralist" dezvoltându-se în anii '90 11 • Ele susţin implicarea mai multor factori decizionali
(actori) în procesul politic: corpul electoral, organizaţii, mari companii şi trusturi, grupuri de interese etc.
Relaţia dintre actori şi conducerea politică, precum şi ponderea acţiunii lor sunt diferit valorizate de diverşi
teoreticieni. Elaborate pentru a explica evoluţia societăţii nord americane, construcţia paradigmelor pluraliste
s-a bazat pe studii de caz şi pe exemple concrete din mediile social, politic şi economic. Din acest motiv
aplicarea lor în cazul particular al unei grupări etnice din Europa centrală a secolului al XIX-lea, poate ridica
probleme şi impune o apropiere precaută.
Cea mai simplă şi totodată cea mai uzuală definiţie a unui grup de interese îl identifică cu un "corp de
indivizi care împărtăşesc aceleaşi scopuri şi se asociază pentru a-şi apăra şi propaga interesele"12 • Nici o altă
9 Nicolae Cordoş, Din frământările Partidului Naţional Român transilvănean între anii 1894-1898, în "Ac ta MN", XXXVIIXXXVITI, 2000-2001, Il, p. 189 sqq.
10 William C. Milchel, Michael C. Munger, Economic models of interest groups: an introductory sunrEy, în "American
Journal ofPolitical Science", 35, 1991, 2, mai, p. 515.
11 Virginia Gray, David Lowery, A neopluralist perspective on research on organized interests, în "Politica! Research
Quarterly", 57, 2004, 1, martie, p. 166-168.
12 W.C. Mitchel, M.C. Munger, Economic models ofinterest groups: an introductory sunrey, p. 515.
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încercare de definire a acestui concept sociologic, la nivel general, nu aduce modificări esenţiale enunţului
anterior.
În ceea ce priveşte modelele consacrate de analiză, ele au cunoscut în timp o serie de mutaţii şi de înnoiri,
bazate fie pe consideraţii de ordin teoretic, fie pe evidenta statistică.
Cel dintâi model, elaborat de David B. Truman în anii '50, consideră că interesele se modifică odată cu
evoluţia societăţii, dar că pentru a constitui un grup este nevoie de anumite "disturbanţe", care să determine
viitorii membri să ia în calcul soluţia coalizării. "Disturbanţele" sunt definite ca noutăţi ce impedimentează
modelele consacrate de interacţiune socială. Teoria lui Truman este focalizată asupra condiţiilor externe,
pornind de la premisa că materia primă a grupului, (membrii) şi scopurile sale (interesele) sunt oricând şi
oriunde la îndemână, lipsind doar contextul pentru a le coagula 13 .
Teoria schimburilor, dezvoltată de Mancur Olson în anii '60, în cadrul criticii "disturbantelor" şi continuată
de Robert Salisbury pune accentul pe relaţia dintre lider şi membri, considerând că la baza relaţiei lor şi
implicit a circumscrierii grupului stau o serie de schimburi: liderul primeşte o poziţie de conducere, status şi
o remuneraţie consistentă, în timp ce membrii beneficiază de bunuri şi servicii de o certă valoare monetară.
Beneficiile comune sunt cele antrenate de atingerea scopurilor grupului. În consecinţă, calitatea conducerii, a
managementului, este în opinia lui Salisbury elementul decisiv în formarea unui grup de interese 14 •
La începutul anilor '90, Jack Walker a restructurat teoria schimburilor: acceptând cadrul propus de
Salisbury şi importanţa liderului şi conducerii, Walker a susţinut însă că nu în relaţia dintre aceştia şi marea
masă a membrilor constă coloana vertebrală a grupului, ci în axa lider-finanţatori, fără aceştia din urmă orice
acţiune, oricât de energică, fiind sortită eşeculuil 5 •
În urma unor analize empirice, A. J. Nownes şi G. Neeley au reconsiderat acest ansamblu teoretic, ajungând
la concluzia că: patronii sunt suficienţi, dar nu necesari - doar 15% din grupurile de interese americane
funcţionează sub un patronaj financiar consistent; activitatea liderului este importantă- mai mult de 50% din
grupările studiate erau rezultatul unor iniţiative personale agresive în plan politic, incluzând aici susţinerea
financiară iniţială ("seed money"); "disturbanţele" nu joacă un rol important în coalizarea membrilor, dar se pot
dovedi decisive în determinarea acţiunii liderilor' 6 •
Un model oarecum asemănător era propus de Shirley L. Zimmerman încă din 1982, atunci când teoretiza
reacţia socială la schimbări structurale. Iniţial, indivizi şi grupuri îşi exprimă îngrijorarea faţă de noutate, în
încercarea de a o defini, evalua şi interpreta. Acestei prime perioade, oarecum confuză din cauza multitudinii
punctelor de vedere şi a valorilor culturale vehiculate îi este asociată o luptă pentru definirea noilor termeni.
Dezbaterea culturală capătă conotaţii politice atunci când liderii de opinie ("moral entrepreneurs") încearcă
să atragă în luptă marile grupări politice, cu scopul de a le determina să susţină orientarea acţiunii sociale în
conformitate cu definiţia pe care ei o oferă noilor fenomene 1i.

C. Aplicabilitatea modelelor teoretice în cazul românilor din Ungaria
Paradigmele expuse anterior nu şi-au propus să acopere întregul spectru teoretic generat de studierea
grupurilor de interese ca actori politici, ci doar să puncteze principalele etape în evoluţia metodologică a
acestui tip de abordare, cu atât mai mult cu cât, aşa cum s-a menţionat deja, aplicabilitatea lor la situaţii
particulare din Europa secolului al XIX-lea este limitată şi trebuie realizată cu maximă precauţie. Teoriile
grupurilor de interese pot oferi sugestii interesante, uneori extrem de utile, dar nu pot fi proiectate ca atare
asupra realităţilor politice ale Ungariei dualiste şi nici ale românilor din acest stat, în primul rând deoarece
modelele teoretice nord-americane sunt bazate pe studii de caz şi evaluări cantitative specifice unui alt sistem
politica-social şi unui alt interval cronologic.
13 Anthony J. Nownes, Grant Neeley,

Public Interest Group Entrepreneurship and Theories ofGroup Mobilization, în

"Politica! Research Quarterly", 49, 1996, 1, martie, p. 122.

Ibidem, p. 122-123.
15 Ibidem, p. 124.
16 Ibidem, p. 132 sqq.
17 Shirley L. Zimmerman, Confusions and Contradictions in Family Policy Developments: Application of a Model, în
14

"Family Relations", 31, 1982, 3, iulie, p. 445.
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În istoria gândirii sociologice, pluralismul este o alternativă la teoriile elitelor şi nu un subsidiar al acestora.
Atât Vilfredo Pareto 16 cât şi C.W. Mills 19 spre exemplu au acceptat că membrii claselor superioare pot fi priviţi
şi ca membrii ai unor cercuri (clici, grupuri), ai căror aparţinători se cunosc între ei, construiesc sociabilităţi şi
dezvoltă afaceri împreună, însă cel din urmă a considerat că grupurile de interese nu fac partE' din adevărata
elită ("power elite" -ceea ce era adevărat pentru societatea nord-americană) şi că ele nu influenţează membrii
elitei, ci aceştia din urmă reacţionează natural, uneori chiar anticipativ, la necesităţile unor astfel de grupuri
din zona geografică sau socială de provenienţă.
De altfel, conform modelelor pluraliste, grupurile de interese nu e necesar să includă membri ai elitei
puterii, nici măcar în calitate de lideri sau finanţatori. Ele sunt produse ale societăţii civile sau ale mediului
economic (sindicate, asociaţii, fundaţii, trusturi) care încearcă să obţină beneficii influenţând deciziile elitei
politice.
Însă în cazul particular al românilor din Ungaria dualistă (unde societatea civilă, în măsurc, în care există,
e un produs elitar) asocierile care pot fi privite drept grupuri de interese se formează în interiorul elitei, sunt
conduse de membri ai elitei, iar elementele ce asigură coeziunea acestor structuri sunt identice cu cele pe care
se construiesc strategiile de reproducere ale elitelor, ceea ce contrazice modelele occidentale şi conduce de la
sine spre ideea că orice grup elitar are potenţial de a deveni grup de interese, în măsura în care:
1. doreşte şi
2. condiţiile o permit.
Însă atunci unde se trage linia între grupul elitar şi grupul de interese?
Cea dintâi diferenţă poate fi identificată în intensitatea spiritului gregar, mult mai pronunţat în cazul
grupurilor de interese, unde comuniunea obiectivelor sau după caz cointeresarea depăşesc orice altă formă
de apropiere simpatetică bazată pe similitudini de clasă, formaţie intelectuală, situaţie materidă, gusturi etc.
Un bun exemplu în acest sens este grupul tribunist, dintre ai cărui membri doar câţiva (cei din conducere)
împărtăşeau un background comun, în timp ce restul reţelei care a susţinut ascensiunea curentului sibian a fost
formată din elemente de nivelZ şi 3 raliate în baza legăturilor de rudenie, amiciţie şi cointeresare economicP.
De altfel, deschizând o paranteză, trebuie menţionat că legătura dintre background-ul social şi comportamentul
elitei (atitudini, interese, metode), deşi pare a ţine mai degrabă de simţul comun decât de cercetarea ştiinţifică,
a fost supusă unor consistente critici încă din deceniul 7 al secolului trecut 21, iar un studiu al acestei relaţii
aplicat cazului particular al elitei româneşti din Ungaria ar fi pe viitor mai mult decât binevenL
O a doua şi la fel de importantă diferenţă constă în opţiunea scop vs. obiectiv: elita îşi propune scopuri
de ordin general în timp ce un grup de interese are un obiectiv precis spre care tinde prin realizarea treptată a
altor obiective secundare. Toţi membrii elitei politice româneşti aveau printre scopurile declarate propăşirea
materială şi morală a naţiunii, rezistenţa în faţa presiunii maghiare, colaborarea cu celelalte naţionalităţi din
Transleithania etc. Pasiviştii doreau însă menţinerea neparticipării electorale ca formă de protest, iar aceasta
nu era posibilă decât prin controlul asupra PNRTU, drept urmare virtualul grup de interese pasivist a avut
constant ca obiectiv păstrarea unei poziţii preeminente în cadrul organelor de conducere ale acestei formaţiuni
şi a reuşit acest lucru, prin varii mijloace, timp de trei decenii. Mironiştii în schimb credeau în activismul
politic şi în colaborarea cu guvernul, ceea ce i-a determinat să-şi fixeze la rândul lor un obiectiv precis, pe
care 1-au atins dar nu 1-au putut gestiona ulterior: înfiinţarea unui Partid Moderat Român. Incapacitatea de a
menţine rezultatele obţinute a dus la eşecul proiectului şi la retragerea din politică a respectivei grupărF 2 •
Există însă o serie de particularităţi ale elitei politice româneşti din Ungaria care îi conferă un caracter
specific şi care se repercutează, la rândul lor, asupra structurilor elitare gregare. În primul rând se ridică
18 Vilfredo Pareto, The Mind and Society [Trattato di sociologia generale] edited by Arthur Livingston, voi. IV. The General
Form of Society, T\ew York, 1935, p. 1575 [§ 2254].
19 C. Wright Mills, The Power Elite. With an afterword by Afan Wolfe, Oxford University Press, 2000, p. 11, 256.
20 Pentru analiza tribuniştilor într-o grilă pluralistă vezi Vlad Popovici, Tribunismul1884-1905, Cluj-Napoca, 2008, p. 199

sqq.
21 Alan Zuckerman, The Concept "Politica] Elite": Lessons from Masca and Pareto, în "The Journal of Pditics", 39, 1977,
2, mai, p. 330.
22 T.V.

Păcătian,

Cartea de aur... , voi. VII, p. 142-144.
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problema reprezentativităţii: pe ce criterii a fost aleasă, ce şi pe cine conduce această elită care îşi asumase
rolul de reprezentantă a naţiunii? Structura organizatorică a Partidelor Naţionale Româneşti din Ungaria este
prezentată în istoriografia mişcării naţionale prin sumare referiri tangenţiale. Nu există până acum nici un
studiu serios asupra comportamentului electoral al românilor din monarhia dualistă, astfel că nu se poate
afirma, pornind de la date pozitive, câţi dintre electorii români respectau pasivitatea, câţi votau cu conaţionalii
de pe listele guvernului şi câţi cu opoziţia 2 :1 • Iar constantele atenţionări din epocă în privinţa cezurii generată
de pasivism între elite şi masa alegătorilor, la fel de nesigure şi de puţin verificabile, nu fac decât să sporească
ambiguitatea unei problematici ce va trebui mai devreme sau mai târziu analizată cu rigurozitate.
O altă chestiune prea puţin studiată este cea a capacităţii reale de decizie. Elita politică românească din
Ungaria nu poate lua practic nicio hotărâre importantă ale cărei efecte să se repercuteze asupra întregului corp
etnic. Şi aceasta deoarece a fost pe tot parcursul secolului studiat o elită de intercesori (între Viena şi români;
între Budapesta şi români; între Bucureşti şi români). Din acest punct de vedere trebuie clar urmărit cum se
reflectă influenţele centrelor de putere în structura şi funcţionarea elitei şi a structurilor elitare gregare, cum îşi
modelează acestea din urmă căile de atingere a obiectivelor în funcţie de cerinţele celor dintâi.
În fine, pornind de la aceleaşi centre de putere, nu putem să nu constatăm că mare parte din ceea ce
istoricilor le place să numească elită politică românească nu reprezintă nimic altceva decât grupuri periferice
(geografic şi decizional), ceea ce obligă cercetătorul să se întrebe dacă nu ar fi mai potrivit să se raporteze la o
metodologie adecvată elitelor regionale sau locale. Excepţii pot fi invocate tocmai din rândul celor mai puţin
favorizaţi de istoriografie: înalţii funcţionari români de la Budapesta şi deputaţii români guvernamentali sunt
actori individuali care acţionează în capitala Ungariei, însă numărul lor scăzut şi rolul politic secundar se
repercutează negativ asupra capacităţii lor decizionale. Chiar dacă sunt membri ai elitei, ei nu fac parte dintre
cei ale căror acţiuni pot influenţa soarta conaţionalilor decât la nivel individual, asociativ sau de comunitate
locală.

Pornind de la consideraţiile anterioare, în condiţiile în care relaţia dintre elită şi structurile ce aspiră la
statutul de grupuri de interese este diferită la românii din Ungaria de formele sociologice pe baza căreia au fost
construite teoriile clasice pluraliste, este evident că acestea din urmă nu pot fi utilizate decât după o prealabilă
adaptare. Asumarea acestui localism teoretic nu afectează însă modelul structural clasic al grupurilor de
interese, dar obligă la o reconsiderare a funcţiei şi a impactului lor.
Teoriile pluraliste accentuează rolul major pe care o serie de elemente generatoare (disturbanţe, interese)
sau constitutive (liderul, finanţatorii, structurile de conducere, membrii, beneficiile) îl joacă în apariţia şi
evoluţia grupurilor de interese. Un prim pas în adaptarea la modelul autohton este reprezentat de răspunsul
la întrebările: în ce măsură aceste elemente îşi găsesc materializarea în cazul vieţii politice a românilor din
Ungaria, care sunt relaţiile dintre ele şi cum influenţează aceste relaţii realitatea implicării politice.
În ceea ce priveşte elementele generatoare, trebuie început printr-o delimitare cât mai strictă între
disturbanţe şi interese.
Disturbanţele sunt factori sau contexte care impedimentează. Apariţia structurilor elitare gregare este în
acest caz generată de necesitatea surmontării unei dificultăţi, a unei piedici, a unei situaţii care riscă să afecteze
negativ pe unul sau mai mulţi dintre membrii respectivei structuri.
Dimpotrivă, interesele apar atunci când se evidenţiază posibilitatea reală de a atinge un scop dorit,
considerat util şi aflat la îndemână, fie prin asociere, fie prin cointeresare. Spre deosebire de disturbanţe,
interesele sunt caracterizate prin excelenţă de componenta volitivă: iniţiativa unei persoane sau a unui grup
care creează în jurul lor o structură nu este generată de necesitatea surmontării unui obstacol ci de dorinţa
manifestă de a-şi îmbunătăţi poziţia şi prestigiul.
23 Desigur, nu pot rămâne neamintite contributii importante în acest sens dinspre istoriografia de limbă germană şi
maghiară, precum "clasica" Adalbert Toth, Partaien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892, Miinchen, 1873
sau foarte recenta Gabriella Ilonszki. Kepviselăk es kepviselet Magyarorszagon a 19. es 20. szazadban [Deputati şi
participare politică în Ungaria în secolele XIX-XX], Budapest, 2009. Au existat şi încercări autohtone, de dimensiuni
reduse: Stelian Mândrut, Dinamica electoral-politică în Transilvania între anii 1892-1910, în "Anuarul Institutului
de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române", Series Historica, XLII, 2003, p. 313-324. Niciuna
dintre acestea nu rezolvă problema participării electorale în functie de criterii etnice, ocupându-se doar de imaginea
generală a procesului electoral din Ungaria şi a rezultatelor sale.
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Uneori la coagularea unei structuri elitare gregare contribuie ambii factori. Falia dintre elita laică şi cea
precum şi lupta pentru preluarea conducerii politice a mişcării naţionale din Ardeal (de fapt o
bătălie pentru status) au fost generate de interesele laicilor manifestate în momentul în care contextul politic
le-a permis-o (1861-1865). În această perioadă s-au format nucleele viitoarelor structuri gregc.re pasivistă şi
activistă, care însă s-au manifestat sub forma dihotomiei laici vs. clerici, până când disturbantele apărute în
perioada 1865-1867, odată cu pierderea autonomiei Transilvaniei şi a câştigurilor perioadei liberale, au condus
la restructurarea în funcţie de tactica electorală considerată potrivită.
Se poate argumenta că o atât de strictă diferenţiere semantică nu este neapărat necesară şi c;i disturbanţele
pot beneficia de o definire mai largă, incluzând sub umbrela acestui termen orice modificări structurale care
generează polarizarea unor virtuale grupuri de interese. Asumându-mi caracterul relativ rigid al definiţiilor
propuse în aliniatele anterioare şi riscurile pe care acesta le implică, trebuie să atrag însă ate;1ţia că, pentru
lumea românească a secolului al XIX-lea, diferenţierea între disturbanţe şi interese în calitatea br de cauze ale
formării structurilor elitare are o miză mult superioară speculaţiei teoretice.
Într-o societate care valorizează progresul şi proclamă necesitatea modernizării, dihotomia disturbanţe
vs. interese reprezintă o cale de a evidenţia şi poate chiar cuantifica incisivitatea şi dorinţa de succes
a celor care se asociază. După cum scria C.W. Mills, citându-l pe John Adams: "Opportunity will generally
excite ambition to aspire"24 • Opţiunea: alegere obligată vs. alegerea din proprie iniţiativă spune ceva despre
mentalitatea antreprenorilor morali, a celor care îşi asumă organizarea sau conducerea unei structuri elitare
gregare. Interesul nedublat de disturbanţe poate fi însă o sabie cu două tăişuri, căci dacă acestea din urmă
impun necesitatea atingerii scopului în vederea depăşirii lor, lipsa unor obstacole şi existenţa unei stări de
confort (social, politic, economic) asigurat de la care se porneşte pot duce, coroborate sau nu cu alţi factori. la
o insuficienţă motivaţională şi în final la eşec. Acesta pare să fi fost cazul structurilor elitare ale "mironiştilor"
şi "albiniştilor", a căror scurtă perioadă de manifestare (1878-1885) a fost urmată de o retragere în mediile
ecleziastic şi economic din care se ridicaseră anterior pentru a manifesta veleităţi politice.
Câteva cuvinte sunt necesare şi în legătură cu elementele componente ale grupurilor de interese. Lideri,
finanţatori, membri de diferite niveluri, forme de remuneraţie şi beneficii regăsim şi în structurile elitare
gregare sus menţionate, aşa cum regăsim în marea majoritate a formelor de asociere politică elin antichitatea
clasică până în contemporaneitate. Însă doar existenţa unui sistem de relaţii funcţionale între aceste elemente,
a căror ultimă finalitate este atingerea obiectivelor asumate de respectiva structură, face din aceasta un grup
de interese
Tipuri de relaţii care pot declanşa astfel de afinităţi gregare sunt:
1. rudenia;
a. de sânge:
ecleziastică,

b. prin

alianţă;

2. amiciţia;
3. relaţiile profesionale;

a. ascendente

b. descendente
c. colegiale
4.

relaţiile

financiare;

a. de credit

b. de debit
Este foarte important ca aceste relaţii să fie fluide, iar combustibilul oricărui grup de interese sunt
beneficiile. Inclusiv obiectivul final al activităţii acestuia nu reprezintă decât un beneficiu, pentru obţinerea
căruia un grup de oameni interesaţi este pregătit să ofere la schimb alte beneficii, în conformitate cu o regulă
de bază a economiei politice: profitul apare atunci când valoarea finală obţinută este superioară sumei valorilor
investite. Beneficiul poate lua în funcţie de cel căruia îi este destinat trei forme: bani, bunuri sau servicii - în
acest din urmă termen incluzând şi informaţiile.
Odată cu funcţionarea, relaţiile sus amintite asigură şi coeziunea grupului. O structură elitară gregară
nefuncţională încetează în scurt timp să mai existe ca formă asociativă.
24 John Adans, Discourses an Davila, Boston, 1805 apud C.W. Mills, The Power Elite, p. 90.
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Alături

de acestea, un element ce defineşte prin excelenţă grupul de interese este spiritul gregar. Membrii
se sprijină reciproc deoarece:
1. au acelaşi obiectiv;
2. sunt obligaţi sau cointeresaţi de varii tipuri de relaţii;
3. încearcă să oblige sau să cointereseze utilizând varii tipuri de relaţii.

săi conlucrează şi

În fine, nu doar apariţia, structura şi funcţionarea, ci şi obiectivele trebuie urmărite în analiza un grup de
interese. În cazul particular avut în vedere de acest studiu, obiectivul tuturor celor şase structuri elitare gregare
a fost identic: obţinerea unei poziţii care să le permită dictarea direcţiei politice a mişcării naţionale, astfel că
un real interes prezintă doar modul în care fiecare în parte şi-a structurat obiectivele secundare şi a ales să se
apropie de ţinta dorită.

În loc de concluzii
Înţelegerea activităţii politice a românilor din Ungaria ca suma relaţiilor unor structuri elitare gregare
încercarea de a explica în această cheie evoluţii şi atitudini perpetuate timp de o jumătate de secol este
susceptibilă de a oferi rezultate mai mult decât interesante. Pentru aceasta este necesar un solid cadru
metodologie, care să aibă atât rolul de a valida ştiinţific rezultatele cercetării, cât şi de a oferi celor interesaţi un
model de referinţă. Ceea ce am prezentat în rândurile anterioare nu este decât un crochiu, intenţia principală
fiind de a enumera principiile de bază ale aplicării teoriilor pluraliste şi de a demonstra astfel posibilitatea
utilizării lor, însoţite de adaptările de rigoare, în cercetarea vieţii politice a românilor din Transleithania.
Rămâne ca pe viitor cercetări monografice dedicate fiecărei grupări în parte să evalueze condiţia acestora şi să
stabilească în cazul cărora dintre ele poate fi luată în calcul transformarea dintr-o simplă structură elitară întrun grup de interese.
şi

Alternative Forms of Association. Gregarious Elite Structures in the Politica! Life
ofRomanians in Hungary (1869-1896). A Theoretical Perspective
(Abstract)
The pa per deals with the use of pluralism in the study of the Romanian politica] elite in Hungary between
1869 and 1896. Because further research is needed in order to properly evaluate the virtual Romanian politica!
interest groups from the 19 1h century, until well-founded conclusions will be brought into existence, a substitute
term had to be used: gregarious elite structures. The study points to six possible interest groups that need
further research along with other influential politica! actors, and then offers a brief preview of the interest
groups theories. The main section of the pa per proposes a key for approaching this very generous politica] and
nationalist topic in a pluralist way. First comes the point that no western theory can be used without previous
reconsiderations and that virtual interest groups spring out from inside the so-called Romanian politica] elite.
This imposes a derogation from the laws of the power theories: instead of seeing elite theories and pluralism as
alternative means of explanation, one should try to mingle with them in order to create an adequate pattern for
the study of this particularly special elite. Second: the birth, the composing elements and the objectives of an
interest group are evaluated separately in order to create a sketch and to offer a comparison term. By using and
adapting this sketch future research will be able to evaluate which Romanian elite structures in Hungary could
be taken into account as interest groups. In the end, rather then proposing conclusions, the study underlines
the necessity of alternative approach in the field of the Romanian 1 91h century politica] elite and the fu ture
possibilities opened by the adapted use of pluralist theories.
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Rolul Fondurilor Grănicereşti Năsăudene
Cornelia NicoJeta

VLAŞIN

Efervescenta mişcării pentru şcolile naţionale ce a cuprins perioada postrevoluţionară paşoptistă, precum
deziluziile generate de refuzul statului de a asigura baza materială a funcţionării şcolilor îndeosebi a celor de
rang inferior, a determinat concentrarea eforturilor româneşti spre crearea unor şcoli proprii.
În multe privinţe, în zona năsăudeană, situaţia era deosebită de ansamblul Transilvaniei deoarece aici
baza materială era pusă cu decenii în urmă prin instituţiile create de statutul austriac.
După desfiinţarea Regimentului de graniţă şi cu ocazia introducerii administraţiei civile s-a pus cu acuitate
şi problema apartenenţei fondurilor grănicereşti care reprezentau "de jure", proprietatea foştilor grăniceri. De
altfel, însuşi guvernatorul Transilvaniei, Ludovic Wohlgemuth prin ordonanţa din 18 februar:,e 1851, arată
că fondul de "mondire" şi fondurile şcolare comunale au fost proprietatea comunelor grănicereşti şi acestea
sunt în măsură să hotărască destinaţia acestora 1• Totuşi administraţia civilă a început să le perceapă ca o avere
erarială, ceea ce a dus la o împotrivire a populaţiei grănicereşti. În acest sens reprezentanţii celor 44 de comune
au fost chemaţi să-şi exprime poziţia faţă de situaţia creată în adunarea din 13 martie 1851 2 , unde s-a hotărât ca:
- munţii să rămână împărţiţi între comune ca mai înainte şi comunele să-i folosească în viitor ca mai
înainte, pentru păşunatul vitelor. Trei munţi: "Crăciunelul", "Dosul Stânişoarei", "Poiana Rotundă",
urmau să fie daţi în arendă, iar veniturile încasate urmau să intre în fondul de burse;
- fondurile şcolare urmau să rămână şi pe mai departe alocate scopului pentru care au fost înfiinţate;
- fondul de monture, în valoare de 27000 florini depus spre păstrare în hârtii de valoare la stat cu o
dobândă de 5%, urma să rămână întreg acolo, iar din dobânzile cuvenite să se repartizeze burse pentru
fii grănicerilor care vor urma să studieze la şcolile mai înalte.
şi

S-a hotărât ca aceste fonduri să fie administrate de către Comisia Grănicerească, alcătuită din 8 persoane.
La adunarea Comisiei Administrative a Fondurilor din 2 august 1851, a fost ales Comitetul format din. câte un
reprezentant al celor 12 companii, sub preşedinţia vicarului Macedon Pop.
Perioada următoare a fost caracterizată de numeroase memorii şi petiţii adresate împăratului ţ:i ministerelor
de resort pentru recâştigarea averilor grănicereşti, şi de abia în şedinţa din 2 august 1860 s-a ales un nou
Comitet şi s-a întregit Comisia Administrativă, preşedinte fiind ales vicarul Grigore Moisil. În timpul şedinţei
s-a luat în discuţie prezentarea unei petiţii, în care erau aduse argumente de ordin istoric şi juridic în favoarea
revendicărilor foştilor grănicereşti, petiţie prezentată împăratului la 13 decembrie 1860 3 •
Datorită stăruinţei lui Vasile Naşcu, petiţia năsăudeană a primit aviz favorabil din partea ministrului
Plener, iar prin rescriptul imperial din 27 august 1861li s-au recunoscut grănicerilor toate drepturilor asupra
averilor avute înainte de înfiinţarea regimentului de graniţă.
Reprezentanţii grănicerilor s-au întrunit la Năsăud în 27-28 septembrie şi 5-6 octombrie 1861 şi apoi
în 13-14 septembrie 1862 şi au adoptat "Învoirea" prin care s-a decis ca fondurile să nu se împartă între
localităţi ci să se administreze în comun pentru scopuri şcolare. Potrivit "Învoirii" semnate de aceştia "Fondul
de provente" lua denumirea oficială de "Fondul Şcolar Central", în el fiind incluse o/.1 din dreptul regaliene (1/4
rămânea în casele comunale pentru alimentarea fondurilor locale). El era atribuit întreţinerii "ele institute de
învăţământ şi educative", menţionându-se cele 5 şcoli foste triviale, Şcoala Normală şi cea de Fete din Năsăud,
la care se adaugă un liceu şi un internat 4 •
1 Nestor Simon, Vasile

Naşcu, viaţa şi faptele

lui,

Năsăud,

1911, p. 34.

2 Virgil Şotropa, După revoluţia din 1849, în "Arhiva Someşeană", nr. 7, 1927, p. 22.
3 Nestor Şimon, op. cit., p. 173-176.
4 Arhivele

Naţionale Bistriţa-Năsăud,

fond Administraţia fondurilor grănicereşti, d. 52, f. 184 (în continuare ANBN).
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"Fondul de monture" îşi schimba şi el denumirea în "Fond de Stipendii", şi urma să fie folosit pentru
acordarea de burse şi ajutoare pentru fii şi urmaşii grănicerilor ce urmau "studii înalte".
Dificultăţile ivite în administrarea fondurilor grănicereşti s-au datorat în bună măsură şi lipsei statutelor.
Pentru reglementarea acestei probleme, Comisiei Administratoare i-a revenit sarcina elaborării acestora. De
abia în 1865 se reuşeşte redactarea Instrumentului fundaţional pentru institutele de învăţământ şi educaţie din
districtul Năsăud (având la bază proiectul întocmit de Vasile Naşcu), aprobat de către "Oficialatul districtului
Năsăud" la 26 ianuarie 1866, în acelaşi an a primit avizul Ordinariatului Episcopal al Gherlei, iar Împăratul îi
va conferii putere juridică în anul1877 5 •
În articolull se preciza faptul că deoarece, Comitetul va administra doar fondurile destinate întreţinerii
şcolilor şi dezvoltării învăţământului, el va purta numele de Comitetul fondurilor şcolare grănicereşti din
Districtul Năsăudului 5 . Era format din 47 de membrii (câte un reprezentat al comunelor grănicereşti, secretarul
şi preşedintele comitetului), bărbaţi de peste 24 de ani, aleşi pe 3 ani.
Organul executiv era Comisia "adminitratoare" alcătuită din 7 "bărbaţi puţini, însă cu cea mai mare
experienţă, erudiţie şi moralitate" 7 • Dintre membrii comisiei se desemna un perceptor, un controlor şi un
secretar.
Ca organe superioare de inspecţie asupra administraţiei fondurilor şcolare şi de stipendii erau Guvernul
de la Sibiu, Ordinariatul Episcopal al diecezei Gherla, iar pe plan local Oficiul Politic al Districtului Năsăud.
Statutul preciza şi atribuţiile comitetului în problemele şcolare, dorinţa de reorganizare a celor 5 şcoli
triviale, a şcolii normale şi a celei de fete. Deschiderea cursului superior al gimnaziului din Năsăud şi a unui
,.convict" era unul din obiectivele importante ale Comitetului.
Un capitol important din Instrumente era destinat distribuirii burselor, ele erau acordate în limita locurilor
disponibile, oricărui descendent de grănicer. Se stabilea cuantumul bursei pentru universităţile din afara
Transilvaniei la 400 de fl., iar pentru cele din Transilvania la 200 de fl. Bursierii aveau obligaţia de a depune la
sfârşitul fiecărui an atestatele prescrise la comitet, dacă acest lucru nu se întâmpla, stipendiatul pierdea bursa.
Numele bursierilor erau aduse la cunoştinţa Ordinariatului şi Guvernului la începutul fiecărui an şcolarB.
În completarea acestor statute a fost întocmit "Regulamentul pentru acordarea stipendiilor şi ajutoarelor"1866. Se arată faptul că ele erau destinate tinerilor ce nu "studiază în Năsăud şi pentru cei ce se dedică
meseriilor". De ele beneficiau numai fii "foştilor grăniceri ţinători de al doilea regiment românesc de graniţă
din Transilvania" 9 •
Nu toate problemele puteau fi rezolvate în baza acestor statute, de aceea s-a luat hotărârea redactării
unor noi statute, de altfel elaborate în 1877 sub titlul " Statute pentru administrarea fondurilor grănicereşti
năsăudene

ale comunităţilor din fostul regim românesc de graniţă din Ardeal"10 •

Potrivit acestui statut, "organul administrator" al fondurilor dar şi al fundaţilor şi institutelor susţinute de
ele, era "Comitetul administrator al fondurilor şcolare grănicereşti".
Organul executiv rămânea Comisia administrativă, alcătuită dintr-un preşedinte, şase asesori, aleşi din
membrii comitetului în adunarea generală, pe 3 ani, respectiv 6 ani, după care puteau fi realeşi. "Agendele
scripturistice" erau ţinute de secretarul comitetului. 11
Din nefericire desfiinţarea districtului năsăudean în anul 1876 şi includerea ţinutului românesc în
Comitatul Bistriţa-Năsăud, a făcut ca aceste statute să rămână în stadiul de proiect. Noi statute au fost impuse
de guvernul maghiar, aprobate pe baza Înaltei Hotărârii din 31 Decembrie 1888 şi prin "Clausa" Înaltului
Minister pentru Cult şi Instrucţiune Publică din 27 ianuarie 1889, reflectând noile realităti, anume amestecul
guvernului maghiar în desfăşurarea activităţii fondurilor grănicereşti.
Destinaţia fondului central era aceea de a susţine un gimnaziu superior în Năsăud, o Şcoală elementară
de băieţi, o Şcoală elementară de fetiţe, o Şcoală superioară de fete, dar şi cele 5 şcoli din Prundu-Bârgăului,
Ibidem, f. 182-205.
Ibidem, f. 196.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 199.
9 Lazăr Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene
10 Ibidem, p. 206-226.
11 Ibidem, p. 219.
5

6

{1851-1918}, Cluj, 2001, p. 77.

198

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

Monor, Sângeorz, Telciu, Zagra. Veniturile erau folosite pentru acordarea unor stipendii copiilor din cele 45
de comune din Năsăud. Se poate observa faptul că dacă înainte fondurile erau folosite pentru acordarea unor
burse sau ajutoare copiilor de grăniceri, acum se puteau acorda tuturor copiilor indiferent de naţionalitate din
localitatea respectivă.
Organul executiv a rămas în continuare Comisia administratoare, compusă din preşedintele adunării,
ales şi preşedintele comisiei, 6 membrii aleşi de comitet, un membru numit de Episcopul de Gherla, membru
ales de congregaţia Comitatului Bistriţa-Năsăud, prefectul economic, directorul gimnaziului. Alegerea se făcea
pe 6 ani, toţi membrii aveau drept de vot, hotărârile erau luate cu majoritate de voturi, atunci când exista
egalitate, votul preşedintelui decidea.
Deşi se poate aprecia că aceste statute asigurau o mai mare rigurozitate în manipularea bunurilor
grănicereşti, ele practic loveau în respectarea drepturilor de proprietate şi în independenţa proprietarilor de
a-şi administra averea. Conţinutul statutului era adus la cunoştinţă Comitetului de însuşi comitele suprem
Desideriu Banffy. La citirea lui s-a protestat vehement atât în ceea ce priveşte modul de impunere (el nefiind
emanaţia voinţei comitetului] dar şi al conţinutului. Lica Dănilă arăta: "el conţine în sine foarte multe dispoziţii
care jignesc foarte tare dreptul de proprietate şi de liberă dispunere a fondatorilor şi a descedenţilor acestora",
12 membrii împreună cu preşedintele au înmânat un protest şi au părăsit sala 12 •
Numeroase memorii, adrese, cereri au fost înaintate guvernului de la Buda fără nici un rezultat, practic
aceste statute au rămas în vigoare şi după primul război mondial.
Domeniul în care s-au manifestat instituţia administraţiei fondurilor grănicereşti este cel al-învăţământului.
Efectele au fost mai vizibile după 1861, când fondurile au revenit treptat proprietarilor de drept.
Spre deosebire de unele fonduri şi fundaţii din Transilvania, Fondurilor Năsăudene le datorăm nu numai
susţinerea bănească a şcolilor ci şi acordarea de burse şi ajutoare unui număr însemnat de tineri, descendenţi
de grăniceri, aceste direcţii au fost menţinute pe întreaga perioadă de funcţionare a fondurilor.
Susţinerea instituţiilor şcolare (a celor cinci şcoli triviale din localităţile Zagra, Telciu, Sângeorz, Prund şi
Monor, a Şcolii Normale de Băieţi şi Fete, dar şi a gimnaziului) au reprezentat în medie peste 1/:1 din veniturile
anuale ale Fondului şcolar, uneori ajungând la jumătate.
Ponderea covârşitoare în cadrul cheltuielile şcolare o deţineau salariile şi pensiile personalului didactic
şi auxiliar.
A doua dimensiune s-a concretizat în burse acordate şi ajutoare acordate tinerilor descendenţi de grăniceri
care a dus la apariţia unor noi categorii socio-profesionale şi la consolidarea elitei intelectuale româneşti,
cu răsfrângeri pozitive în mediul de cultură năsăudean. Alături de militari, de preoţi şi învăţiitori formaţi în
timpul regimentului, după 1861 a crescut considerabil numărul juriştilor, profesorilor, medicilo::, farmaciştilor,
ingineri, agronomilor şi înalţilor funcţionari români. Lor li se adaugă absolvenţii şcolilor medii la care au
contribuit îndeosebi şcolile năsăudene, dar şi alte instituţii similare din Transilvania.
Dacă până în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se constată un aflux al tinerilor năsăudeni spre
facultăţilor de filozofie, această opţiune pornind în primul rând de la necesităţile practice, legate de încadrarea
liceului, în prima parte a secolului XX asistăm la o diversificare a opţiunilor studenţilor.
În primii ani majoritatea stipendiaţilor de la filosofie sau orientat spre universităţile din Viena şi Graz,
datorită lipsei unei reţele universitare în Transilvania şi stadiul incipient de organizare a Universităţilor din
Iaşi şi Bucureşti. Odată cu inaugurarea Universităţii din Cluj în 1872, această instituţie va aduna în amfiteatre
tot mai mulţi studenţi din arealul năsăudean.
Pe măsură ce statul dualist a trecut la o mai bună direcţionare şi articulare a învăţământului superior
în concordanţă cu nevoile statului laic, se observă o asemenea dirijare şi în repartiţia burselor şi ajutoarelor
din Fondul de Stipendii, condiţionată de fluctuaţiile nevoilor publice districtuale mai cu seamă. Prin urmare
numărul stipendiilor şi ajutoarelor atribuite studenţilor de la filosofie va scădea, sporind numărul celor acordate
pentru alte specialităţi, dintre care unele noi.
Formarea cadrelor juridice a reprezentat un obiectiv esenţial al administraţiei fondurilor confiare
năsăudene. Pregătirea acestei categorii intelectuale era impusă nu numai de nevoile apărării averilor grănicereşti
ci şi de protejarea drepturilor naţionale, dar şi de faptul că astfel se putea pătrunde mai uşor în structurile
administrative superioare.
12 ANB, fond Administraţia ... , d. 111, f. 23.
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Mergând pe linia promovării unei industrii autohtone, conducerea fondurilor grănicereşti năsăudene,
de altfel la trebuinţele locale ci şi la cele de ordin naţional, a căutat să sprijine, prin burse şi ajutoare,
formarea şi pregătirea specialiştilor necesari sectorului economic.
De asemenea schimbările survenite în agricultură prin introducerea elementelor progresiste, prin dorinta
de a sprijini ridicarea ţărănimii, au impus măsuri ce accelerau pătrunderea progresului tehnic în agricultură
şi modernizarea gospodăriilor ţărăneşti, pentru realizarea acestor deziderate, fondurile au sprijinit acordarea
burse pentru pregătirea unor cadre specializate.
Un număr mai mic de burse au fost acordate specializării în domeniul bancar, arte bancare.
Astfel că în perioada 1861-1918, fondul de stipendii a acordat 2977 de burse şi ajutoare în valoare de
434551 florini. Cu aceşti bani s-a sprijinit formarea a 372 intelectuali şi functionari superiori români, 39 cadre
militare, 262 absolventi de şcoli medii şi 517 de meseriaşi români. 13
Prin ajutorul acordat, s-a înlesnit pentru prima oară pătrunderea în şcoli de toate gradele a numeroşi fii de
ţărani, ce au format un puternic nucleu românesc ce a contribuit la emanciparea naţiunii.
receptivă,

The Role ofNasaud Border Guards' Funds
(Abstract)
The Nasaud Bording Funds had a history that individualised them among the other funds in Transylvania.
The contribution of the Bording Funds to the development of the Romanian education was one of the most
important in the history of Transylvania. Their efforts, in Austrian currency was about 1.934.000 florins.
An important contribution of the Stipend Fond can be noticed in preparing the young-men following the
high school, average and job schools. They gave 2977 schoolarships of 434.551 florins.

13

Lazăr

Ureche, op. cit., p. 156.
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Cadrul intelectual al asocierii între idei şi realizări
în Districtul Năsăud (1861-1876)
Adrian ONOFREIU

1.

Districtul Năsăud- rezervor al intelectualităţii româneşti din Transilvania.

În domeniul atât de cultivat de românii transilvăneni în această perioadă, în zona fostului Regiment de graniţă
de la Năsăud s-au manifestat iniţiative, s-au propus diferite proiecte, s-a încercat racordarea la tendinţele generale
ale epocii. Toate acestea, pe fondul unei marcante atitudini de cultivare a sentimentului naţional, care a fost
indus şi locuitorilor Districtului de către intelectualitatea provenită fie din vechile "staturi militare", fie de către
reprezentaţii acesteia, care s-au format şi au activat în epocă.
Este de altfel şi caracteristica ce a marcat întregul acţitmilor şi manifestărilor, într-un domeniu cu largi valenţe
educative şi forrnative la românii transilvăneni, în lupta pentru cultivarea şi păstrarea identităţii naţionale. Şi aceasta,
cu atât mai mult în cadrul unei entităţi administrative care a avut ca ·şi caracteristică fundamentală, majoritatea
absolută a populaţiei româneşti.
Acestea, mai ales că prin sistemul educaţional creat în timpul vicarului Marian, cât şi prin moşte:Jirea spirituală
a sistemului militar, populaţia de aici era beneficiara unei instrucţii şi a unei experienţe spirituale mai avansate faţă
de alte zone ale provinciei\ la care s-a adăugat şi rolul important al bisericii, prin ascendentul funcţiei vicarului în
sistemul valorilor spirituale şi instrumentul de comunicare cu poporul, reprezentat de circularele vicariale 2•
Cadrul institutionalizat de manifestare a acestor tendinţe s-a bazat pe unele acumulări din perioada anterioară,
din timpul sistemului militar.
Prin participarea la campaniile militare, s-a realizat contactul cu modul de viaţă al teritoriilor europene unde
acestea s-au desfăşurat şi în domeniul faptelor de cultură. Exista o adevărată castă, a subofiţerilor şi ofiţerilor, în
prima parte, formaţi în imperiu, mai târziu, şi la Năsăud, în cadrul Institutului de creştere militar. Aceştia şi-au
format deprinderi şi în viaţa publică, în care erau angajaţi în perioadele de pace şi unde reprezentau, prin număr şi
instrucţie, o componentă însemnată. Se adăugau apoi preoţii, care au participat activ la viaţa comunităţilor locale,
ai căror mentori spirituali, alături de dascăli, le erau.
Toţi aceştia au format o categorie de oameni mai instruiţi în cunoaşterea slovei scrise, ridicaţi din sânul
populaţiei locale, cu diverse slujbe în regiment şi apoi în District. Corpul lor a constituit pentru populaţia
neînvăţată sau mai puţin învăţată, un fel de biblioteci de învăţătură şi iluminare, surse de informare despre
tot ce se petrecea în lumea înconjurătoare, atât în perspectiva spaţială imediată - Districtul - cât şi în cea mai
îndepărtată, a Transilvaniei sau a altor entităţi statale 3 •
Teritoriul Districtului Năsăud poate fi considerat, în perioada de după Revoluţia de la 1848, un adevărat
"rezervor naţional" al intelectualităţii româneşti din Transilvania 4 • La o generaţie de la desfiinţarea graniţei,
o pleiadă de intelectuali au pătruns treptat şi au luat locul vechilor militari. Formaţia lor era diversă, dar cu
1 Unul din cunoscuţii pedagogi ai perioadei, Vasile Petri, scoate la Năsăud 3 tomuri din publicaţia destinată învăţătorilor,
"Magazin pedagogicu", între anii 1867-1869.
2 Menţionăm doar faptul că la fiecare parohie existau protocoalele în care erau consemnati cei născuţi, căsătoriţi şi decedaţi, că
registrele cuprinzând circularele vicariale continuau tradiţia dinainte de Revoluţia de la 1848, constituindu-se în adevărate
"serii" documentare. Cu titlu de exemplu, în anul 1857, la parohia Sângeorz existau 8 volume de registre cuprinzând
circulare vicariale; Direcţia judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, fond Episcopia de Gherla-Cluj, 2.536/1857.
3 Grigore Găzdac, Ecouri ale iluminismului în ţinutul Năsăudului, în "Arhiva Someşană. Studii şi comunicări", Il, 1973-1974,
p. 190.
4 Cornel Sigrnirean, Formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 245.
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aplecare spre domeniile caracteristice intelectualităţii româneşti din Transilvania pentru această perioadă.
se susţine prin analiza ariei de provenienţă şi formare a intelectualităţii de aici.
În perioada Districtului au studiat la universităţi de prestigiu, în domeniul filosofiei, la Graz, Viena,
Pesta, Cluj, un număr de 11 bursieri ai fondurilor grănicereşti - între care regăsim pe intelectualii şi profesorii
gimnaziali de mai târziu, Artemiu P. Alexi, Teodor Dumbravă, Ion Mălai, Constantin Moisil, Florian Moţoc,
Paul Tanco - la drept, la Sibiu, Viena, Pesta, un număr de 8 - dintre care regăsim funcţionari în justiţie pe
Ilie Cincea, Simion Echim, Gavrilă Man, Gavril Vârtic - în medicină, un număr de 4, în montanistică, 1, la
Schemnitz, la agronomie, la Mediaş, Herestrău şi Viena, un număr de 5, în teologie, la Gherla şi Sibiu, un
număr de 9 bursierP.
Toţi aceştia, alături de cei mai în vârstă, formaţi în perioada neoabsolutistă, şi de foştii militari, au alcătuit
o puternică fof!ă în varii domenii şi care aveau şi preocupări pentru propăşirea, binele şi luminarea culturală
a locuitorilor Districtului.
Argumentele de mai sus converg către concluzia definitorie a teritoriului şi perioadei analizate, anume
aceea că a fost mult mai facil să se enunţe şi realizeze ideile de asociere, care proveneau din însăşi modul de
organizare şi funcţionare a fostei structuri militarizate. Asocierea celor 44 de localităţi în cadrul sistemului
militar a creat premise favorabile acestor tendinţe şi a indus acest model şi generaţiilor care au urmat; cu atât
mai mult, în perioada existenţei Districtului, care s-a pliat- cel puţin spaţial -pe arealul geografic din timpul
regimului militar.
Afirmaţia

2. Asocierea în cadrul institutionalizat.
Din seria realizărilor instituţionalizate ale perioadei menţionăm în primul rând Casina Română din
Năsăud.
Apărută

în timpul regimentului, ca loc de întrunire pentru ofiţeri, Casina şi-a edificat primul local în
jurul anului 1810, local care apoi a devenit unul din simbolurile Năsăudului, sub denumirea mai târzie de
hotel Rahova. După desfiinţarea regimentului, puţinii "inteligenţi" de aici au continuat spiritul casinei. Odată
cu institutionalizarea Districtului, au rămas în Năsăud intelectualii români, care în anul 1861 au subscris un
protocol'; prin care şi-au declarau intenţia de a continua activitatea Casinei. Găsim între semnatari, funcţionari
districtuali, foşti ofiţeri în regiment, acum pensionaţi, învăţători, meseriaşi, negustori, în total, un număr de 59
de membri. Taxa lunară pentru un membru era de 1 florin.
Urmează o perioadă de relativă stagnare, până în anul 1868, când activitatea societăţii s-a îmbunătăţit.
Ca preşedinte aflăm pe Alexandru Bohăţiel, iar societatea se considera constituită doar pe parcursul unui an
calendaristic, pentru continuarea activităţii fiind necesar acordul membrilor ei. În adunarea din 30 decembrie
1870 s-au elaborat noi statute, consemnate în protocolul reuniunii. Astfel, s-a încheiat activitatea din perioada
Districtului, care a fost reluată în condiţii noi, după desfiinţarea acestuia 7 •
O altă societate care s-a constituit în una din localităţile Districtului a fost Casina din Rodna.
Constituită "în ajunul Naşterii Domnului a anului 1862", societatea a cuprins 10 membrii, toţi inteligenţii
din localitate. În adunarea de constituire, parohul Clemente Lupşai a ţinut o cuvântare în care a subliniat rolul
acestei societăţi, apoi s-a procedat la alegerea unui preşedinte, a unui casier şi a unui secretar, care au primit
sarcina de a întocmi statutele societăţii.
Iniţiativa constituirii a aparţinut inimosului jude cercual - viitorul vice-căpitan districtual - Florian
Porcius şi parohului local. S-a decis să se facă abonamente la publicaţiile româneşti, "Gazeta Transilvaniei",
"Telegraful Român", "Concordia", "Amicul Şcoalei" şi cele străine, "Strigoniul", "Osterreichische Zeitung",
"Ost & West", "Kikiriki", "Figaro".
Aceluiaşi jude cercual i-a apartinut şi iniţiativa de a îndemna fiecare localitate să sprijine "ieşirea foilor noastre
naţionale, precum plătiră ele, sub sis tema adormită (absolutism- n.n.), din lăzile comunale, "Mesagerul Transilvan".
5

Lazăr

6

Vereins-Protocoll sarnrntlicher Herren welche dem Nassoder Lesenvereine beizutreten wi.indschen
domnilor din Năsăud care doresc să se înscrie la Societatea de lectură.

Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene. 1851-1918, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pp. 180-194.

7

Pe larg istoricul în manuscrisul lui Nestor Şimon, publicat de Adrian Onofreiu, Nestor Şimon. Manuscrise inedite, în "Arhiva
Someşană", seria ill, ill, 2004, pp. 470-477. Manuscrisul a fost "preluat" şi publicat în nume propriu, prima dată de Virgil
Şotropa, Casina Română, în "A.S.", nr. 19/1936, pp. 35-39, apoi de Traian Pavelea, Societăţi culturale năsăudene. Varia,
Bistriţa, Arcade, 2005, pp. 9-16.
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= Protocol al tuturor

"Sămânţa semănată prinse rădăcină, căci se abonară toate comunele cercuale, iar pe notari i-a provocat ca fiecare
să citească

gazeta înaintea comunei, cum se citeau o dată, sub timpul milităriei, ordonanţele milităreştP'. Concluzia
era rezumată în aprecierea realizărilor datorate principului viribus unitis (s.n.) 8 •
Constituirea ASTRA a determinat şi primele încercări în zonă pentru a adera la aceasta.
Încă în memoriul pentru întemeierea societăţii, din 10 mai 1860, găsim şi 7 semnatari din fosta graniţă militară
năsăudeană, iar în şedinţa a IT-a a adunării de constituire, din 24 oct/5 nov. 1861 de la Sibiu, au devenit membri
ordinari Nichita lgnat, Spiridon Fetti, Ioan Florian, Moise Panga şi comuna Salva, ca persoană juridică9 •
La fel, deveneau membrii pe viaţă, în anul1862, localitatea reşedinţă a Districtului, Năsăud, singura localitate
membră pe viaţă de la începutul asociaţiei, care anunţa şi în presă, la provocarea oficiului cercual din 25 iulie,
intenţia de a dona "o dată pentru totdeauna, 200 florini pentru ASTRA în obligaţii de stat şi să devină membră a
asociaţiei" 10 şi locotenentul George Pop, originar din Leşu, care s-a înscris cu suma de 105 florini 11
Printre primii membrii ai asociaţiei din District, regăsim pe profesorul gimnazial Octav Barij,iu, preşedintele
Sedriei Generale, Ioachim Mureşan, asesorul Maxim Lica, profesorul gimnazial Leon Pavelea, vice-căpitanul
districtual Florian Porcius, preotul din Sângeorz, Simion Tanco, vicarul Grigore Moisil, preotul din Tiha-Bârgăului,
Moise Pop, cancelistul Grigore Hangea din Năsăud 12 •
În zonă circulau şi au fost cunoscute de către inteligenţa laică şi mireană punctele şi mijloacele stabilite pentru
atingerea scopului asociaţiei, în urma adunării generale de la Şomcuta-Mare, din 11 august 1869 13 •
Adevărata măsură a interesului şi spiritului de jertfă materială pe altarul culturii române d:[n Transilvania,
a elitelor din District au fost reprezentate de evenimentul din anul1870, când între 8-10 august, ASTRA şi-a
desfăşurat lucrările adunării generale la Năsăud.
În cuvântul inaugural rostit în ziua de 8 august, preşedintele asociaţiei Ladislau B. Pop a subliniat
rolul acesteia în ridicarea culturală a poporului român din Transilvania. "Să facem oameni înţelepţi - arăta
preşedintele - pe care nu-i pot înjuga, înşela şi deprăda cei învăţaţi şi iscusiţi, cum înşeli şi înjugi vita, deşi
aceasta este mult mai tare, doar că îi lipseşte mintea" 14 •
Referindu-se la District, Ladislau Pop sublinia faptul că nici un ţinut din Transilvania pe unde s-au ţinut
adunările generale, nu s-a arătat mai cu mult zel şi simpatie către adunarea generală, decât Districtul Năsăudului
şi împrejurul lui.
Sintetizând, acesta arăta că populaţia nici unui alt ţinut din Transilvania "nu a făcut mai multe sacrificii
pentru înaintarea culturii poporului şi să fi dat mai multe dovezi că virtutea romană n-a apus ... încât populaţia din
Districtul Năsăudului, cu tot dreptul să poată zice despre el, că Virtus Romana Rediviva" 15 •
Concretizarea acestor trăsături a fost făcută de căpitanul suprem Alexandru Bohăţiel în aceeaşi zi, când în
şedinţa a 1-a, a depus în mâinile casierului asociaţiei suma de 5.470 florini - 5.200 florini în obligaţii de stat şi
8 Cu puteri unite; "Gazeta Transilvaniei", nr. 5, 17 ianuarie 1862, pp. 19-20.
Direcţia judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, fond Anton Coşbuc, d. 109, f. 1.; în continuare A.N. B.-N.,
fond ... d ... Vezi şi listele cu membrii pentru perioada 1861-1863, în Ibidem, f. 2-5. De asemenea, în catalogul membrilor
Asociaţiei naţionale în Arad pentru cultura şi conversarea poporului român pe anul 1864, găsim ca membri, originari din
zona Năsăudului, cu suma de 2 florini, pe ofiţerii Ioan Mărginean, George Pop, Ştefan Borgovan, Vasile Popiţan, pe Iacob
Mureşan, iar Ioachim Mureşan devine membru pe viaţă prin subscrierea sumei de 8 florini; Ibidem, f. 12.
10 "Gazeta Transilvaniei", nr. 67, 25 august 1862, p. 265. Din localitatea Rodna, la 30 octombrie 1862, se trimitea ca subscriere
pentru fondul asociaţiei, suma de 18 florini, din partea parohului, învăţătorului, judelui, notarului şi a doi "economi"; A. N.
B.- K, fond Vicariatul Rodnei... d. 170i1861, f. 30. În anul1863, subscriau, ca membrii a asociaţiei, 30 de persoane fizice,
cu suma de 5 florini fiecare şi comuna Sângeorz, ca persoană juridică, cu suma de 10 florini; Ibidem, d. 183/1863, f. 12-13.
În anul1864, numărul membrilor, persoane fizice a crescut la 38; Ibidem, d. 198/1864, f. 48. În 1865, numărul membrilor
a rămas acelaşi; Ibidem, d. 211/1865, f. 63. În 1866, numărul lor a fost de 36, cărora li s-au distribuit "actele" adunărilor
generale V şi VI; Ibidem, d. 225/1866, f. 130.
11 Idem, fond Anton Coşbuc, d. 109, f. 23.

9

12

Lazăr Ureche, Despărţământul Năsăud al AS7REI (1881-1914),

înAS7RA 1861-1950.

125

de ani de la înfiinţare, Sibiu, 1987,

p. 199.
13 Regularea mediloacelor spre adjungerea scopului Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului
romanu, Sibiiu, 1871.
14 "Transilvania", foaia asociaţiunii, nr. 18, 15 septembrie 1870, p. 213.
15 Ibidem, p. 215.
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270 florini lichizi- reprezentând contribuţia tuturor celor 44 de localităţi ale Districtului pentru a deveni membri
ordinari sau pe viaţă ai asociaţiei. Suma reprezenta cea mai mare contribuţie de până atunci pentru asociaţie 1 h.

3.

Donaţii şi legate

testamentare, baza fondurilor şi fundaţiilor particulare pentru binele comun.

Un alt instrument de înaintare culturală a fost reprezentat de constituirea unor fonduri şi fundaţii
particulare, de către foşti ofiţeri din regiment sau alte personalităţi ale zonei.
Conştientizarea rolului important alluminării poporului a făcut ca unii dintre aceştia să-şi lase prin legate
testamentare moştenirea materială şi spirituală pentru scopul educării poporului de aici.
Astfel, ofiţerul George Pop din Leşu, căzut în lupta din 24 iunie 1866 de la Custozza a lăsat, prin testamentul
din 22 iunie acelaşi an, constituirea unei fundaţii cu scopuri culturale. Ofiţerul lăsa executorilor testamentari
obligaţia de a constitui o fundaţie pentru conferirea de ajutoare pentru scopuri de cultură.
Instrumentul fundaţional din 9 septembrie 1867 menţiona că se instituia o fundaţie de 100 florini, a cărei
interese se plăteau în tot anul, în ziua examenului, celui mai bun şcolar al şcolii comunale din Leşu, localitatea
de origine a testatorului, care în anul următor va fi şi primit în Şcoala Normală din Năsăud.
O altă fundaţie, în sumă de 200 flori ni, era destinată celui mai bun şcolar absolvent al Şcolii Normale şi careşi continua studiile la gimnaziul năsăudean. Denumirea fundaţiei purta numele fondatorului, "Fundaţiunea lui
George Pop, supra-locotenent cesaro-regesc".
În acelaşi timp, testatorul a donat 229 de exemplare de cărţi, în valoare de 200 florini direct de pe câmpul
de luptă, păstrate în 3lăzi, 227 exemplare de la Blaj şi colecţia legată a ziarelor la care fusese abonat, constituită
din "Gazeta Transilvaniei" (1857-1860), "Concordia" (1861-1863), "Bucovina" (1848-1850), "Strigoniu" (1862),
Actele Asociaţiunii ASTRA, "Amicul Poporului", "Amicul Familiei", "Familia". După cum menţiona în
testament autorul, de beneficiile fundaţiei se vor împărtăşi- "se înţelege de sine, numai români, iar sub nici o
împrejurare, de alt neam" 17 •
Pe aceeaşi direcţie, tot acum, s-au pus bazele viitoarei fundaţii "Florian Micaş", cel care îndeplinea încă
funcţia de procuror adjunct la Sedria districtuală 18 • Catalogul cărţilor rămase de la această personalitate, întocmit
la data de 26 septembrie 1876, consemna un număr de 56 poziţii, care cuprindeau atât cărţi, cât şi diferite hărţP 9 •
La fel a procedat şi un fost grănicer, purtat de valurile vieţii în Munţii Apuseni, la Abrud, Basiliu Başotă,
originar din Zagra, fost ofiţer în Regimentul II românesc de graniţă de la Năsăud, apoi jurist. Acesta a constituit
în anul1875 o fundaţie care să-i poarte numele.
În testamentul din 9 octombrie 1875, testatorul a redactat şi un "document fundaţional", prin care -luând
ca deviză maxima potrivit căreia "omul numai prin cultură şi învăţătură poate deveni util societăţii şi naţiunii
căreia îi aparţine" - stabilea ca o sumă de 400 florini, să fie acordată anual "pentru ajutorarea unui tânăr
român, de religie greco-catolică sau greco-răsăriteană din Munţii Apuseni ai Transilvaniei sau din Districtul
Năsăudului, care va cerceta şcolile gimnaziale ori reale cu vigilenţă, şi în decursul studiilor va raporta calculul
de prima clasă cu eminenţă, sub titlul "Fundaţia studiosului de a V- a clasă gimnazială Emil Dionis Başotă
Moţiu Dâmbul din Abrud" 20 •
Preotul Ioan Gălan din Ilva-Mare a lăsat la moartea sa o sumă de 20.000 florini, "şi vite şi moşie", din
care, după deces, în anul 1868, s-a creat un fond familiar, constând în suma de 3.500 florini. A lăsat comunei
o bibliotecă, iar gimnaziului năsăudean, 30 de cărţi, care "să se adauge la biblioteca acelui gimnaziu 21 ". Din
beneficiile fundaţiei care-i purta numele urmau să se împărtăşească "tinerii care vor să îmbrăţişeze ştiinţele şi
artele", iar statutele au fost redactate în decembrie 1874 22 •
Un alt fapt cultural l-a reprezentat gestul urmaşilor fostului maior Ioan Tomuţa, care au donat în anul1870
pentru Biblioteca Gimnazială din Năsăud, 131 exemplare din cărţile acestuia, condiţionat de "a înfiera numele
16
17
18
19
20
21
22

Ibidem, nr. 20, 15 octombrie 1870, p. 238.
A.N. B. -N., fond Administraţia fondurilor grănicereşti .. .d. 2. 742, f. 9-12.
Ibidem, d. 2.741.
Idern, colecţia Iuliu MoisiJ, d. 64, f. 130-131.
Idern, colecţia Virgil Şotropa. d. 58/32, f. 3.

Istoria parohiei Ilva-Mare, (editor Ieronirn Slăvoacă), Editura Parohiei, Bistriţa, 1906, p. 44.
A. N. B.- N., fond Anton Coşbzc, d. 104, f. 1-3; statutele în Idem, fond Flori an Porcius, d. 4, f. 1-8.
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d-lui maior Ioan Tomuţa ca dăruitor, prin erezii săi şi a da un laudatoriu, pentru fapta patriotică, documentată
de erezi cu o abnegaţie de laudă" 2 :1 • Un alt militar, locotenentul Petru Puiu face un legat testamentar de 130
florini pe seama gimnaziului din Năsăud, destinat astfel : 50 de florini pe seama bibliotecii gimnaziului şi 80
de florini pentru premierea a 16 elevi merituoşi. După scăderea cheltuielilor judiciare, suma rămasă, în valoare
de 125 florini 50 cruceri s-a constituit ca depozit la direcţiunea gimnaziului din Năsăud 2 ~.
La fel, fostul vicar Macedon Pop, ajuns prepozit capitular la Gherla, a donat bibliotecii gimnaziului
năsăudean cărţile din biblioteca personală, totalizând un număr de 659 volume 25 • Iar ASTRA a donat în anul
1867 un exemplar din "Actele şi protocoalele stenografice ale Dietelor transilvane din 1863-1864 şi 1865" 2u.
De altfel, în fiecare an, programa gimnaziului înregistra la rubrica Biblioteca şi muzeul donaţiile din anul
şcolar curent. AstfeL pentru anul şcolar 1869/1870, "biblioteca s-a mai înmulţit cu 123 opere în 201 tomuri, 15
piese muzicale române, 17 mape; colecţia zoologică s-a înmulţit cu 4 bucăţi donate, asemenea cea numismatică,
cu 8 bucăţi, donate de locurile mai înalte" 27 ; pentru anul şcolar 1870/1871, "biblioteca s-a înmulţit cu un
număr frumos de opuri, colecţiunea zoologică cu 5 bucăţi, cea numismatică, cu mai multe sute, donate de d-L
Antoniu, cavaler de Manz, iar cea numismatică, cu 4 bucăţi donate" 26 ; anul următor, s-au înregis:rat 70 de cărţi
şi "colectia numismatică se spori prin donaţia de 126 de bucăţi de bani, parte de pe timpul domniei Romanilor
în Dacia, parte din timpurile mai târzii până în prezent, a unui colac pietrificat tot de pe atunci, făcută de
căpitanul de la Regimentul nr. 50 Baden C. Zăgreanu, de origine din Salva, căruia i se aduce pe această cale, în
numele institutului, cea mai vie mulţumită" 29 •
Chiar şi în statutele de organizare a comunelor din Districtul Năsăud, din 1872, erau prevăzute atribuţii
culturale pentru reprezentanta comunală. În §5, punctul p, se precizau un set de îndatoriri ale acestui organism, de
"a îngriji pentru înaintarea culturii şi susţinerea moralităţii locuitorilor, pentru abaterea de la beţie, de la risipirea
averii, de la lenevire şi alte fapte, ce ruinează familiile acestora" 30 •
4. Proiecte ale unor asociaţii extraprofesionale.

Pe linia racordării la progresul general al Transilvaniei şi al imperiului, s-au înscris şi eforturile unor
intelectuali ai locului pentru constituirea într-o formă organizată a activităţii lor extraprofesionale, într-o
societate ştiinţifică.
Premisele erau reprezentate de planul baronului Iosif Eătvăs, care încă în anul 1873 a lansat un apel şi un
program pentru formarea de reuniuni spre scopul educării poporului. Apelul prezenta trăsăturile unui plan preliminar
spre scopul înfiinţării de "reuniuni pentru creşterea poporului". De la bun început se preciza că acestea nu se vor
amesteca în viaţa şcolară, care era apanajul corporaţiilor bisericeşti şi al comunităţilor locale. Planul prevedea ca
23 Idem, fond Administraţia fondurilor grănicereşti .. ., d. 228, f. 5. În anul 1866, au fost donate din partea fostului căpitan
Silvestru Torni din Mocod, pe seama bibliotecii gimnaziale "mai multe cărţi şi rechizile"; Idem, fond Vica'iatul Rodnei ... d.
225/1866, f. 72, iar în 1870, năsăudenii s-au implicat şi au participat la serbările omagiale de la Putna, în memoria lui Ştefan
cel Mare; Idem, fond Liceul "George Coşbuc"- Năsăud, d. 15/1871.
24 A patra Programă dela gimnasiulu publicu superiore romanescu ( grăniţeirescu} gr. Chatolicu de la Naseudu. Pre anul
şcolastic 1872/73, Bistriţa, 1873, p. 40.
25 Programa a V-a a Gimnaziului superior fundaţional greco-catolic din Naseudu pe anul şcolar 1873-1874, Sabiiu, 1874. p.
32-33; Ibidem, anul şcolar 1874-1875, pp. 41-43; Ibidem, anul şcolar 1875-1876, pp. 54-57, vezi şi corespondenţa privind
administrarea fundaţiei care-i purta numele, în A. N. B.- N., fond Liceul "George Coşbuc"- Năsăud, d. 16/1874.
26 Idem., fond Vicariatul Rodnei ... d. 239, f. 5.
27 Parte din "piese" erau donate, dar o parte proveneau şi din fondul de 100 florini pus la dispoziţie în fiecare an spre acest
scop de către direcţiunea gimnaziului; Programa de la Gimnasiulu romanescu gr. Catholicu de la Naseudu. Pre anulu
scolastic 1869/70, Bistriţia, 1870, p. 36.
28 Programa a doua .... pre anul scolastic 1870/71, Bistriţia, 1871, p. 56; vezi consemnarea în detaliu a donaţiei Manz în
Programa a VII-a, 1875/76, Sabiiu, 1876, pp. 35-43. Tot acum începe şi consemnarea cărţilor din biblicteca profesorilor
-Mariana- care se va continua în anii următori, ajungând în anul 1872/1873, la 200 de poziţii consemnate; A patra
programă ... Pre anul scolastic 1872/73, Bistriţia, pp. 43-44.
29 A treai programă ... Pre anul scolastic 1871/72, Bistriţia, 1872, p 58.
30 Districtul
Fundaţiei

Năsăud 1861-1876. Contribuţii

documentare (volum îngrijit de Simion

Lupşan şi

Adrian Onofreiu), Editura

"Geroge Coşbuc", Năsăud, 2003, p. 420.
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pentru "înaintarea creşterii poporului", să fie întemeiate în fiecare comitat câte o reuniune sau asociaţiune, care să
grupeze membrii de toate naţionalităţile şi confesiunile.
Scopul principal era "de a dezvolta pe teritoriul comitatului creşterea poporului în toate direcţiile", iar pentru
atingerea scopului, trebuiau urmărite situaţia statistică cât mai detaliată despre starea creşterii poporului, asigurarea
înfiinţării de şcoli, analiza frecvenţei şi a rezultatelor la învăţătură, dotarea şcolilor cu material didactic, adunarea
de cărţi pentru bibliotecP 1•
Apelul era susţinut şi de presa din epocă, care preciza că în acest mod românii se puteau folosi de reuniunile
naţionale "pentru luminarea şi creşterea poporului" 32 şi va fi reluat câţiva ani mai târziu, când presa insista pe
necesitatea de a se forma reuniuni şi a ţine discursuri pentru popor. Reuniunile trebuiau să fie înfiinţate ,Jn tot
satul, câte o reuniune sau asociere filantropică, deşteptând simţul la cultura internă şi cea externă".
Pentru atingerea scopului, membrii acestora trebuiau să se adune de 2-3 ori seara, în timp de iarnă, şi cel puţin
duminica, "unde să se ţină de inteligenţi prelegeri şi discursuri, despre tot ce se lucră pentru patrie şi naţiune, despre
învăţături economice, să se citească jurnale, instrucţiuni de interes agronomic".
Ca finalitate, se impunea "a se aduna de la fiecare suflet, 1 crucer, la 15 mai- ziua aniversării Adunării de la Blaj,
din 3/15 mai 1848- şi 26 octombrie- ziua în care, la 26 octombrie 1863 a fost sancţionată de împărat legea egalei
îndreptăţiri a naţiunii române cu celelalte naţiuni din Transilvania- pentru reuniunea centrală" 33 •
În zona Districtului, apelul a avut un larg ecou. În şedinţa Consiliului Municipal al Districtului din 28/11
decembrie 1873, ţinând cont de recomandarea pentru constituirea de reuniuni ştiinţifice, "se face propunerea să se
facă şi aici o reuniune ştiinţifică, pentru care scop se şi alege o comisie".
Unul din susţinătorii acestei idei, profesorul Artemiu P. Alexi, a exprimat plastic necesitatea reuniunii, prin
cuvintele "aş dori numai, ca acea comisie să se grăbească cât de tare cu realizarea misiunii sale, căci lipsa e foarte
simţită" 34 •

Deşi nu s-a concretizat la nivel practic, activitatea în acest sens s-a păstrat prin proiectul de statute pentru
o Reuniune pentru propagarea de ştiinţe şi arte în Districtul Năsăudului. Invitaţia pentru cei interesaţi preciza
că la ora 8, în data de 4 iunie 1875, se va constitui ad-hoc reuniunea, după care se vor stabili statutele. În
continuare, erau programate scurte dizertaţii, susţinute de profesorii gimnaziali; Artemiu P. Alexi, despre
Poporul român în oglinda poeziei sale, Maxim Pop, despre Martirul adevărat şi martirul pretins, Constantin
Moisil, despre Adevăratele rezultate ale ştiinţei şi ale arteP 5•
Statutele propuse precizau că "scopul reuniunii este cultivarea şi propagarea ştiinţelor şi artelor şi cu
deosebire, scrutarea, cultivarea şi propagarea acelor ramuri de ştiinţă şi arte, care au referinţe la Districtul
Năsăudului, din punct de vedere a istoriei, economiei rurale, a istoriei naturale, a literaturii, a instrucţiunii
publice, a moralului, a etnografiei, a ştiinţelor fizice, statistice şi topografice, a industriei, a comerţului".
Ca mijloace pentru atingerea scopurilor erau consemnate ţinerea de adunări periodice, în care să fie
susţinute dizertaţii ştiinţifice, literare şi de arte şi prelegeri publice, tipărirea acestora în anuarul reuniunii,
precum şi a altor cărţi "conducătoare la ajungerea scopului".
În continuare, erau precizate categoriile de membrii ai reuniunii - ordinari şi onorari - drepturile şi
obligaţiile acestora, organele de conducere, averea reuniunii, adunările reuniunii, dizolvarea acesteia. Sigiliul
reuniunii urma să poarte inscripţia "Reuniunea de ştiinţe şi arte din Districtul Năsăudului", cu figura Minervei
în mijloc, iar limba "tuturor afacerilor reuniunii este limba populaţiei acestui District, adică limba română" 36 .
Chiar şi numai în stadiu de proiect, statutele arătau preocuparea intelectualilor de aici pentru racordarea
la ideile şi spiritul timpului, ca şi interesul pentru ridicarea culturală a locuitorilor Districtului.

31 "Magazinu Pedagogicu", (editat de Cosma Anca, Maximu Popu, Basiliu Petri], Năsăud, tomul 1, 1867, pp. 405-410.
32 "Gazeta Transilvaniei", nr. 91, 4 dec/22 nov. 1867, p. 361.
33 Ibidem, nr. 20, 22/10 martie 1873.
34 Ibidem, nr. 95, 25/13 dec. 1873.
35 A. N. B.- N., fond Florian Porcius, d. 16, f. 1; în raportul statistic pe anul1874 se preciza că "se află în curgere înfiinţarea
unei reuniuni de ştiinlă şi arte pentru acest District"; Districtul Năsăud 1861-1876. Contribuţii documentare ... p. 568.
36 A. N. B. - N., fond Florian Porcius, d. 16, f. 2-3. Preocupări în această directie erau consenmate la Năsăud de mai mult timp;
amintim numai manuscrisul unei conferinte "Despre culturalizare", apaqinând unuia din cele mai întreprinzătoare figuri de la
ginmaziul de aici, profesorul Artemiu P. Alexi; Idem, colecţii diferite - Artemiu P. AleJd, d. 6/6, f. 1-18.
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De altfel, ideea creării unei societăţi ştiinţifice va fi reluată la sfârşitul perioadei de existenţă a Districtului,
fiind consemnată în corespondenţa dintre Artemiu P. Alexi şi Nestor Şimon. Primul arăta că ideea de a se
realiza acest proiect în cadrul secţiunilor ştiinţifice ale ASTRA nu avea sorţi de izbândă, sfătuincl şi îndrumând
realizarea prin constituirea unei forme de sine stătătoare, cu statute redactate şi aprobate. "Să fim cu puţină
indulgenţă- arăta Alexi, după strădaniile sale din anii 1877-1883- şi eu cred că vom ajunge la scop. Chiar un
an dacă aşteptăm după statute, aşteptăm mai bine un an decât niciodată" 3 i.
Alte preocupări în direcţia instituţionalizării actului cultural au fost luate în discuţie în adunarea
Comitetului Districtual, care şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14-16 şi 19 ianuarie 1869. '[ntre probleme
dezbătute s-au regăsit şi cele referitoare la preocuparea "pentru creşterea unor artişti, maiştri, comercianţi. Să
conlucrăm cu puteri unite- se arăta în protocolul dezbaterilor- pentru înaintarea bunăstării materiale, pentru
că în acest mod vom preface acest District în paradis" 3e.
În anul 1873, în şedinţa Comitetului Districtual din 11 decembrie, medicul districtual, Ştefan Pop, a
propus înfiinţarea unei reuniuni de puşcat/vânătoare-Schiitzverein 39 •
În acelaşi timp, intelectualii zonei, formaţi în marile centre universitare ale Apusului- Austria, Germania.
Italia, sau Budapesta- au întreţinut un climat permanent cultural şi naţional. În biblioteca liceului, precum
şi în cele ale intelectualilor de aici erau prezente operele marilor creatori ai culturii universale, cât şi a
intelectualilor români, care asigurau o atmosferă propice pentru cultură şi educaţie 40 • Şi-au adus prinosul la
aceasta şi cei care şi-au desfăşurat activitatea în perioada Districtului, precum profesorii gimnaziali Nicolae
Pop, Ioan Marte Lazăr, Artemiu P. Alexi, Maxim Pop, învăţaţii Florian Porcius, Ion Pop Reteganul, Grigore
Silaşi, Iacob Mureşan 41 •

Anexa.
<1875> Năsăud.

Statutul reuniunii de

ştiinţă şi artă

din Districtul Năsăudului 42 •

1. Scopul reuniunei
§: 1 Scopul reuniunii este cultivarea şi propagarea ştiinţei şi cu deosebire scrutarea, cultivarea şi

propagarea acelor urme de ştiinţă şi artă, care cu referinţă la Districtul Năsăudului devin punctul de vedere a
istoriei, a economiei rurale, a istoriei naturale, a literaturii, a instrucţiunei publice, a moralului, a etnografiei,
a cunoştinţelor fiscale, statistice şi topografice, a industriei şi a comerţului şi altele, contribuie la prosperarea
materială şi intelectuală a poporului.

II. Mijloace pentru atingerea scopului
§: 2 Acestea sunt :

a) Ţinerea de adunări periodice împreună cu disertaţiuni ştiinţifice, literare şi de artă şi cu prelectiuni
publice. Disertaţiuni de natură politică sunt interzise.
b) Tipărirea disertaţiunilor şi prelecţiunilor ţinute în adunările reuniunii şi a altor cărţi conducătoare la
ajungerea scopului acestuia.
c) Înfiinţarea unui muzeu şi a unei biblioteci.

Corespondenţă, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca, 2005, p.18.
"Gazeta Transilvaniei", nr. 8, 19 febr/29 ian. 1869.
Ibidem, nr. 95, 25/13 dec. 1873.
Vezi şi catalogul căr!ilor din biblioteca lui Florian Porcius, cuprinzând 352 volume, la Liviu Păiuş, Florian Porcius. Viaţa şi
opera, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, pp. 75-91.
41 Ion Rusu-Sărăţeanu, Academia Română şi mişcarea culturală din ţinuturile Bistriţei şi Năsăudului, în "File de istorie",
Bistriţa, VI, 1989, pp. 193-206.
42 A.N.B.-N., fond Florian Porcius d. 16, f. 1-3. Publicat la Adrian Onofreiu, Districtul Năsăud (1861-1876), Ed. Argonaut,
Cluj-Napoca, 2010, pp. 349-351; vezi pe larg şi capitolul Realităţi culturale, în Ibidem, pp. 251-278.

37
38
39
40

Nestor Şimon 1915-2005.
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III. Membrii reuniunii
§: 3 Membrii reuniunii sunt ordinari şi onorari şi anume :
a) Membru ordinar este fiecare, indiferent de patrie, care recomandat de doi membri ai reuniunii, va fi
primit de atare şi care, fiindu-şi juris şi având o viaţă nepătată, solvesce taxa prescrisă.
b) Membru onorariu este tot acel bărbat merituos pentru reuniune sau, în genere, pentru ştiinţă şi artă, pe
care îl alege reuniunea.

I\T. Drepturile şi îndatoririle membrilor
§: 4 Fiecare membru ordinar are dreptul :
a) de alegere activă şi pasivă.
b) de a face propuneri şi interpelaţiuni în adunările generale. Propunerile sunt a se insinua la consiliu cu
24 de ore înainte de adunările generale.
c) de a ţine disertaţiuni şi prelecţiuni publice cu înţelegerea consiliului.
d) de a se folosi de mijloacele de cultură ale reuniunii după normativele definite.
§: 5. Fiecare membru ordinar are de a sol vi una taxă anuală de 1 florin în două rate, la început de semestru.
§: 6. Membru ordinar înceta de a fi ca atare, dacă la repetatele provocări din partea consiliului, nu va
satisface obligatia din §: 5 sau nu va corespunde pe deplin §:3 acestui statut.
§: 7. Fiecare membru onorariu are dreptul de a participa la adunările reuniunii cu votul consultativ, de a
ţine în acestea, cu conţelegerea consiliului, disertatiunii sau prelecţiuni şi de a se folosi de mijloacele culturale
ale reuniunii, după normativele prescrise.

V. Conducerea reuniunei
§: 8. Reuniunea se conduce în toate afacerile sale de către consiliul ei.
§: 9. Consiliul constă:
a) din un preşedinte;
b) din doi vice-preşedinti;
c) din doi consilieri;
d) din un secretar;
e) din un custode a bibliotecii şi a muzeului;
f) din un casier;
g) şi din un controlor;
§: 10. Întregul consiliu se alege de către adunarea generală cu majoritate de voturi, pe timp de 3 ani.
Realegerea este permisă.
§: 11. Afacerile consiliului sunt:
a) de a realiza mijloacele pentru ajungerea scopului reuniunii, provedinte în §:2 cum şi de a cerca mijloace
noi pentru ajungerea acelui scop.
b) de a executa toate concluziile adunărilor generale.
c) de a administra averea reuniunii şi de a se îngriji pentru înavuţirea muzeului şi a bibliotecii
§: 12. Consiliul îşi are reşedinţa sa în Năsăud.
§: 13. Afacerile singuraticilor membri din consiliu sunt:
a) Preşedintele convoacă şi conduce adunările reuniunii a consiliului, reprezintă în afară reuniunea în toate
afacerile sale şi subscrie toate actele reuniunii împreună cu secretarul.
b) Vice-preşedinţii substituiesc pe preşedinte în toate afacerile acestuia, acela dintre noi, care sunt desemnaţi
de preşedinte.
c) Secretarul poartă protocoalele în şedinţele reuniunii şi a consiliului aceluiaşi, precum şi corespondenţa
acesteia şi îngrijirea de arhiva şi sigiliul reuniunii.
d) Consilierii conlucră prin consiliul la înaintarea reuniunii.
e) Casierul şi controlorul vor păstra şi administra averea reuniunei conform concluziei adunării, respectiv a
consiliului, despre care vom garanta solidarmente cu averea lor proprie şi vor purta raţiune exactă despre administrarea
ei.
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DCustodele va purta grija de bunăstarea muzeului şi a bibliotecii, având totodată de a purta unui inventariu şi
cărţi

de evidenţia despre cele intrate şi estradate.
§: 14. Limba tuturor afacerilor reuniunei este limba poporului acestui District adică :limba română.

VI. Averea reuni unei
§: 15Averea reuniunei constă:
din taxele membrilor ordinari,
din taxele incurse pentru diplome,
din venitul curat de la tipărit,
din donatiile mărinimoase,
din bibliotecă şi muzeu

VII. Adunările reuni unei
§: 16. Reuniunea va ţine în fiecare an o adunare generală ambulantă în Districtul Năsăudului.
§: 17. Afacerile adunării generale ambulante sunt:
a) Primirea raportului anual făcut din partea consiliului despre activitatea reuniunii;
b) Primirea raportului despre starea casei reuniunii;
c) Primirea raportului despre starea muzeului şi a bibliotecii reuniunii;
d) Stabilirea bugetului şi dispoziţiunea despre modalitatea administrării şi fructificării fondului reuniunii;
e) Pertractarea şi deciderea propunerilor făcute de membrii reuniunii;
DModificarea statutului;
g) Stabilirea locului şi timpului pentru proxima adunare generală ambulantă;
h) Alegerea consiliului;
i) Ţinerea de disertaţiuni ştiinţifice, literare şi de artă, precum şi prelecţiuni publice.
§: 18.Toate deciziile în adunările generale ale reuniunii se fac prin majoritate de votu:~i a membrilor
prezenţi.

§: 19. Afară de adunările generale ambulante, reuniunea va ţine, după împrejurările, adunări centrale, de
câte ori se vor insinua numere suficiente la consiliu, disertaţiuni literare ştiinţifice şi de arte.
§: 20. Atât adunările generale ambulante, cât şi adunările centrale, se convoacă prin presă, cu 15 zile
înainte.

VIII. Sigiliul reuniunei
§: 21. Reuniunea va avea un sigiliu cu următoarea
Districtul Năsăudului" iar în mijloc "Figura Minervei".

circumscripţie:

"Reuniunea de

ştiinţă şi artă

din

IX. Dizolvarea reuniunei
§: 22. Dizolvarea reuniunii se poate face numai prin% a voturilor tuturor membrilor.
§: 23. După dizolvarea reuniunii, toată averea ei trece în proprietatea Fondurilor şcolare grănicereşti din
Districtul Năsăudului.

Intellectual Framework of Association between Ideas and Achievements
in Năsăud District
(Abstract)
Former territory of the Border Regiment from Năsăud constituted a permanent source of recruitment and
training of the Romanian intellectuals. This happened especially during the existence of the Năsăud District,
when the involvement in the national movement of Romanians from Transylvania was more consistent. The
result was defined by the association of intellectuals from here on general ideas of the Romanian nation.
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In the newly created frarnework during the existence of the Năsăud District the author examines the idea
of association at intellectuallevel and the structures that resulted.
A first level was that of institutional framework, in which are examined the considered forms in the
Romanian Casina Society /the Năsăud Intellectuals Society and the involvement in material and spiritual
support of ASTRNthe Romanian People's Association for Literature and Culture.
Another level was that of donations and testamentary legacy 1wills, which ha ve formed the material hasis
of funds and private foundation, created to serve the common good. Reflected in numerous similar foundations,
the support has materialized in the financial support of many intellectuals, especially during their schooling,
from trades practice studies, then the secondary and higher education.
Additional associations outlined to another level of expression the idea of association, both locally and to
the most general of the District as a whole. There were created or designed charitable societies, science and art
meetings, scientific meetings, meetings of intellectuals reading companies.
Ali these forms have resulted from the associative nature of the organization itself- even if imposed- of
the military structure represented by the Border Regiment from Năsăud and which was perpetuated in the
existing period of The Năsăud District.
For example, there is shown in the annex the statute draft of the Science and Art Meeting from Năsăud
District.
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Reuniunea "Mariana" a învăţătorilor greco-catolici din Năsăud.
Statute şi forme de organizare.
Iulia-Maria POP1

Secolul al XIX-lea a fost secolul romantismului, al modernizării culturii, ştiinţei şi a civilizaţiei. Pe lângă
numeroasele transformări pe care societatea românească le-a înregistrat în această perioadă se impune să
evidenţiem un fenomen care a contribuit incontestabil la formarea societăţii civile, asociaţionismul.
În Transilvania acest fenomen s-a manifestat mai activ îndeosebi cu începere din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, şi a generat apariţia casinelor, a societăţilor de lectură a elevilor sau a studenţilor,
constituirea reuniunilor de cântări şi muzică, a reuniunilor de femei sau cele închinate Sfintei Fecioare Maria.
În această conjunctură favorabilă, s-au cristalizat şi reuniunile de învăţători. Acestea reprezintă tipuri de
asociaţii profesionale cu caracter cultural, organizate pe baze naţional-confesionale, care şi-au propus, pe lângă
perfecţionarea profesională a membrilor şi ridicarea nivelului cultural al societăţii româneştF.
În provinciile româneşti aflate sub stăpânire austro-ungară, apariţia reuniunilor de învăţători a fost
facilitată de legislaţia civilă. Între numeroasele prevederi ale legii XXXVIII promulgată de către ministrul J6zsef
Eătvos în anul 1868, articolul 147 instituia obligativitatea de asociere pentru învăţătorii din şcolile populare
şi cele de stat3 • În aceste condiţii, din dorinţa de a creşte calitatea procesului instructiv-educativ, învăţătorii
români confesionali, greco-catolici şi greco-orientali, au preluat modelul de organizare a dascălilor germani şi
maghiari în reuniuni.
Aparent reuniunile de învăţători sunt produsul legislaţiei dualiste, însă trebuie să precizăm că ele s-au
constituit pe baza modelului de tip german, lansat la începutul secolului al XIX-lea de Adolph Diesterweg,
recunoscut pentru meritele sale incontestabile în domeniul pedagogiei ca şi "învăţătorul învăţătorilor germani" 4 •
Acesta a reuşit să înfiinţeze în anul 1832 Asociaţia pedagogică, iar în anul 1840 Asociaţia înviiţătorilor secţia
Berlin. Treptat a revitalizat vechea Uniune a învăţătorilor care luase fiinţă în anul1813, iar ma:. târziu, în anul
1841 a constituit Asociaţia tovărăşească a învăţătorilor. Toate aceste reuniuni organizau lunar consfătuiri, iar o
dată pe an se organiza la Berlin, serbarea învăţătorilor. Diesterweg participa la toate aceste întruniri în calitate
de preşedinte 5 .
În monarhia dualistă, după cursurile preparandiale şi cursurile de şase săptămâni organizate de către
autorităţile statului, conferinţele didactice au reprezentat o formă superioară de perfecţionare profesională
pentru învăţători.
În Dieceza de Gherla, introducerea conferinţelor învăţătoreşti, s-a hotărât în şedinţa consistorială ţinută
la Gherla la 21 mai 1872. Această decizie a survenit după ce din experienţa anilor trecuţi s-a constatat că,
"îmrăţătorii adunaţi la instituţiunea de şase săptămâni pentru ascultarea propunerilor pedag'Jgice fac foarte
1

"Investeşte

în oameni!" doctorand bursier în "Proiect

cofinanţat

din Fondul Social European prin Programul
pentru suportul
financiar din programul ca-finanţat de PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR C'MANE 2007-2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/4- "STUDII DOCTORALE, FACTOR MAJOR DE
DEZVOLTARE AL CERCETĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE".
2 Bocşan Nicolae, Transilvania şi unirea din 1859. Implicaţii culturale, în:AIL1 Cluj-Napoca, XXVII, 1985-1986, pp.
494-495.
3 Magyar Tănrenyek, Vol.II, Pesta, 1868.
4 A. Diesterweg, Texte pedagogice alese, Studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de Iosif I. Gabrea, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 7.
5 Ibidem, p. 18.
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013". Autorul doreşte să mulţumească

Revista Bistrifei, XXIII, 2009, pp.
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puţin

să suspende cursul suplinitor în dieceza de
Gherla şi să găsească o modalitate mai eficientă de perfecţionare a învăţătorilor.
Circulara cu Nr.1275/630-711 7 a introdus obligativitatea constituirii de conferinţe didactice pentru toţi
învăţătorii greco-catolici din dieceză. În conformitate cu prevederile § 1 din Circulară, la conferinţe urmau
să se întrunească învăţătorii din mai multe tracte protopopeşti învecinate. Aceste întruniri aveau un caracter
itinerant, fiind organizate astfel încât învăţătorii să se întrunească în fiecare an în alte tracte protopopeşti.
Structura administrativă a conferinţelor cuprindea: un preşedinte, un notar şi un examinator. Funcţia de
preşedinte era deţinută din oficiu de protopopul tractului respectiv, iar notarul şi examinatorul erau aleşi dintre
membrii prezenţi. Temele supuse dezbaterilor erau propuse de către învăţători însă, pentru a fi recunoscute
definitive, aveau nevoie de acordul preşedintelui. Deoarece aceste consfătuiri se organizau o dată pe an, în
general cu începere din data de 20 august şi ţineau aproximativ cinci. şase zile, învăţătorii aveau la dispoziţie
timp suficient să se pregătească pentru temele propuse spre dezbatere.
În vederea unei împărţiri administrative eficiente, teritoriul diecezei a fost organizat după cum urmează:
a. "Învăţătorii Vicariatului Năsăudului, tractului Budacului şi a Bistriţei se vor însoţi întru una conferinţă.
b. Învăţătorii din protopopiatele Becleanului, Cristurului şi a Reteagului vor forma altă corporaţiune
c. Învăţătorii din protopopiatele 5. Marghitei, Buzei şi a Secului mr ţine conferinţa într-un loc.
d. Învăţătorii din protopopiatele Gherlei, Logiardului şi a Ghiulei vor eforma un alt corp.
e. Învăţătorii protopopiatelor Olpretului, Vadului şi a Surducului se vor constitui într-un alt corp.
f Învăţătorii din protopopiatele Câţcăului şi a Lăpuşului se vor aduna laolaltă.
g. Învăţătorii din întreg căpitănatul Chioarului se vor constitui în alt corp a conferinţelor.

progrese"6 • Acest motiv a determinat membrii Consistoriului

h. Docenţii protopopiatelor Baiei- Mari, Baiei- Sprie şi a Sein ului vor face alt corp.
i. Docenţii din protopopiatele Satu-Mare, Ţara Oaşului şi Turţului for eforma altă trupă.
j. Cu privire la docenţii din Silvania, deoarece dânşii până acum au una conferinţă învăţătoricească ca
aceasta şi sunt deja organisaţi, nu se face altă dispusăţiune, rămânându-le numai oblegământul de a
subşterne Protocoalele acelor conferinţe după modul sus îndegetat.
k. Învăţătorii din tractele !zei, fodului şi a Vişeului vor ţine conferinţele aici prescrise laolaltă.
1. Învăţătorii Coşeului, Marei şi a Sighetului aşijderea vor eforma una trupă" 8 •
Această împărţire teritorială

a stat la baza organizării tuturor conferinţelor organizate pentru perfecţionarea
a învăţătorilor de confesiune greco-catolică din Episcopia de Gherla, până la organizarea lor în
reuniuni. Apariţia reuniunilor a fost oarecum anticipată de către autorităţile ecleziastice care au inserat între
prevederile § II menţiunea că: "la aceste conferinţe se vor putea aduce şi niscari statute pentru organizarea
corpului învăţătoresc şi alte referinţe"!1 • Deoarece pentru organizarea învăţătorilor în conferinţe nu era nevoie
de statute aprobate, presupunem că precizarea se referă la reuniuni, deoarece acestea intrau în legalitate doar
după ce statutele lor de constituire primeau acordul Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică.
În partea de nord a Transilvaniei, în ţinutul Năsăudului sentimentul solidarităţii profesionale s-a
manifestat încă din anul 1863 când, vicarul Grigore Moisil a avut iniţiativa convocării tuturor învăţătorilor
din această zonă într-o conferinţă. Consfătuirea a avut loc la Năsăud între 19 şi 23 octombrie, ocazie cu care
au fost dezbătute probleme din sfera scolastică. Deşi a reprezentat un adevărat succes, până în anul 1869 s-au
mai ţinut doar două conferinţe. Reuniţi în 27 respectiv 28 septembrie 1869, dascălii năsăudeni au hotărât
constituirea unei reuniuni, însă, de la acea dată au mai trecut încă trei anil 0 , până când, la 17 decembrie 1872
sub preşedinţia lui Ioan Ionaşcu, cel mai bătrân învăţător din ţinut, s-a ales un comitet însărcinat cu elaborarea
unor statute 11 •
Iniţiativa înfiinţării au avut-o "învăţătorii însuşi care voind pe de o parte a progresa cu timpul, iar pe de
profesională

altă

6

parte lipsindu-le mijloacele de perfecţionare s-au gândit că

unindu-şi puterile

Mirela Andrei Popa, Aurelia Mariana Dan, Şcoală şi Biserică. Circulare
Editura Argonaut Cluj-Napoca, 2008, Circulara 117, p. 154.

şcolare

vor putea realiza ceea ce unul

din vicariatul Rodnei {1850-1918} val. I,

Ibidem.
Ibidem, p. 155.
9 Ibidem, p. 154.
7

8

10 Virgil Şotropa, Dr. Nicolae Drăgan, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913, p. 135.
11 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 15, 1879.
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singur nu poate face nici atunci când ar dispune de orice mijloace însemnate" 12 • Referindu-se la constituirea
acestei asociaţii, după 25 de ani de funcţionare, Gherasim Domide preciza: "pătrunşi de dorul rezultatelor mari
şi bune şi convinşi că în unire e putere, au decis la 1876 şi şi-au închegat puterile într-o legătară organică şi
plină de viaţă, într-un corp a cărui membre deşi au funcţionat deosebit, toate au lucrat pentru vitalitatea trupului
şi pentru popor. Acestei uniri organice i-au dat un nume foarte vrednic, şi apoi i-au dat şi atribut creştinesc,
prin care a devenit şi un organ creştin" 13 ."Reuniunea învăţătorilor populari din districtul Năsăudului şi din
jurullui" 14 *, va purta numele de "Reuniunea Mariană" în memoria celui mai zelos învăţător din district, Ioan
Marian, care ulterior a ajuns vicar.
Din punct de vedere structural, Proiectul de Statute cuprinde 32 de articole care furnizează informaţii
legate de denumirea, scopul şi mijloacele reuniunii, statutul, drepturile şi obligaţiile membrilor ei, îndatoririle
organelor administrative sau temele propuse spre dezbatere în adunărilor generale şi extraordinare. Totodată
se fac însemnări legate de folosirea fondului bănesc, în cazul în care asociaţia s-ar dizolva.
Scopul menţionat al reuniunii era "întrunirea învăţătorilor populari pentru dezvoltarea educaţiei şi a
învăţământului, dar şi pentru îmbunătăţirea stării materiale a învăţătorilor, ajutorarea săracilor, a văduvelor
sau a orfanilor". Remarcăm că pe lângă caracterul educativ, asociaţia şi-a propus să dezvolte şi o dimensiune
filantropică.

În conformitate cu prevederile art.4 din Statute, mijloacele folosite în vederea materializării obiectivelor
dinainte stabilite, sunt reprezentate de: "discutarea problemelor pedagogica-didactice în adunările generale,
ţinerea de disertaţii, elaborarea de teme din sfera educaţiei şi a învăţământului, prelucrarea cărţilor didactice,
apărarea intereselor şcolare", şi nu în ultimul rând, "menţinerea contribuţiilor financiare destinate bibliotecii
şi fondului reuniunii" 15 •
Deşi asociaţia se autofinanţa prin contribuţia membrilor ordinari şi extraordinari sau prin donaţii, fondul
bănesc era organizat pe două segmente. O primă parte era reprezentată de o treime din banii încasaţi în fiecare
an, venituri destinate pentru acoperirea cheltuielilor administrative, îmbogăţirea bibliotecii., iar în cazuri
excepţionale, pentru premierea cărţilor didactice foarte bune. În cazul în care două treimi dintre membrii cu
drept de vot ar fi decis dizolvarea reuniunii, averea ei ar fi fost transformată într-un fond de~:tinat susţinerii
financiare a fiilor de învăţători care doreau să ajungă dascălP 6 •
Ce-a de-a doua parte a banilor era prevăzută pentru acordarea de pensii văduvelor membrilor ordinari şi-au
plătit regulat taxele, dar şi pentru ajutorarea dascălilor nevoiaşi care întrunesc criteriile mai sus menţionate 17 •
Art. 27 prevede întocmirea unui regulament special pentru acordare de ajutoare şi pentru ţinerea adunărilor
generale, regulament ce trebuia aprobat de Ministrul de Culte şi Instrucţie Publică 18 •
Redactat atît în limba statului cât şi în limba română, proiectul de Statute a fost trimis la 1 septembrie
1874 Căpitanului supreme al districtului, cu rugămintea ca acesta să îl trimită spre aprobare la Minister19 • În
şedinţa din 26 noiembrie 1874 preşedintele Comitetului Central al reuniunii, Maxim Pop, prop·mea revizuirea
şi modificarea Statutelor în conformitate cu instrucţiunilor primite de la Minister, prin adresa cu Nr. 28597 din
27 octombrie 1874.
Între modificările sau mai bine-zis completările făcute de către reprezentanţii statului exemplificăm:
"indiferent de categoria din care fac parte, membrii reuniunii trebuie să fie cetăţeni ai statului austro-ungar, iar
în cazul în care alţi învăţători ar dori să devină membri ai acestei asociaţii, aceştia trebuie să primească acordul
Înaltului regim" 20 , care are dreptul de a decide şi în privinţa administrării fondului reuniunii, 'In cazul în care
aceasta s-ar dizolva sau în privinţa acordării de pensii şi ajutor material. Totodată se precizează că, în adunările
12 Ibidem.
13 Unirea, An XI, Nr. 52, Blaj 28 decembrie 1901, p. 420.
14 *Prima denumire a Reuniunii.
15

Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

din

Năsăud,

16 Ibidem,

a Arhivelor

Naţionale,

Fond: Reuniunea

învăţătorească greco-catolică

"Mariana"

Nr. pachet 1/1872, f. 1.

f. 4.

17 Ibidem, f. 3.
18 Ibidem, f. 4.
19 Fond cit., Nr. pachet 1/1874, f. 1.
20 Ibidem, Nr. pachet 1/1874, f. 9.
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generale se aleg organele administrative ale reuniunii, sau se dezbat teme didactice, preocupările politice fiind
cu desăvârşire interzise 21 • Refăcute, Statutele au fost trimise spre aprobare.
Doi ani mai târziu, prin adresa cu Nr. 54 din 10 februarie 1876, Căpitanul suprem înştiinţa asociaţia prin
preşedintele ei, că "din partea locurilor competente, cu ordinaţiunea înaltului Ministru regesc unguresc de
Culte şi Instrucţiune publică, din 29 ianuarie 1876, Nr.1893 statutele au fost aprobate". În document se mai
preciza că un exemplar al Proiectului a fost reţinut pentru arhiva Înaltului Minister 22 •
Odată intrată în legalitate, membrii reuniunii hotărăsc înfiinţarea de reuniuni filiale, din convingerea că
"scopul ce îl are reuniunea se poate ajunge numai atunci pe deplin". A fost desemnat un comitet însărcinat
cu elaborarea unui regulament de înfiinţare a reuniunilor filiale. Structurat pe 22 de articole, proiectul a fost
aprobat în şedinţa adunării generale din 31 octombrie 1878.
Pe baza acestui regulament teritoriul asupra căruia Reuniunea îşi extindea activitatea, s-a împărţit în patru
despărţăminte: Năsăud cu 18 comune învecinate, Bistriţa şi Monor cu câte 13 comune şi Sângeorgiu cu 10
comune. Învăţătorii din fiecare despărţământ formau o reuniune, prin urmare existau patru reuniuni filiale şi
o asociaţie centrală. Preşedinţi ai reuniunilor filiale au fost desemnaţi: Cosma Anca, directorul Şcolii normale,
pentru Năsăud, Mihai Domide, directorul Şcolilor triviale pentru Sângeorgiu, preşedinte al reuniunii filiale din
Bistriţa a fost ales protopopul Silaşi, iar în Monor a fost numit Isidor TitienF 3 •
Scopul reuniunilor filiale era "deşteptarea interesului comun de cauza învăţământului în genere, dar şi
promovarea şi dezvoltarea culturii învăţătorilor pe terenul pedagogica-didactic". Aceste obiective puteau fi
atinse doar prin participarea tuturor învăţătorilor la adunări, fixate la început câte trei pe an şcolar24 • Printre
altele, în cadrul şedinţelor filiale, dascălii aveau obligaţia de a raporta câţi copii trebuie să frecventeze şcoala,
câţi o frecventează, câţi ştiu să citească şi să scrie şi în ce stare se află grădinile de pomF 5 .
Dacă în reuniunea centrală membrii erau împărţiţi în patru categorii: ordinari, extraordinari, corespondenţi
şi onorari, în componenţa reuniunilor filiale intrau doar membri ordinari şi extraordinari. Oficialii filialelor
erau: un preşedinte, un secretar şi o comisie de constatare, în timp ce comitetul Reuniunii "Mariana" cuprindea:
un preşedinte şi un vicepreşedinte, doi secretari, un casier şi un controlor, un bibliotecar şi şase membri aleşi
dintre învăţătorF 6 •
Spre deosebire de celelalte reuniuni din dieceza de Gherla, Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăjeni,

greco-catolici din jurul Gherlei, Reuniunea învăţătorilor din Maramureş, Reuniunea
învăţătorilor greco-catolici din Satu Mare şi Ugocea, preşedintele Reuniunii "Mariana" nu era din cler, dar nici
Reuniunea

învăţătorilor

dintre învăţători. De obicei preşedintele era profesor la Gimnaziul din Năsăud, iar vicepreşedinte, directorul
Şcolii Normale. Mult timp preşedinte a fost Maxim Domide. În cadrul primei şedinţe generale, s-a hotărât ca
Grigore Moisil, vicarul Rodnei, să ocupe funcţia de preşedinte de onoare, deşi această demnitate nu exista în
statut. Pentru a nu se recurge la modificări ulterioare, s-a presupus că dacă Adunarea generală poate alege
membrii onorari, atunci ea poate desemna şi preşedintele onorific. Existând un precedent, toţi vicarii care-i
urmează vor deţine această funcţie 27 •
Un element de noutate a fost "comissiunea critisatore" (art.13) 28 , aşa numita comisie care analiza şi
dezbătea prelegerile practice ţinute în adunările despărţămintelor, şi a cărei rezultate erau consemnate în
protocolul şedinţei.
Reuniunea învăţătorească greco-catolică "Mariana", şi-a convocat prima adunare generală pentru data de
2 respectiv 3 iunie 1879. Programa adunării prevedea următoarele:
1. "Constituirea adunării pe baza statutului aprobat.
2. Îndrumare în aplicarea aparatelor fiscale prescrise pentru şcolile elementare împreună cu exerciţii
practice, dezbătute de Iacob Pop.
21 Fond cit., Nr. pachet 1/1874, f. 10.
22 Ibidem, Nr. pachet 1/1876, f. 1.
23 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
24 Fond cit., Nr. pachet 1/1878, f. 5.
25 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
26 Fond cit., Nr. pachet 1/1872, f. 2.
27 Daniel Sularea, Şcoală şi societate. Învăţământul elementar confesional în Episcopia greco-catolică de Gherla {18671918}, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 345.
28 Fond. cit., Nr. pachet 1/1878, f. 6.
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3. Îndrumare la instruirea în gimnastică, împreună cu exerciţii practice, dezbătute de Petru Tofan.
4. Îndrumare în propunerea economiei în şcoala elementară, propunător Teodor Rotariu.
5. Îndrumare în propunerea limbii şi un exerciţiu practic cu tema Citirea în clasa a II-a în şcolile normale,
propunător Ion Jarda.
6. Îndrumare în propunerea scriptologiei cu exerciţii practice, propunător Petru Tofan.
7. Îndrumare în propunerea numerelor zecimale cu unele exerciţii practice, propună tor I~.idor Titieni.
8. Tractarea practică a unui număr în clasa Ia şcolii normale, propunător Teodor Rotar.
9. Alte obiecte şi propuneri venite din partea membrilor reuniunii" 29 •
Conştienţi de faptul că procedeele mecanice care făceau apel la memorie şi mai puţin la ;sândirea logică
trebuiau înlocuite cu noile metode şi strategii didactice care vizau o predare raţională:10 şi o uniformizarea a
activităţilor, învăţătorii năsăudeni au urmărit, încă de la prima şedinţă oficială a reuniunii, tratarea a cât mai
multe discipline de învăţământ.
Îndrumată de cărturari de seamă ca Maxim Pop, Grigore Moisil, Ioan Jarda, Iacob Pop, sau Ioan Pop,
Reuniunea a strâns într-o acţiune organizată, întreaga învăţătorime din ţinut, devenind cel mai apropiat
sprijinitor al "Astrei" pe tărâm şcolar 31 • Dacă la prima şedinţă generală au participat 74 de învăţMori şi preoţP 2 ,
numărul dascălilor a sporit la 326 în 1912 33 •
Între 1876-1901 în cadrul adunărilor generale s-au ţinut aproximativ 33 de prel-egeri pract:lce şi disertaţii,
în timp ce prin reuniunile filiale au fost dezbătute peste 209 de prelegeri care aveau să contribuie la creşterea
calitativă a procesului educativ 34 • În ceea ce priveşte biblioteca reuniunii, în anul 1901 fondul bibliotecii
cuprindea 363 de opere în 552 de volume şi 6 reviste pedagogice, în timp ce catalogul bibliotecii consemna în
anul1910, un număr de 988 de volume, aranjate alfabetic după titlu 35 •
În vederea consolidării unei direcţii de acţiune unitară, învăţătorii din ţinutul Năsăudului au stabilit
legături cu toate celelalte asociaţii aparţinătoare Episcopia de Gherla şi nu numai.
Incontestabil, activitatea reuniunii a purtat marca personalităţii patronului ei spiritual, Ioan Marian şi a
continuat activitatea culturală a acestuia.
Ioan Marian s-a născut în fosta comună grănicerească Zagra. După absolvirea şcolii din Năsăud, a
gimnaziului şi a teologiei în Blaj, a fost sfinţit ca preot celibat de către episcopul Ioan Bob.
A fost profesor în Blaj, iar apoi a fost numit preot paroh în Zagra şi catih~t în Năsăud, iar mai târziu
a funcţionat ca şi învăţător la şcoala normală din Năsăud. A încercat să îmbunătăţească calitatea actului
instructiv-educativ, insistând pe învăţarea logică. În 1830 a plecat la Praga unde a absolvit preprrandia de aici.
Reîntors, în anul1834 a fost numit director al şcolii din localitate şi administrator vicarial în Nă~:ăud. În calitate
de director şcolar a insistat pe edificarea şcolilor în comunele în care lipseau, dând şi grădini de pomi.
În vederea perfecţionării profesionale a învăţătorilor din această zonă, Ioan Marian a ţinut cursuri de câte
6 luni cu dascălii de aici şi a încercat să stimuleze activităţile lor printr-o remunerare mai buna; luată din casa
comunală. Un alt element de noutate a fost introducerea "şcolilor de sărbători" pentru copii de 12 - 16 ani.
Cu tact şi perseverenţă, în bună înţelegere cu comunele, a mijlocit transformarea dreptului rEgal în favoarea
unui fond scolastic şi a înfiinţat în comunele mai mare un fond şcolar de 4000 fl., în comunele mijlocii valoare
fondului s-a ridicat la 3000 de florini, iar în comunele mici 2000 fl. Totodată a supravegheat desfăşurarea
actului de instrucţie şi educaţie, mergând periodic în inspecţii la şcolile care se aflau în subordinea sa.
În vederea promovării învăţământului practic, a instruit grănicerii pentru plantarea gardurilor vii de
păducei, a introdus studiul pomologiei şi a stupăritului în şcoli, el însuşi ţinea cursuri metodice cu învăţătorii

29 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
30 Vasile Popeangă, op. cit., p. 50.
31 Lucia Radu, Maria Şuteu, Reuniunea "Mariana" din Năsăud şi Biblioteca sa, în: Bibliotecă şi cercetcre, Cluj-Napoca,
1987, 11, p. 304.
32 Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, Fond: Reuniunea învătătorească greco-catolică ';Mariana"
din Năsăud, Nr. pachet 3/1878, f. 2-3.
33 Virgil Şotropa, Dr. Nicolae Drăgan, op. cit., p. 137.
34 Vlaşin Cornelia Nicoleta, Reuniunea învăţătorească greco-catolică "Mariana" din judetul Năsâ.ud, în: Prefata
inventarului fondului, Bistriţa, 1999, p. 2.
35 Lucia Radu, Maria Şuteu, op. cit., p. 305.
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în vederea însuşirii deprinderilor practice. A fost un exemplu pentru toţi, dovadă fiind priceperea cu care, pe
o râpă rea primită în Năsăud a construit casă şi a plantat o livadă model. După o activitate didactică de 23 de
ani, a murit la 2 iulie 1896 31 ;.
Prin totalitatea activităţilor instructiv-educative, practice şi sociale desfăşurate în vederea ridicării nivelului
cultural şi social al poporului, Ioan Marian şi-a consacrat un loc de cinste în galeria marilor personalităţi care
au îmbogăţit patrimoniul cultural-şcolar şi naţional. Pe bună dreptate, învăţătorii năsăudeni au vrut să păstreze
vie memoria lui, şi au atribuit asociaţiei lor numele de Marian(ă).
Anexă:

Direcţia Judeţeană

a Arhivelor Naţionale Bistriţa Năsăud, Fond: Reuniunea "Mariana" a îmrăţătorilor din
comunele grănicereşti, Nr. pachet 1/1872.
Statutele
Reuniunei înveţiatorilor poporali de in Districtul Naseudului şi giurul aceluia
Numirea reuniunei
Reuniunea înveţiatorilor poporali de in Districtul Naseudului şi giurul aceluia va porta numele de Reuniunea
Mariană în memoria celui mai zelos înveţiatoriu de oricându dein Districtul Naseudului: Ioan Marian
§2
Scopul reuniunei
Scopul reuniunei este întrunirea înveţiatorilor poporali pentru înaintarea educţiunei şi a înveţiamentului şi pentru
îmbunătăţirea starei materiali a înveţiatorilor, pentru ajutorirea celor deficienţi, a veduvelor şi orfanilor rămaşi de
înveţiatori.

Mediloacele
§3 Mediloacele pentru ajungerea scopului arătatu mai susu vor fi: discusiunea întrebăriloru pedagogica-didactice
în adunările generale, ţinerea de disertaţiuni şi elaborarea de teme de in svera educaţiunei şi a înveţiamentului,
prelucrarea de cărţi didactice, aperarea intereseloru scolastice pe cale diaristicei, contribuirile baniali pentru
biblioatecă şi fondul reuniunei.
Membrii reuniunei
§4 Membrii reuniunei suntu: a) ordinari, b) estraordinari, c) corespundenţi, d) onorari
§5 Membru ordinariu poate fi fiecare înveţiatoriu dein Districtulu Năseudului seau giurulu aceluia
§6 Fiecare membru ordinariu va plăti la înscriere o taxă de 50 cr. val(oarea) acestora, apoi câte patru floreni pre
fiecare anu în fondulu reuniunei.
§7 Membru estraordinariu poate fi oricare bărbatu de şcoală seau de altă pusetiune care va plăti pe fiecare anu câte
celu putinu câte unu florenu val. aus. În fondu reuni unei şi 50 cr. taxa de intrare.
§8 Membri corespundenti vor fi acei individi înveţiatori sau bărbaţi de şcoală, cari vor fi recomnadaţi reuniunei de
atari dein partea comitatului.
§9 De membri onorari se voru denumi acei bărbaţi cari seau destinsu pre terenulu scolastecu.
§§ 37 Membrii de orice categorie pot fi numai civi ai statului austro-maghiaru. Pentru casulu candu reuniunea

ar voi a alege membri si dein bărbatii destinsi afară de partrie se va cere mainainte de ai alege concesiune de
la Înaltulu regimu.
§10 Doritorii de a intra în reuniune ca membri onorari seau estraordinari se voru insinua la presiedente. Adunarea
generala are dreptul a primi seau nu. Membri corespundenti seau onorari se voru propune decatra presiedente
rămânându dreptul de primire reservatu adunarei generali.
§ 11 Drepturele membriloru
Membri ordinari au dreptu de alegere activu si pasivu. Afara de acei dreptulu de a discuta si vota in adunari generali,
a face propuneri, a intrebuinta cartile de in biblioteca reuniunei si de a participa la toate beneficiale dein fondul
reuni unei.
§12 Membri estraordinari au tate drepturile membrilor ordinari afara de dreptulu de a participa dein baneficiale
fondului reuniunei.
§13 Membri corespundenti si onorari au drepturele membrilor estraorclinari afara de dreptulu de alegere pasivu si activu.
36 Unirea, An XI, Nr. 52, Blaj 28 decembrie 1901, p. 420.
37 Menţionăm că în prima formă a proiectului de Statute articolele marcate §§ nu au existat. Aceste prevederi au fost

redactate de către autorităţile statului şi au fost introduse ulterior, în forma refăcută a statutelor. Demersul viza acordul
Ministrului de Culte şi Instrucţiune publică, ceea ce însemna intrarea reuniunii în legalitate.
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§14 Dreptulu de membru ordinariu seau estraordinariu se pierde deca respectivulu membru nu platesce atxa
prescrisa anuala. Pentru casulu candu unu membru ordinariu iese dein statutulu invetiatorescu ~;i ca atare nu mai
poate fi membru ordinariu a reuniunei isi capata banii pletiti indereptul subtraganduse dein aceia 5% ca spese de
administratiune.
§15 Organulu administrativu e: comitetulu reuniunei care consta dein a) unu presiedente şi unu vice presiedente,
b) doi secretari, c) unu casieru si unu controloru, d) unu bibliotecaru, e) si siese membri
§16 Comitetulu reuniunei se alege in adunarea generala prein voturi secrete. Activitatea lui dureaza unu anu.

§17§§Agendele presidiului: Elu representa reuniunea atatufacia cu comitetulu reuniunei catu sifacia cu alte
persoane.
Presiedentele respectiv vice presiedentele comitetului conduce afacerile acestuia, comchiama si conduce adunarile
generali si videza erogatiunele de in fondulu reuniunei.
§18 Agendele secretariloru: Secretarii porta tate corespundentiele si scrisorile comitetului si duce protocolele
adunariloru generali.
§19 Agendele casariului si a controlorului: Casariulu are a primi si a cuieta taxele cum si alti bani ce incurgu in fondulu
reuniunei, controlorulu a porta ratiunele si a contrasemna erogatiunele dein fondu. Ambii suntL respundietori in
solidum pentru dauna ce sar causa fondului dein vina loru.
§20 Agendele bibliotecariului: Bibliotecariul are a primi tate cartile reuniunei, ale insera in inventariu si catalogu,
ale da pre planga reversu la membri pentru folosire. Pentru dauna causata dein vina lui e respundietoriu.
§21 Agendele membrilor comitetului: Membrii comitetului au a asista la toate siedintele comitetului§§ si a decide
in objectele ce se vor transpune comitetului, iar impreuna cu oficialii reuniunii administreaza averea ei.
§22 Toti oficialii reuniunii sunt onorari, prin urmare fara remuneratiune.
§23 Fondul reuniunei: Fondul reuniunei se va infientia dein taxele membriloru ordinari si estraordinari si dein alte
oferte benevole ce se voru face in favoare reuniunei.
§24 Fondulu reuniunei va avea doua ramuri: Ramulu ântâiu se va compune dein a treia parte a baniloru incursi in
fiecare anu si va fi destinatu pentru a se purta dein elu spesele administratiunei, a se procura carti pentru biblioteca
si in casuri favoritore a se premia cartile didactice mai escelente.
Ramulu al doilea va fi menitu singuru si numai pentru pensiuni si ajutoria
§25 Pensiuni voru capata numai veduvele si orfanii aceloru invetiatori care au fostu mambri ordinari si au platitu
regulatu taxele, er ajutoriu voru primi invetiatorii deficienti care aserninea au corespunsu pre deplinu obligati unei loru.
§26 Dreptulu de pensiune se pierde deca unu membru ordinariu traindu ânca inceta de a mai plati taxele.
§27 Pentru impartirea pensiuneloru si ajutorialoru, cumu si pentru tinerea adunariloru genen.li se va face un
regulamenu speciali, §§ cari inainte de a intra in vietia se voru asterne la Inaltulu ministeriu spre aprobare iar
pana atunci nu se va da nici unu ajutoriu sau pensiune.
§28 Reuniunea va tine in fiecare anu o adunare generale ordinaria. Tempulu si loculu tinerei lu definge adunarea
generale dein anu in anu. In casu delipsa daca va afla comitetulu se poate tine si eate o adunare estraordinaria 38 •
§§Adunarile generali: reuniunea va tine in fiecare anu o adunare generala ordinaria. Aceasta se poate tiene
seau in loculu de resedintia a reuniunii carei opidulu Naseud, sau in altu Jocu. Tempul.u si loculu candu se vor
tine aiurea si nu in loculu de resedintia lu definge adunarea generala. In casu de lipsa se poate tine eate o

adunare estraordinaria.
§29 Disolvarea reuniunei: Reuniunea se pote disolva numai atunci cand voru decide aceasta doua dein trei parti

a tuturor membriloru indreptatiti a vota. (Pentru casu cand sar desface reuniunea averea societatii se va preface
in o fundatiune dein a carei interese se voru da stipendia aceloru individi care voru merge in streinatate spre a se
cualifica de invetiatori poporali. La impartirea stipendiilor fii de invetiatori vor fi preferiti.)
§§ In casu cand sar desface reuniunea din averea ei se va face unu fondu de in a carui venitu se voru da stipenii
in prima linia fiilor mai escelenti de invetiatori populari care voru dori a se pregati de invetlatori populari la

institutele de invetiamentu dein patria.
§30 Sigiliul reuniunei: Reuniunea va avea unu sigiliu propriu cu emblema Minervei si inscriptiunea: "Reuniunea
1872"
§32 Schimbari in statute: Schimbari in statute se potu face numai prein conclusulu adusu prein doue dein trei parti

Mariană

a membriloru reuniunei.
§§ Schimbarile ce se voru face in statulu candu in casu candu sar desface reuniunea decisiunile ce se voru
aduce in adunarea generala despre intrebuintarea averei reuniunii se vonr ascerne la Jocurile mai inalte spre

aprobare.
§§29 Agendele adunarei generali sunt: alegerea organului administrativu a reuniunei, desbaterea temelor de
in seria pedagogiei precum si a altor propuneri ce se voru face dein partea comitetului sau a oricarui membru.
38 În urma corect urii făcute la Minister s-a renuntat la această formulare şi s-a mentinut varianta propusă de către oficialităti.
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Decisiunile se potu face numai prin majoritate absoluta de voturi. Cand vor fi voturi egale ca conclusu se
enuncia parerea la care se alatura presidiul. Voturile suntu publice numai la alegeri suntu secrete. Despre
petractarile adunarii se voru petracta protocoale care se voru verifica unu in adunarea generala, unu prin o
comisiune alesa de adunare spre acest scop. Desbaterile de natura politica sunt cu totul escluse.

The "Mariana" Reunion of the Greek-Catholic Teachers in Nasa ud.
Statutes and Forms of Organization

(Abstract)
In the Romanian provinces which were under Austrian-Hungarian domination, the Romanian school
masters of Greek-Catholic confession constituted seven professional associations, called reunions, organized
on the model of German and Hungarian schoolmaster's reunions. The article explains the way of constitution of
the Greek-Catholic schoolmasters from the Năsăud and it renders new information about the structure and the
provisions included in the first internal statutes of functioning. Structurally speaking, these statutes comprise
chapters and sub-chapters which provide information about the purpose of the reunion, the officials and the
obligations of its members, about the activity, the forms of manifestation and the means used in order to reach
some wishes established beforehand. Ali this information completes the scientific circuit and it contributes of
the unitary recovery of the history of the professional associations, of the local history viewed as an integral
part of the national history.
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Institute şi societăţi de asigurare din Transilvania în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaţionismului
şi spiritului de solidaritate 1
Iosif Marin BALOG,
Arrişoara BALOG

După revoluţia

de la 1818-1849, în condiţiile noilor împrejurări deschise de regimul politic neoabsolutist
în societatea transilvană la articularea unui discurs despre modernizare, discurs care a angrenat
treptat întreaga elită transilvană indiferent de etnie, confesiune sau poziţie socială şi care a adus în dezbatere
cele mai stringente probleme. Dacă atitudinea rigidă şi conservatoare a regimului politic nu a îngăduit forme
de manifestare şi exprimare politică, a încurajat în schimb, acţiunea pe tărâm economic. Pe fondul acestei
efervescente care în condiţiile reformelor economice cu caracter liberal a angrenat toate naţiunile şi categoriile
sociale de pe cuprinsul întregului Imperiu, asistăm la conturarea unor intense dezbateri pe probleme economice
şi sociale. Aceste dezbateri i-au caracterizat atât pe români cât şi pe maghiari şi saşi. Lăsând la o parte dezbaterea
politică despre modernizare care deşi la început în anii neoabsolutismului a fost fragilă, dar a căpătat consistenţă
în epoca liberală şi apoi dualistă, ne vom ocupa de o altă latură a discursului, cea promovată de acele instituţii
pe care azi le-am numi într-un sens cu totul larg "societate civilă" Promotorii acestui discurs provin din medii
diferite şi reprezintă instituţii diferite: biserică şcoală, instituţii şi asociaţii economice, presă şi publicistică
în general. Opiniile lor exprimate în diferite circumstanţe, dar mai ales pe cale publicistică, unele extrem de
elaborate, altele mai generale conturează un adevărat discurs care pune în lumină dimensiunea unei realităţi
a vremii, a unei lumi aflată într-un proces de transformare, aşa cu era ea percepută cu un veac şi jumătate în
urmă. Mai mult sau mai puţin pragmatic, uneori teoretic, alteori lipsit de teoretizări, dar ancorat în realitatea
imediată, discursul relevă starea de fapt a societăţii ardelene, cât şi orizonturile sale de aşteptare în domeniul
vieţii materiale care devenise o latură importantă a existenţei umane în noile împrejurări.
Cum afirmam în alt context, revoluţia a subminat multe iluzii, a rezolvat puţine problame economice,
dar a deschis calea pentru posibila lor soluţionare şi a oferit temei pentru numeroase speranţe. Ideile postrevoluţionare despre modernizare au dobândit mau multă coerenţă şi pragmatism, având ca suport ideologic
un liberalism de sorginte iluministă, militant şi mobilizator.
Discursul economic al epocii a înţeles şi a situat la locul cuvenit rolul laturii materiale a societăţii în lumea
modernă strâns legată de valorizarea rolului ştiinţei şi tehnicii moderne sau a "cuceririlor veacului", cum erau
cunoscute în limbajul eopcii. În viziunea celor ce 1-au promovat, acestea erau temeiurile principale pe care
trebuiau să se bazeze eforturile de modernizare în condiţiile apariţiei unei concurenţe din ce in ce mai acerbe
pe care societatea capitalistă o punea la loc de primă mărime.
În cazul românilor toate vocile din epocă au recunoscut că situaţia acestora din punct :le vedere social
politic reprezenta un handicap greu surmontabil şi că era nevoie de articularea unor mecanisme instituţionale
prin care aceştia să îşi facă cunoscute aspiraţiile şi aşteptările de la societatea modernă şi fără îndoială, să se
afirme ca forţă economică prin îmbunătăţirea situaţiei materiale a poporului şi a creării unei elite necesară
oricărei acţiuni eficiente pe tărâm politic sau cultural.
Mai ales după 1867 asistăm la o tendinţă de autonomizare a societăţii în raport cu statul, sesizabilă la
diverse niveluri, între care cel cultural şi cel economic au fost evidente din raţiuni ce au ţinut în primul rând de
politica practică a acestuia faţă de naţionalităţi (deşi din punct de vedere formal principiile legii naţionalităţilor
din 1868 erau generoase şi liberale).
asistăm şi

1

Studiul a fost prezentat într-o primă formă la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizază de Complexul Muzeal
Consiliul judeţean Bistriţa, 28-29 noiembrie 2009, intitulată Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX.

Bistriţa şi

Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 219-224
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Fundamentul acestor construcţii instituţionale a fost ideea asocieriF. La nivel economic o sesizăm în
modul cel mai evident în efortul creării instituţiilor de credit considerate pe bună dreptate drept baza oricărei
întreprinderi cu caracter economic şi fundamentul asigurării resurselor financiare necesare unei elite care
să devină activă şi în plan politic şi social. În condiţiile în care la români resursele de capital erau extrem de
limitate, asociaţionismul a fost văzut drept cel mai la îndemână mijloc pentru realizarea acestui scop fiind calea
spre un activism real, mobilizator care să canalizeze energiile în slujba unor scopuri comune. Asociaţionismul
ardelean a fost în acelaşi timp un mijloc de aderenţă şi receptare a noului în societate, iar scopul ultim şi
fundamental a fost articularea unei clase de mijlocJ.
Cum spuneam, alături de priorităţile culturale stabilite de la început, pe agenda asociaţionismului au
intrat alcătuirile economica-financiare. Exemplele de emulaţie au provenit fără îndoială de la saşi, dar au fost
determinate şi de realităţile adesea durerose din lumea satului românesc unde două dintre cele mai ameninţătoare
flageluri cămătăria şi fărâmiţarea proprietăţii funciare ameninţau nu doar procesul modernizator promovat
drept necesitate a progresului material, ci însăşi posibilităţile de supravieţuire a comunităţilor româneşti.
Asociaţionismul românesc din Transilvania se poate caracteriza, atât la nivelul său mai larg, cât şi la
cel economic-financiar, prin două caracteristici definitorii pragmatism şi militantism; pragmatism pentru că
pleacă de la realitatea aşa cum era, propunând soluţii realiste şi realizabile şi militantism, pentru că promova
în mod obsesiv am putea spune, necesitatea depăşirii unei mentalităţi tradiţionaliste şi înscrierea în tendinţele
novatoare ale timpului. Ideea menţionată o vom ilustra în cele ce urmează prin exemplul institutelor româneşti
de asigurare care au funcţionat în Transilvania în a doua jumătate a secolului al19-lea şi care prin formele pe
care le-au cunoscut, considerăm că oferă suficiente argumente pentru a le integra asociaţionismului ca formă
de exprimare şi scop economic.
Constituirea sistemului modern al asigurărilor în Transilvania se leagă fără îndoială de tendinţele generale
de articulare a unui sistem de credit modern cu manifestări generale similare întregii Monarhii, dar şi cu
tendinţe specifice care au ţinut de realităţile transilvane. Trebuie amintit faptul că sistemul asigurărilor se
leagă în mod nemijlocit şi de cel al creditului, asigurările fiind un auxiliar necesar şi devenind o componentă
a majorităţii operaţiunilor bancare moderne.
Pătrunderea instituţiilor de asigurare În Transilvania s-a petrecut într-o primă fază prin intermediul
filialelor marilor societăţi din Monarhie, majoritatea având sediul central la Viena. La mijlocul secolului al XIXlea funcţionau în Imperiu 11 mari societăţi de asigurare. Dintre acestea menţionăm filiala Riunione Adriatica di
Sicurita fondată în 1838la Trieste cu o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de florini care avea deja în anii
50 deschise agenţii în Braşov, Făgăraş, Bistriţa, Mediaş, Sighişoara, Dumbrăveni 4 • De asemenea, Assicurationi
Generali Trieste fondată în 1831 cu cei apropae 43 de milioane de florini cifră de afaceri domina de departe
întreaga piaţă de asigurări din Imperiu, avea şi ea în anii 50 deschise primele agenţii în Transilvnia. Afacerile
agenţilor de la Assicurationi erau reprezentate în Transilvania la 1856 de 998 asigurări de incendiu cu o sumă
asigurată în valoare de 1.668.711 fl şi 21 de asigurări contra grindinei cu o valoare asigurată de 4568 fl. 5 Trebuie
menţionate, pentru că au avut mai târziu cifre de afaceri semnificative în Transilvania şi societăţile ,,Anker" cu
orientare preponderentă pe sectorul asigurărilor de viaţă şi pensii şi "Donau", cea din urmă fondată la Viena
prin prea-înaltă concesiune imperială la 1867 cu un capital iniţial de 1.000.000 de fl. şi cu care avea să înceapă
un parteneriat şi Banca Albina din Sibiu pe componenta de asigurări a creditelor1;.
2 Liviu Maior, Asociaţionismul transilvan şi modernizarea societăţii româneşti (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secoului al XX-lea), în ,,Schimbare şi devenire în istoria României, lucrările Conferinţei Internaţionale Modernizarea în
România în secolele XIX-XXI, Cluj Napoca, 21-24 mai 2007", coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca 2008, p. 89-102.
3 Ibidem.
4 Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt an das hohe K.K. Ministerium fiir Handel Gewerbe und
offentliche Bau ten iiber den Zustand der Gewerbe, des Handels und Verkehrsverhăltnisse im Jahre 1852-1856, Kronstadt
1858, p. 279; vezi şi ***1831-1931 A Triest ÂltalCmos Bizt6sit6 T6rsulat as a biztositasi intezmeny 100 evestortenete
Magyarorsz6gon, Budapest, 1931, 288 pp.
5 Bericht..., p.279.
6 Date despre aceste societăţi de asigurare şi cifrele de afaceri în Magyar Compass PBnzugyi es kăzgazdaszati e1fkănyv1875,
Budapst 1875, p. 313-315; Idem, Budapesta, 1890, p.568-586.
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Trebuie menţionat că aceste societăţi nu au apărut din senin în Transilvania, ci a existat o întreagă campanie
de promovare a foloaselor acestor institute de asigurare. Astfel, încă de la 1853 apărea la Sibiu în Tipografia
Diecezană o broşură în limba română despre asigurări în care erau explicate în mod sistematic toate tipurile
de asigurări, principiile de funcţionare ale acestora şi avantajele oferite 7• Şi în paginile presei apar, începând
cu anii '50 numeroase referiri la acest subiect şi chiar adevărate campanii de promovare. De pildă Visarion
Roman publica în 1857 în Telegraful Român o suită de articole despre "avantajele reuniunilor binefăcătoare"
(a nu se înţelege neapărat de binefacere n.n.) în care categorie autorul include: societăţile de lectură, societăţile
de asigurare şi pe cele de comercianţi şi meseriaşi. Despre societăţile de asigurare puţin cunmcute la românii
din Transilvania, Visarion Roman susţinea că sunt de cea mai mare importanţă:" ... cât de dorită ar fi clară când
s-ar asecura toată casa, toată zidirea şi tot hotarul, n-am videa atunci mai în toate zilele atâţia arşi umblători
după milă în starea ce mai de compătimit care mai totdeauna sunt românii" 8 • Dealtfel, Roman activa el însuşi
ca agent de asigurare la diverse societăţi maghiara-austriece între care Erste Ungarische Allgemeine Assekuranz
Gesellschaft şi apoi la Societatea Transilvania.
Pe lângă filialele marilor societăţi de asigurare amintite mai funcţionau în Transilvania câteva institute
fondate din iniţiativă locală, unele mai longevive, altele care însă nu au reuşit să-şi valideze rezistenţa în timp.
Primele astfel de societăţi au aparţinut saşilor care aveau deja în anii 60 câteva decenii de experienţă în privinţa
constituirii unui sistem de credit bazat pe principiul solidarităţii colective şi al spiritului de economisire
prin intermediul caselor de păstrare (Sparkassen). Una dintre aceste alcătuiri a fost Kronstadter Allgemeine
Pensionanstalt fondată în 1844, pe principiul solidarităţii şi "frăţietăţii" 9 aşadar un fond de acumulare pentru
pensii fondat prin participaţia directă a cotizanţilor care erau în acelaşi timp proprietari în coti parte. Putea să
se înscrie oricine cu vârsta cuprinsă între 0-47 de ani, perioada minimă de contribuţie fiind de 17 ani. După 17
ani de contribuţie a max. 26 fl./an primea 150 fl pensie pe an; după 30 de ani de contribuţie p:cimea 180,60 fl./
an, după 40 de ani de contribuţie primea 420 de fl/an etc. (se putea contribui şi cu jumătate din sumă sau chair
cu o treime dar valoarea pensiei se reducea şi ea în mod corespunzător.
În anii '80 acest institut avea 9.939 de membri şi un capital de 1.177.542 fl. Dispunea pe lângă cele 65 de
agenţii transilvane şi de filiale la Budapesta şi Viena, la Bucureşti şi chiar în unele oraşe germane mai mici 10 •
Tot la Braşov activa un Institut de pensii pentru văduvele şi văduvii funcţionarilor oraşului şi districtului Braşov
şi un Institut de pensii pentru văduvele şi văduvii preoţilor şi învăţătorilor din Ţara Bârsei (aici suma iniţială de
intrare ca asigurat era de 10-20 fl, după care se contribuia minim 24 de ani cu 2 fl. pe an). 11
Mai pot fi amintite în acest context încă două instituţii de asigurare constituite pe principii cooperatiste
şi pe cel al răspunderii mutuale: Siebenbiirger Hagel- und Feuer Versicherung Genossenschap fondată la Cluj
în 1844 cu un capital de 1.199.744 fl. Tot aici funcţiona societatea de asigurări Victoria fondată în 1866 cu un
capital iniţial de 300.000 fl., subscris prin acţiuni a 1000 fl bucata 12 şi o cifră de afaceri de peste 3 milioane
de fl. Principiul era ca premiiile capitalizate ale societăţii să se dea sub formă de împrumuturi ipotecare,
sconturi şi poliţe comerciale. Preşedintele acesteia era Esterhăzyi Kâlmân iar vicepreşedinte Simon Elekn. Deşi
întemeietorii asigurau că societatea este întemeiată după modelul celor mai strălucite societ'i.ţi de asigurare,
ea nu a avut o viaţă prea lungă, unii punând acest neajuns pe seama faptului că principiul cooperatist al
răspunderii mutuale nu mai era eficient şi controlabil la o asemenea cifră de afaceri, încât la 1877 societatea
intra în lichidare.
În cele ce urmează, vom insista asupra împrejurărilor în care s-a constituit "Transilvania' primul institut
de asigurare româno-săsesc bazat şi el pe principiul solidarităţii mutuale. Ca şi "Victoria" de la Cluj şi Institutul
de Pensii din Braşov, Societatea de asigurare "Transilvania" reprezenta o îmbinare între institutele clasice de
profil şi principiul cooperatist al solidarităţii, asocierii voluntare şi răspunderii colective, fi:.nd un exemplu
7
8
9
10
11

12
13

** * Asecurările de viaţă a ces. Reg. Privileg. Aşezământ de asecurare în Triest, Sibiu, 1856, 24 pp.
Telegraful Român, Sibiu, nr.17, 7 septembrie 1857.
Die Kronstădter allgemeine Pensions-Anstalt in Kronstadt. Prospekt ausgegeben im October 1882, Kronstadt, 1882.
Ibidem.
Bericht..... , 1856, p. 277.
Statuten der Feuer- Versicherungs- Gesellschaft ,,\!ictoria" in Klausenburg, Wien, 1865, 47 pp.
Date despre societatea ,.Victoria" din Cluj în Gazeta Transilvaniei, Braşov, nr.64, 21 august 1864, p. :256. de asemenea,
Magyar Compass Penzugyi es kăzgazdaszati evkănyv 1875, Budapst, 1875, p. 235.
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de succes pentru modul în care a functionat spiritul de asociere în societatea ardeleană de acum un secol
chiar la nivelul inter-etnic. Era în fapt o societate de asigurare bazată pe răspunderea mutuală a
asiguraţilor. Fondatorii erau creditori care îşi încasau dobânzile sub formă de dividende în valoare de 6% pe
an din capitalul nominal subscris.
În expunerea de motive privind necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unui atare institut se avansau o serie
de argumente, anume că provincia prezenta destule premise pentru o dezvoltare industrială, numai că acestea
nu erau puse suficient în valoare, "Ţara este supusă în multe trebuinţe speculaţiunii străine, întreprinderilor
din afară care n-au lipsit a stoarce tot profitul pentru ele.[ ... ] Pe calea asigurărilor ies sume enorme din ţară care
rulate printr-o societate de asigurare autohtonă ar putea contribui la sprijinirea industriei şi comerţului local.
Se sublinia de asemenea, faptul că majoritatea societăţilor de asigurare aveau ca scop câştigul acţionarilor;
garanţia lor se mărginea prin descărcarea capitalului de acţiuni care nicidecum nu era în proporţie cu masele
de sume asigurate; se sublinia apoi faptul că aceşti bani ar putea fi utilizaţi cu succes pe plan local şi s-ar
asigura înaintarea economii locale prin susţinerea acesteia cu ajutorul capitalului disponibil" 14 •
După numeroase astfel de dezbaterP 5 asupra menirii noului institut de asigurări s-a convenit asupra
statutelor care au fost înaintate spre aprobare la 1 iunie 1868 15 • Conform acestora, se stabilea lansarea a 4 tipuri
de asigurări: contra focului, contra grindinei, asigurări de viaţă, asigurări contra daunelor prin transport.
Fondul iniţial de întemeiere al Băncii generale de asigurare mutuală Transilvania a fost de 300.000 de fl.
împărţit în 3000 de acţiuni a 100 fl. Potrivit statutului, sumele subscrise de către acţionari erau considerate
împrumut dat societăţii pentru care urma a se plăti o dobândă de 6% pe an, plus un procent de 15% din veniturile
totale ale băncii care urma a se plăti aceloraşi acţionari ca dividende. Replătirea fondului de întemeiere urma
să se facă prin tragere la sorţi anuală a acţiunilor. După subscrierea a cel puţin 1000 de acţiuni, institutul putea
începe asigurările contra focului, şi cele pe imobile 1i, după alte încă 1000 de acţiuni puteau începe asigurările
de viaţă. Urmau daunele pentru grindină şi transport care intrau în portofoliu! de afaceri după subscrierea
tuturor celor 3000 de acţiuni. Până la deplina activare a societăţii, pentru buna întrebuinţare a sumelor depuse
ca acţiuni urmau să garanteze membrii consiliului de administraţie. Acesta era compus în mod paritar din
români şi saşi. Dintre membrii români ai consiliului de administraţie amintim pe Iacob Bologa, Ioan Hania, Ilie
Măcelariu, Zaharia Boiu, Dimitrie Comşa. Primul director a fost Adolf Worell care a activat însă numai doi ani;
i-a urmat apoi dr. Aurel Brate care va conduce instituţia cu deplin succes din 1870 până la 1897.
La începutul lunii noiembrie 1868 se anunţa subscrierea primelor 1000 de acţiuni; după o intensă
campanie care a durat întreaga vară 16 , Gazeta Transilvaniei anunţa că "suntem în plăcuta puseţiune de a păşi
la activarea societăţii şi de a începe cu asigurările contra foculuP 9". Foarte curând s-a deschis o sucursală la
Braşov reprezentată de I.Ch. Miess care era în acelaşi timp reprezentantul Institutului de Pensii din Braşov, iar
prima misiune a sucursalei era de a prelua subscripţiile de acţiuni.
Evoluţia Societăţii de asigurare "Transilvania" din următorii ani probează succesul acesteia, bucurânduse de deplina încredere a clienţilor datorită unei politici prudente şi serioase a directorilor şi a consiliului de
administraţie. Deopotrivă saşii, românii şi maghiarii s-au numărat printre clienţii institutului, iar evoluţia cifrei
de afaceri ilustrează acest succes (vezi tabelul)
şi jumătate

14 Gazeta Transilvaniei,

Braşov,

nr. 61, 23 august 1868, p. 249.

15 Fiind o societate mixtă româna-săsească, desigur că discuţiile şi argumentele pentru necesitatea infiinţării unui
atare institut de asigurări au fost de ambele părţi. Vezi în acest sens, pe lângă articolele din presa săsească sibiană
şi Denkschrift zur Griindung der auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit basierten Verischerungsbank "Transilvania",
Hermannstadt, 1866, 14 pp.
16 Gazeta Transilvaniei, 23 august 1868, nr. 61, p. 249. vezi şi Transilvania, I, Sibiu, 1868, nr. 25, p. 619-622.
17 Potrivit statutului, asigurarea caselor se făcea după următoarele criterii: existau 3 categorii: în oraşe cu locuinţe
preponderent din zid şi acoperiş de ţiglă, pentru 100 fl. valoare asigurată de plătea o poliţă de 12-100 cr. În zona I, iar
în zona Ib între 25-150 cr; zona II era reprezentată de case din mediul rural în trei categorii: din zid acoperite cu ţiglă:
45-60 cr. Pentru 100 fl. asiguraţi, case de lemn acoperite cu şindrilă 80-100 cr. Pentru 100 fl. asiguraţi, case acoperite
cu paie 150-200 cr. Pentru 100 fl. valoare asigurată. Vezi, Transilvania, Sibiu, II, nr. 11, 1 iunie 1869, p.127-128.
18 Gazeta Transilvaniei, nr. 62 din 26 august 1868, p. 249; Idem, nr.85 din 15 noiembrie 1868, p. 340
19 Idem, nr. 86 din 18 noiembrie 1868, p. 341.
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1869
1870
1871
1872
1873
1874

Desdăunări

Venituri din prime
de asigurare

Anul

In ramul
focului
21.043,90
30.644, 28
41.346,78
44.992,80
42.408, 65
100.489,02

Alte venituri

Suma

3.970,90
6.175,52
8.309,74
9.725, 75
14.213,39
10.228,52

25.014,80
58.096,16
85.007,80
100.091' 75
109.316,49
163.356,01

plătite

in urma
incendiilor

Capital uri
asigurate
solvite

Suma

In ramul
vietii

-27.441,58
35.351' 28
45.403, 20
52.698,45
52.638,16

1.215,40
3.594,69
12.125,60
24.178,67
24.620,76
41.970,24

-5.400
12.512
17.538
31.239,26
24.106,80

1.215,40
8.994,69
24.637,60
41.716,67
55.860,02
66.077,22

Sursa: Economul, Blaj, nr.10, 1/13 iulie 1875, p. 80. pentru bilanţurile din anii următori vezi Telegraful Român, Sibiu,
XXVII, 1879, nr.35 din 24 martie, p.140; idem, XXXIV, 1886, nr. 37 din 18 aprilie, p.148; idem, XXXV, 1887, nr. 44 din
10 mai, p. 176.

Moartea lui Aurel Brate în 1897 a reprezentat însă o grea pierdere pentru societatea de asigurare. Pe
acest fond apar primele divergenţe între români şi saşi pentru numirea unui nou director executiv. O serie
de presiuni veneau dealtfel şi dinspre Banca Albina unde se discuta ideea de a se înfiinţa un departament de
asigurări reclamat şi de diversificarea operaţiunilor din portofoliu! băncii. Conducerea de la Albina era de părere
că implicarea în astfel de operaţiuni nu poate fi decât benefică. Pe acest fond s-a născut dezbaterea privind
necesitatea ca românii transilvăneni să-şi întemeieze un institut de asigurare cu capital exclusiv românesc 20 •
Dealtfel ideea se înscrie în tendinţa clară manifestată în epocă de "autonomizare" a sistemului de credit pentru
fiecare etnie din Transilvania. Practic atât maghiarii, cât şi saşii sau românii doreau să aibă propriul sistem
bancar pe care să se bazeze nu doar în activităţile economice, ci şi în susţinerea acţiunilor politice care desigur
că nu erau posibile fără suportul de capital necesar. Discuţia se redeschide în contextul dispariţiei lui Aurel
Brate de la conducerea societăţii de asigurare româna-săsească "Transilvania", iar la prima conferinţă a băncilor
româneşti ţinută în iunie 1898 se propune înfiinţarea unei bănci de asigurare cu capital romiinesc. Ideea este
rapid îmbrăţişată de economiştii români şi insistent promovată în presă şi lucrări de speciahtate semnate de
specialişti români de prestigiu ai vremii: Ion I. Lapedatu 21 , Emil Borcia, Emanoil Comşa, Vasile C. Osvadă,
Nicolae Petra-Petrescu etc 22 .
La promovarea acestei idei au contribuit şi alţi factori de moment legaţi de conflictul româna-săsesc de
la Transilvania izbucnit aşa cum spuneam pe tema numirii noului director, dar şi pe fondul unor nereguli
financiar-contabile descoperite şi care prin anunţata eventuală retragere a părţii româneşti puneau în pericol
credibilitatea institutului. Factorii determinanţi care au reclamat înfiinţarea unui institut românesc de
asigurare în Transilvania au fost însă mult mai largi. În primul rând, evoluţiile din deceniile 8-9 au dus la o
creştere a numărului băncilor româneşti şi o sporire evidentă a capitalurilor acestora, iar creditul nu putea
funcţiona fără asigurări. În al doilea rând sporirea suprafeţei funciare şi imobile consemnate în cărţile funciare
a determinat intensificarea operaţiunilor ipotecare şi la unele bănci româneşti, operaţiuni care se ştie că nu
pot fi derulate fără componenta de asigurări. Practic, modernizarea economiei şi evoluţia ei spre atributele
deplinului capitalism a reclamat ea însăşi necesitatea unor instituţii autohtone de asigurare. Dacă până atunci
această componentă a sistemului financiar-bancar a fost substituită şi îndeplinită de filia!e:1e unor societăţi
străine de asigurare, specialiştii români formaţi între timp erau la curent cu competenţele cerute de teoria
şi practica vremii în domeniul asigurărilor, cu necesitatea şi oportunitatea înfiinţării lor 23 • Capitalul necesar
20 Pentru întreaga dezbatere vezi Mihai Drecin, Tentativă şi reuşită în înfiinţarea primei Bănci de asigurare cu capital
românesc din Transilvania (1857-1911), în "Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor româneşti din Transilvania
(1867-1918}", vol. I, Cluj Napoca, 1996, p. 145-182.
21 Ion I. Lapedatu publica în 1902 o primă lucrare scrisă de un român transilvănean dedicată asigurărilor de viaţă, Teoria
asigurărilor

asupra

vieţii.

22 Ştefan Boer, Instituţia asigurărilor la românii din Transilvania, în "Omagiu fraţilor Alexandru şi Ion Lapedatu la
împlinirea vârstei de 60 de ani", Bucureşti, 1936, p. 83-120.
23 Mihai Drecin, Joc. cit., p. 156-157.
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unei asemenea întreprinderi era estimat la 1,5 milioane de coroane, deoarece potrivit legislaţiei vremii pentru
fiecare tip de asigurare era nevoie de o acoperire financiară de minim 200.000 de coroane. Spre deosebire de
vechea societate româna-săsească "Transilvania", care era o societate de asigurare cu răspundere mutuală a
asiguraţilor, în care fondatorii fuseseră creditori şi nu acţionari, noua instituţie urma să se întemeieze şi să
funcţioneze pe principiile clasice ale oricărei societăţi bancare pe acţiuni.
Subscrierea unei asemenea sume de 1,5 milioane de coroane reclama o mobilizare deosebită a românilor,
dar campania de presă şi cea promovată de iniţiatori s-a dovedit un succes. În perioada ianuarie-martie 1911
s-au subscris 1,2 milioane de coroane, iar cumpărătorii acţiunilor au fost din întreg spaţiul transilvan, de la
Braşov la Timişoara, Mărginimea Sibiului, Arad, remarcându-se spiritul de solidaritate remarcabil de care au
dat dovadă românii ardelenF 4 •
În esenţă, instituţiile de care am pomenit reprezintă expresia clară a asociaţionismului economic transilvan.
În momentul fondării, ele reprezentau nivelul sistemului de credit şi în ultimă instanţă al economiei; când
realităţile s-au schimbat, s-a pus în mod serios problema adoptării şi a altor instituţii de asigurare adaptate
nevoilor. Oricum, majoritatea vocilor din epocă au recunoscut faptul că atât "Transilvania" cât şi mai târziu
Banca Generală de Asigurare s-au bucurat de un deosebit prestigiu şi încredere din partea tuturor clienţilor, fie
ei români, unguri sau saşi, în primul rând datorită onestităţii şi credibilităţii de care au dat dovadă directorii şi
consiliile de administraţie.
Au fost un exemplu de succes pentru ideea de asociaţionism, un exemplu de conlucrare inter-etnică chiar
în condiţiile unui stat care era adesea ostil naţionalităţilor care-I cam puneau, şi nu în ultimul rând, au racordat
şi această regiune la practicile moderne europene din domeniul asigurărilor.

Institutions and lnsurance Companies in Transylvania in the Second Half of the
Nineteenth Century. Their Role in Promoting the Spirit of Association and Solidarity
(Abstract)
The study covers the role played by institutes and insurance companies in Transylvania in the second
half of the 19th century in promoting ideas and principles of association and spirit of solidarity. There are
a form of association practiced in Transylvanian society, an expression of guiding energies in the service of
common goals. The case study refers ta the Insurance Company of the Romanian-Saxon "Transilvania" which
was established an the principle of solidarity cooperative, voluntary association and collective responsibility,
as a successful example of how the company operated in the spirit of association Transylvanian half a century
aga and even at inter-ethnic level.

24

Ibidem.
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Asociaţionism şi grupări

la saşii

politice
ardeleni în deceniul 7 al secolului al XIX
Nicolae TEŞCULĂ

Regimul neoabsolutist, specific perioadei anilor 50 ai secolului XIX, deşi progresist din punct de vedere
economic, a devenit la finalul deceniului 6 perimat, fiind supus unei presiuni atât din partea elitei politice
maghiare, cât şi a elitei celorlalte popoare din partea de răsărit a imperiului. La toate ace~:tea s-a adăugat
insuccesele militare şi diplomatice pe plan extern şi dificultăţi politice şi economice pe plan intern 1 •
Prin diploma imperială din 20 octombrie 1860, monarhia a fost reorganizată pe baza recunoaşterii
autonomiei tradiţionale a provinciilor istorice ale imperiului. Transilvania redevine Mare Principat, i se
restabileşte Cancelaria aulică de la Viena şi sunt restaurate vechile comitate, scaune şi oraşe libere regeşti.
Pe plan politic, naţiunile ardelene se găseau într-o postură ce părea ireconciliabilă. Pe de o parte, maghiarii
pretindeau restabilirea situaţiei de la 1848, cu recunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria şi a legilor
elaborate de guvernul revoluţionar maghiar. Acum ei aveau poziţii importante în conducerea comitatelor.
Pe de altă parte, pe o poziţie comună se situau saşii şi românii, ambele naţiuni favorabile unei Transilvanii
autonome în cadrul unei monarhi austriece constituţionale. Însă şi între cele două popoare erac diferenţe. Saşii
se opuneau participării românilor la administraţia Pământului Crăiese, cu toate că în unele locuri, pe acest
teritoriu, românii formau majoritatea. Totuşi, comitele saşilor încercând să împace sistemul egalităţii tuturor
cetăţenilor a acordat românilor unele funcţii. În felul acesta românii au devenit pentru prima dată în anul1862
deputaţi în Universitatea Saxonă. Românii luptau pentru recunoaşterea naţiunii, a limbii şi a bisericilor lor ca
parte integrantă a constituţionalismului ardelean. Ei se loveau de opoziţia autoritătilor comitatense, care nu
doreau o naţiune puternică românească în comitate, dar i-au sprijinit în demersurile lor pe Fundus Regius 2•
Diploma din octombrie, ca şi patenta din februarie au introdus o serie de realităţi politice nemaiîntâlnite
până atunci şi reconfirmau drepturi suprimate de regimul neoabsolutist: egalitatea în drepturi a cetăţenilor,
garantarea drepturilor religioase, dreptul de întrunire, desfiinţarea vămilor şi obligaţia plăţii impozitelor către
stat şi a prestării serviciului militar. De asemenea, se stabilea componenţa şi competenţele Parlamentului
imperial de la Viena, relaţia provinciilor cu guvernul austriac etc 3 •
Treptat, de la centru spre periferia imperiului, programele politice prind tot mai mult contur în viaţa
publică. Peste tot se enunţau deziderate care aminteau de programele revoluţiei paşoptiste 4 •
Presiunile interne şi externe au determinat autorităţile de la Viena să facă compromisul cu elita politică
maghiară şi astfel a apărut dualismul austro-ungar. Prin acesta, se revenea la vechile forme constituţionale din
perioada revoluţiei, care avea ca bază juridică unirea Transilvaniei cu Ungaria. Dualismul a determinat o şansă
mare de maghiarizare introdusă prin intermediul legislaţiei prin şcoală 5 •
Faţă de acest fapt, saşii se bucurau de o anumită protecţie, prin intermediul Bisericii Evanghelice, devenită
după cum am văzut biserică naţională. Aceasta avea în subsidiar un aparat şcolar foarte bine organizat ceea ce a

1 Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Rudolf Grăf, Thomas Năgler, "Regimul neoabsolutist" în Istoria Transilvaniei, voi
III, (de la 1711 până la 1918}, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, :~008, p. 400.
2 Ibidem, p. 401.
3 Ioan Bolovan, "Epoca liberală", în Istoria Transilmniei, voi III, (De la 1711 până la 1918), Academia Română, Centrul
de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2008, p. 404.
4 Ibidem, p. 406.
5 Michael Kroner, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, Band I, Van der Ansiedlung bis Anfang des 21. jarhrhunderts,
Verlag Haus der Heimat, Niirnberg, 2008, p. 124. (în continuare Geschiche ... Band !...).
Revista Bistriţei, XXIII, 2009, pp. 225-229
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permis inclusiv pe tărâm şcolar, o anume autonomie faţă de autoritatea centrală. Exista acum un pericol. Acesta
era văzut în primul rând din perspectiva pierderii autonomiei, care însemna integrarea deplină a teritoriului
locuit şi administrat de saşi în regatul Ungariei, şi pe de altă parte prin pierderea dreptului de proprietate
asupra lui Fundus Regius, nu mai aveau dominaţia politică şi administrativă în zonă 6 •
Apariţia dualismului a găsit naţiunea săsească extrem de dezbinată. Atitudinea pe care o aveau faţă de
dualism a dus la intrarea saşilor ardeleni în viaţa politică de tip modern prin înfiinţarea primelor grupări
politice în jurul cărora va gravita întreaga activitate politică a naţiunii.
Pe de o parte, avem de a face cu o grupare din jurul funcţionărimii şi ai reprezentanţilor bisericii evanghelice,
care vedeau ca şi românii o politică pasivă, de boicotare a Parlamentului. Îşi găseau sprijinul în Universitatea
saxonă, în corpul comunităţilor şi în ierarhia bisericească. Ei militau de asemenea pentru apartenenţa la
marea naţiune germană prin studiile Asociaţiei pentru cunoaşterea Transilvaniei (Verein fiir siebenbiirgische
Landeskunde). Această grupare era condusă episcopul Georg Daniel Teutsch şi va primi numele de "bătrânii
saşi"

Gruparea activistă, vedea în participarea la lucrările Parlamentului pestan şi în colaborarea cu guvernul,
o şansă pentru idealurile naţionale. Această grupare avea printre membri, cercul comercianţilor şi al
manufacturierilor din Braşov, care doreau deschiderea de pieţe de desfacere în secuime şi cluburile lor erau
în jurul asociaţiilor muzicale, sportive şi de vânătoare. Gruparea era condusă de istoricul sighişorean Cari
Fabritius şi, în opoziţie cu cealaltă grupare, se vor numi "tinerii saşi". Cele două grupări se vor uni abia în anul
1872 prin adoptarea unui program politic la Mediaş 7 •
În contextul pierderii privilegiilor şi a statutului de naţiune privilegiată, saşii ardeleni se sprijină în
realizarea dezideratelor naţionale pe biserică, instituţii şcolare şi partide politice. Pentru a putea rezista pe
tărâm naţional, aveau nevoie de o susţinere economică extrem de puternică. În acest sens, un rol însemnat 1-au
jucat societăţile de credit care se vor dezvolta vertiginos în această perioadă.
Secolul al XIX-lea aduce în domeniul economic o serie de modificări şi înnoiri. În domeniul agricol de
pildă, încă din secolul al XVIII-lea, graţie iniţiativelor guvernatorului Transilvaniei, Samuel von Brukenthal,
apare o preocupare crescândă faţă de asolamente şi de introducerea unor soiuri de plante agricole rezistente.
Institutionalizarea acestor preocupări o găsim în anul 1843 prin înfiinţarea Asociaţiei agricole săseşti ardelene
(Siebenbiirgisch-Săchsische Landwirtschaftsverein), care avea un rol esenţial în introducerea de noi soiuri de
plante şi rase de animale mai rezistente şi mai productive şi de asemenea, în aclimatizarea de plante. În acest
sens asociaţia s-a preocupat de educarea ţăranilor pentru însuşirea celor mai moderne tehnici agricole şi aici
evidenţiem contribuţia ei la extinderea culturilor de viţă de vie şi de hamei 8 .
În domeniul meşteşugirilor avem de a face cu o luptă între tradiţie şi modernizare, între sistemul bazat
pe statutele de breaslă şi sistemul manufacturier şi de fabrică. Meşterii breslaşi vor fi loviţi acum crunt de
manufacturile şi fabricile textile, de hârtie, metalurgice şi de sticlărie. Pentru a face faţă acestui asalt de produse
manufacturiere din imperiu, dar şi din străinătate, se vor apăra prin intermediul unor asociaţii meşteşugăreşti.
Acestea aveau rolul de a se realiza întrajutorarea între diferiţii meşteşugari şi de a-i sprijini cu bani şi cu
resurse. Mijlocul la care va apela atât asociaţia agricolă, cât şi cele meşteşugăreşti vor fi înfiinţarea unor case
de credit şi economisire9 •
Profitând de deschiderea unor filiale a Creditanstalt-ului austriac la Braşov şi Sibiu în perioada
neoabsolutistă, au înfiinţat o serie de alte instituţii financiare. Vor apare alte forme de sistem bancar organizate
6 Rudolf

Thomas Năgler, "Cazul saşilor", în Istoria Transilvaniei, voi III, (De la 1711
Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2008, p. 451.

Grăf,

Română,

până

la 1918], Academia

7 Konrad Giindisch, Siebenbiirgen und die Siebenbiirger Sachsen, Studienbuchereihe der Stiftung Ostdeutschen
Kulturrat, Band 8, Langen Miiller, Munchen, 1998, pp.145-147; <Friedrich Gottas, "Vereine, Parteien und
Interessenverbănde der Ungarlăndischen Deutschen" in Die Habsburgermonarhie 1848-1918. Band VIII:
Politische Offentlichkeit und Zivilgesellschaft 1. Teilband: Vereine, Parteien unt Interessenverbănde als Trăger
der politischen Participation, Herausgegeben Helmut Rumpler und Peter Urbanisch, Verlag der bsterreichischen
Akademie fur Wissenschaften, Wien, 2006, pp. 1233-1236.
8 Michael Kroner, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen. Band II, Wirtschafts-und Kulturleistung, Verlag Haus und
Heimat, Niirnberg, 2008p. 31. (în continuare Geschiche ... Band Il ... ).
9 Ibidem, pp. 32-37.
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sub forma unor Reuniuni de credit sau Case de păstrare. În această perioadă se vor înfiinţa mai multe astfel de
organisme financiare după cum urmează: în Sighişoara la 1860, Mediaş în 1862; în Bistriţa la 1865; în Făgăraş
la 1871 sau în Codlea la 1872 10 •
Aceste mici case de credit săseşti vor acţiona pe lângă micile gospodării ţărăneşti şi pe lângii micile ateliere
meşteşugăreşti contribuind la salvarea de la faliment a acestora şi, chiar mai mult, la dezvoltarea unora. În
spatele acestor case de credit a stat intelectualitatea săsească. Ea a contribuit la dezvoltarea pe plan local a
instituţiilor de credit, care, dacă la înfiinţare aveau în jur de 1000 de florini, se vor dezvolta vertiginos ajungând
la un capital de câteva zeci sau sute de florinP 1 •
Casele de credit săseşti vor duce la apariţia şi la dezvoltarea a ceea ce Michael Kroner numea capitalism
săsesc. Saşii pierdeau acum privilegiile şi statutul dominant de pe Fundus Regius. Situaţia care se prefigura
nu i-a lăsat indiferenţi şi au hotărât că este o absolută nevoie de înnoire. Statutul de minoritate nu era unul
foarte plăcut şi protector şi de aceea, alături de biserică şi şcoală, în promovarea naţionalităţii vor face apel şi
la economie 12 •
Promotorul noii direcţii în domeniul economic se va dovedi a fi Karl Wolff. El vorbea de necesitatea
transformării agriculturii şi a meşteşugurilor după precepte moderne. Doar această transformare va putea să
salveze de la faliment pe întreprinzătorul sas. Pentru a se putea salva, era absolută nevoie de comunicare
şi întrajutorare între sat şi oraş. Colaborarea se putea realiza prin furnizarea de către ţăran a materiei prime
necesare unor ateliere meşteşugăreşti şi, în acelaşi timp prin furnizarea de utilaje moderne absolut necesare
pentru gospodăria ţărănească. Între cele două domenii interveneau casele de economisire şi de credit, care
ajutau la integrarea atelierului şi a gospodăriei ţărăneşti în sistemul economic modern. Acest sistem a ajutat
enorm la crearea unei pături îmbogăţite, care şi-a investit capitalul în domeniul industrial, aflat într-o evidentă
ascensiune 13 •
Vedem cum, prin solidaritate şi simţ responsabil, s-a putut promova naţionalitatea şi prin intermediul
economiei. Acest lucru a asigurat în ciuda lipsei de privilegii, supremaţia naţiunii săseşti în oraşele ardelene
locuite de ea, deoarece la începutul primului război mondial aveau majoritatea întreprinderilor mari.
Ca un ultim aspect al ideologiei naţionale la saşii ardeleni amintim asociaţionismul. Saşii aveau o mare
tradiţie în domeniu. Formele de asociere erau deci la ele acasă. Încă din Evul Mediu saşii au fost organizaţi
în bresle, care aveau în rol important nu doar economic, dar şi social şi militar. Tot în comunităţile săseşti
funcţionau aşa numitele Nachbarschaften (Vecinătăţi).
Vecinătatea este o formă de organizare specific germană, care are ca obiect de activitate, întrajutorarea.
Organizată pe o stradă sau pe mai multe străzi învecinate, grupa pe toţi locuitorii acelui spaj:iu şi aceştia se
ocupau de lucrări cum ar fi curăţatul fântânilor publice de pe stradă, săpatul şanţurilor de scurgere a apelor
pluviale, apoi stingerea incendiilor şi întrajutorarea în caz de deces al unui membru. Participarea la activităţile
vecinătăţii era obligatorie şi, odată pe an, de obicei iarna, avea loc o adunare generală cunoscută sub numele de
Richttag, când se prezenta darea de seamă, cuprinzând bugetul şi activităţile de pe parcursul unui an, se alegea
conducerea şi erau traşi la răspundere cei care nu au participat la acţiunile vecinătăţii. După această şedinţă se
organiza o petrecere, tocmai ca membrii să se cunoască cât mai bine 14 •
Pe lângă biserică, se vor dezvolta şi aşa numitele Briiderschaften (Frăţii). Iniţial acestea cuprindeau tineri,
care erau calfe şi cărora societatea trebuia să le imprime o anumită conduită. În secolul al XIX-lea, aceste frăţii
se vor extinde şi asupra tinerelor fete (Schwesterschaft). Cele două vor acţiona în varii domenii, cum ar fi de
pildă înfiinţarea de fanfare, de cursuri pentru muncile zilnice sau în domeniul sportiv 15 •
10 Iosif Marin Balog Dilemele modernizării. Economie
Access, Cluj-Napoca, 2007, p. 151.

şi

societate în Transilvania 1850-1875, ed. International Book

evoluţia institutelor de credit săseşti în această perioadă vezi: Egry Gahar, ilz erdely szaszok
penzitezeti rendszere es a szasz nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. szazdaban {1835-1914}, Doktori disszertâci6.

11 Pentru a putea observa
Budapest, 2005, pasim.

12 Michael Kroner, Geschichte ... Band II ... , pp. 41-42.
13 Ibidem.
14 Pentru o analiză detaliată asupra
Bucureşti 2002, passim.

vecinătăţilor

vezi:

Vintilă Mihăilescu

Vecini şi vecinătăţi în Transiflrania, ed. Paideia,

15 Michael Kroner, Geschichte ... Band Il ... , pp. 324.
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Practic, pe lângă aceste forme deja existente, se vor dezvolta asociaţiile săseşti. Aceste forme de întrunire
în cadrul unor comunităţi vor avea domenii variate de activitate. Deşi iniţial, după cum am văzut, aveau un rol
strict profesional, cu timpul vor acţiona în domeniul cultural, economic sau comunitar 16 •
Provenite şi din vechile Schutzverein-uri (Asociaţii de apărare) şi din aşa numitele Handlungsocietăten
(Societăţi de acţiune), se vor dezvolta în perioada liberală prin dreptul la liberă asociere. Ele au jucat, pe
lângă scopul lor clar definit de statute şi un rol de mobilizare politică pentru saşii ardeleni. Au contribuit la
dezvoltarea internă a comunităţii germane din Ardeal şi, de asemenea, la mobilizarea politică, devenind cu
timpul instrumente ale activităţilor cu iz politic, prin mesajul purtatl 7 •
Pornind de la un rol de reprezentare a intereselor economice şi profesionale au ajuns să fie elemente
de apărare în viaţa politică, slujind naţiunii. Prin ele s-au putut realiza întruniri cu iz politic, au putut să
se grupeze categorii de oameni animate de aceeaşi interese şi astfel s-a putut aici promova de la interesele
particulare de grup până la cele generale săseştil 8 .
Prezenţa acestor asociaţii la nivelul saşilor ardeleni o putem explica şi prin legăturile avute de saşi prin
intermediul călătoriilor efectuate de către negustorii, calfele şi studenţii saşi în mediul german. Acest lucru
a determinat o raportare concretă a vechilor bresle şi vecinătăţi la ceea ce a însemnat libertatea individuală,
urbanizarea. Toate acestea combinate cu pauperismul întregii populaţii ardelene în prima decadă a secolului
al XIX-lea a pregătit terenul fertile pentru apariţia asociaţionismului.
Dezvoltarea sa o legăm şi de tendinţele tot mai evidente ale autorităţilor maghiare de a desfiinţa autonomia
saşilor. Asociaţiile au reprezentat acum un element protector pentru omul simplu, mic meşteşugar şi proprietar
de pământ sas care se simţea ameninţat atât în plan identitar, cât şi în plan economic. De aceea, casele de
economii şi de credit profesionale au reprezentat atât un reazem naţional, cât şi financiar 19 •
Acest lucru asigura un element protector pentru individ, deoarece era un sistem în interiorul numeroşilor
locuitori saşi ai localităţii. Apoi, era în interiorullocuibil al unei administraţii amestecate din punct de vedere
etnic. Era, de asemenea, un subgrup în interiorul sistemului social al saşilor ardeleni şi în ultimul rând era un
microsistem în spaţiul unei mari organizări, care era statul.
Apartenenţa la acest sistem, deci, contribuia la identificarea cu etnia din care făceai parte, era un element
de comunicare şi de cooperare între indivizi care aveau în comun limba, religia, normele de reprezentare.
Practic adunările anuale ale acestora, reuniunile organizate periodic au determinat dezvoltarea conştiinţei de
sine naţionale la saşii ardelenF 0 •
Contribuţia lor era importantă şi din punctual de vedere al modului în care prin istorie, literatură, studiul
limbii, dacă ne gândim la Verein fiir Siebenbiirgische Landeskunde, prin studiul faunei, florei Ardealului
(Siebenbiirgische Karpatemrerein), dar şi prin sport, muzică în cazul asociaţiilor de profil se creau elementele
absolute necesare în creionarea unei ideologii naţionale.
Nu putem spune că asocianismul a dus la izolare, la o închidere în carapace, deoarece determina atât
la nivel local, cât şi la nivel de provincie o concurenţa între naţiuni. Mai mult decât atât, a contribuit şi la
cooperare între naţiuni, în special a saşilor cu românii, pe acest tărâm 21 •
Deceniul a 7-lea al secolului al XIX-lea aduce o modificare a statutului juridic al saşilor ardeleni, care din
naţiune receptă, devine o minoritate, într-un stat naţional. Acest lucru va determina, după cum am văzut, pe
de o parte, intrarea mişcării naţionale săseşti în faza ei modernă prin aparitia grupărilor politice, din care va
rezulta Partidul Popular Săsesc după compromisul de la Mediaş din 1872.
Pe de altă parte, Universitatea Saxonă îşi va pierde rolul conducător, locul ei fiind luat de Biserica
Evanghelică, şi tot acum, cunoaştem o explozie a mişcării asociaţioniste. Avem de a face cu o multitudine
de asocaţii, de la cele cu caracter cultural, la cele economice şi mergând până la cele cu caracter turistic sau
sportiv.
16

Ibidem, p. 327.

17 Freidrich Gottas, op. cit., pp. 1205-1212.
18

Ibidem, p. 1215.

19 Ernst M. Wallner "Strukturen und Funktion des Siebenbiirgisch-Săchsichen Vereins-Genossenschafts-und
Verbandswesens" in Forschungen zur Volks -und Landeskunde. 36, 1 (1993), pp. 19-20.
20 Carl Găllner,

Die Siebenbiirger Sachsen in den jahren

1848-1918, Băhlau Verlag, Kăln, Wien, 1988, p. 254.

21 Ernst M. Wallner, op. cit., pp. 24-25.
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Fie că s-au implicat, mai mult sau mai puţin, în viaţa politică extrem de agitată a saşilor ardeleni, rolul lor
în solidaritarea etnică a fost foarte pregnantă, reuşind să adune oa_meni cu aceleaşi aspiraţii şi idealuri, scopul
lor fiind propăşirea naţiunii în faţa greutăţiilor cu care era confruntată zi de zi.

Associationism and Political Groupings in the case of Transylvanian Saxons
in the 7lh decade of the 191h century
(Abstract)
The 71h decade of the 19 1h century brings forth a modification in the juridica! status of Transylvanian
Saxons, who become from prilrileged nation a minority inside a nation state. This fact would determine, on
the one hand, the national Transylvanian Saxon movement to reach its modern stage with the appearance of
politica! groupings, which would later result in the formation of the Popular Transylvanian Saxon Party after
the compromise of Medias in 1872.
On the other hand, the Saxon University loses its leading role, its place being taken by the Evangelical
Church, and within the same period, we carne across a surge of the associationist movement. We deal with a
multitude of associations, ranging from cultural ones to commercial and including those of a tomist or sporting
nature.
Their role within ethnic solidarity was of utmost importance, no matter the degree in which they managed
to get involved in the extremely agitated politicallife of the Transylvanian Saxons. They managed to unite
people sharing the same ideals and aspirations, their aim was the flourishing of the nation, in spite of the
hardships it was daily confronted with.
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Rolul fundaţiilor personale administrate de "Fondurile grănicereşti
năsăudene" în dezvoltarea învăţământului din ţinutul Năsăudului.
Studiu de caz: Fundaţia "Locotenent George Pop din Leşu"
Ovidiu IUDEAN

Existenţa timp de aproape un secol a graniţei militare năsăudene şi-a lăsat din plin amprenta asupra

dezvoltării sociale, educaţionale şi a mentalităţilor oamenilor din fostul Regiment al doilea de graniţă de la

Năsăud. În acest sens, năsăudenii - şi îndeosebi intelectualitatea ţinutului - au înţeles că pentru a contribui

la propăşirea evoluţie începută pe timpul cât regiunea a fost militarizată (1762-1851) era nevoie să se acorde o
atenţie deosebită şcolilor şi formării educaţionale a descendenţilor foştilor grăniceri. Unei astfel de concepţii
au dat sens, într-un mod aparte, fondatorii aşa-numitelor fundaţii personale întemeiate pe teritoriul fostului
District autonom al Năsăudului.
Evoluţia istorică şi rolul unei astfel de fundaţii personale, întemeiate la mijlocul celei de a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea şi care a fiinţat până în timpul Primului Război Mondial, reprezintă subiectul pe care
ne propunem să-I aducem în discuţie în cadrul studiului nostru. Cercetarea de faţă se bazează pe o serie de
documente inedite, găsite în cadrul fondului Administraţia fondurilor grănicereşti aflat la Dire:ţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud, precum şi pe o serie de lucrări, mai vechi şi mai noi, care tratează aspecte
importante ale subiectului nostru.
Pentru o mai bună înţelegere considerăm necesare o serie de precizări legate de situaţia fostului ţinut
grăniceresc al Năsăudului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care au în vedere în special aspecte ce
vizează gestionarea fondurilor alocate şcolilor şi tinerilor descendenţi de grăniceri care le frecventau.
Odată cu desfiinţarea graniţei militare prin ordinul imperial din 22 ianuarie 1851 ţinulul năsăudean a
trecut de la o administraţie militară la una civilă. O problemă deosebit de importantă ivită ca urmare a acestor
modificări administrative a reprezentat-o problema apartenenţei fondurilor grănicereşti - de prOI'ente şi de
montur. Deşi reprezentau, de jure, proprietatea foştilor grăniceri, noua administraţie civilă a încercat să şi le
însuşească ca avere erarială şi să le administreze, fapt ce a provocat o îndelungată luptă între cele două părţi care
le revendicau. Important pentru cercetarea noastră reprezintă momentul13 martie 1851 când reprezentanţii
celor 44 de comune foste grănicereşti se întâlnesc la Năsăud şi decid ca vechile fonduri grănicereşti să nu se
împartă între comunităţi, ci să fie folosite spre scopuri culturale 1 . La mai bine de un deceniu, în 1862, o nouă
adunare a foştilor grăniceri, ţinută în aceeaşi localitate, avea să hotărască schimbarea denumirii fondurilor în şcolar central şi de stipendii - precum şi constituirea unei Comisii administratoare care în fapt va deveni
organul executiv al Comitetului fondurilor grănicereştP. Acesta va fi cel care se va ocupa şi de administrarea
unei părţi însemnate a fundaţiilor personale întemeiate pe teritoriul Districtului Năsăudului.
De-a lungul timpului, instituţia grănicerească amintită anterior a administrat 8 fundaţii şi fonduri
particulare ale căror scop era îndreptat spre dezvoltarea şcolară şi culturală a ţinutului năsăudean şi a tinerilor
elevi. Denumirile fundaţiilor şi fondurilor sunt grăitoare în ceea ce priveşte fondatorii lor: S1mion Tanco din

Monor, George Pop din Leşu, Florian Micaş din Rebra, Grigore Hangea din Maieru, Clement Lupşai din Rodna,
Teodor Rotariu, Anastasia Lazăr şi Mihail Bodiu:1•
1

Nestor Şimon, Vasile

Naşcu. Viaţa şi faptele

2

Lazăr

3

Idem, Fundaţiile şi fondurile particulare administrate de către Fondurile grănicereşti năsăudene în Revista Bistriţei, nr.
VII, 1993, p. 149-153.

lui,

Năsăud,

1911, p. 46-47.

Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene, Editura Presa

Revista Bistriţei,

Universitară Clujeană,

Cluj-Napoca,

~:001,

p. 33, 36-37.

XXIII, 2009, pp. 231-239
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Cercetarea noastră îşi va concentra atenţia exclusiv asupra fundaţiei întemeiată de către locotenentul
cesaro-regesc George Pop. Acesta reprezintă una dintre personalităţile marcante ale graniţei năsăudene atât
prin activitatea sa în calitate de ofiţer al Monarhiei Habsburgice în serviciul căreia s-a distins ca un devotat şi
brav ostaş, cât şi prin implicarea sa în lupta năsăudenilor pentru recâştigarea drepturilor grănicereşti din cea
de a doua jumătatea a secolului al XIX-lea.
Unii dintre puţinii oameni de cultură care s-au preocupat de realizarea unei biografii dedicate lui George
Pop- mai ales din cauza materialului documentar deosebit de redus care s-a păstrat-, Nestor Şimon, începea
primul articol dedicat personalităţii locotenentului Ieşean cu mărturisirea acestuia, deosebit de grăitoare pentru
năzuinţele şi ataşamentul său faţă de oamenii din ţinutul natal: "Să mă ferească glontele numai până voiu şti,
că

romanul saltă în fericire, apoi lovească-mă ca ploaia,

că

moru linişti tu".

George Pop s-a născut pe teritoriul fostului Regiment al II-lea de graniţă de la Năsăud, în comuna Leşu,
fiind fiul cantorului bisericesc Nicolae Pop şi al soţiei acestuia, Maria. A deprins carte mai întâi la şcoala
comunală din Leşu, iar mai apoi la şcoala normală din Năsăud. În conformitate cu reglementările militare ale
vremii şi ale ţinutului este înrolat în Regimentul al II-lea românesc de graniţă, începând cu data de 6 iulie 1850.
Odată cu desfiinţarea sistemului graniţei militare este trecut, începând cu anul 1851, la Regimentul de linie
Marele Duce de Baden Nr. 50. Evoluează repede pe scara ierarhiei militare şi ajunge la gradul de locotenent
prim. Datorită statutului său de ofiţer al armatei habsburgice este nevoit să petreacă o lungă perioadă de
timp departe de locurile natale. Cu toate acestea, îl regăsim deseori în corespondenţă cu principalii lideri ai
românilor năsăudeni cu care schimbă opinii privitoare la soluţiile ce aveau să fie urmate în vederea realizării
dezideratelor foştilor grăniceri -legate, în mod deosebit, de problema fondurilor, a munţilor şi a înfiinţării unui
district autonom românesc cu sediul la Năsăud 4 •
În anul 1866, locotenentul prim George Pop ia parte la războiul austro-italian, mobilizat fiind pe frontul
din apropiere de Verona. În acest context, ia parte la Bătălia de la Custozza, din 24 ianuarie 1866, în timpul
căreia îşi pierde viaţa, nu înainte ca - cu numai 2 zile înainte de dramaticul eveniment - să-şi înnoiască
testamentul şi să-i adreseze în acest sens o scrisoare vărului său, Ion Mălai, care în acea perioadă era student
la Viena 5 •
Potrivit testamentului său- datat St. Michele, 22 iuniei 1866 -, locotenentul năsăudean lăsa o parte din
avere sa în vederea înfiinţări unei fundaţii prin care să fie premiaţi anual cei mai buni elevi ai şcolii comunale
din localitatea natală- în acest scop destinând suma de 100 florini v.a.- şi cei mai buni elevi ai şcolii normale
din Năsăud- 200 florini v.a. Totodată preciza că "cei ce voru fi premiaţi din fundaţiunea mea, se înţelege de la
sine, că au să fie numai români, iar sub nici o împregiurare de altu neamu". Într-un alt punct al testamentului
George Pop dona întreaga sa colecţie de cărţi Bibliotecii "Mariane" din Năsăud 6 •
Odată cu primirea documentului testamentar de către autorităţile abilitate din Năsăud încep acţiunile
necesare pentru îndeplinirea doleanţelor defunctului ofiţer român. În luna noiembrie 1867 colecţia de cărţi a
lui George Pop a intrat în posesia bibliotecii "Mariane" din Năsăud. Potrivit documentelor întocmite cu acest
prilej au fost donate 230 de cărţi evaluate la suma de aproximativ 200 florinF.
Avea să fie dorinţa cea mai uşor de îndeplinit deoarece bazele fundaţiei şi evoluţia sa ulterioară în normele
stabilite de fondator au necesitat o îndelungată perioadă de timp.
La 15 decembrie 1870, Ioachim Mureşan, preşedintele Sedriei generale districtuale, şi Ioan Mălai, profesor,
în calitatea lor de executori testamentari adresează o scrisoare "Comitetului grăniceresc administrator de fonduri
scolastice din Năsăud", la care ataşează statutele "Fundaţiei supralocotenentului George Pop din Leşu", prin care
solicită "se binevoiască a primi administrarea acelei fund aţi uni după normele fondului scolasticu" şi "a însărcina
pe oficianţii cassei se primească respectivele documente de bani de la onorata Sedrie generală din Năsăud şi
despre voinţa de a primi administrarea e rugat onoratul Comitet să-şi dea declaraţiunea la onorata Sedrie

4

Nestor Şimon, George Popu, locotenente primariu la Regimentulu 50 de
1892, p. 1.

liniă,

Marele Duce de Baden în Minerva, nr. 15,

Bistriţa,

5

Teodor Tanco, Supratenentele George Pop în Virtus Romana Rediviva, voi. 2,
Şimon,

Bistriţa,

1972, p. 215-217.

George Popu, locotenente ... în Minerva, nr. 19, Bistri1a, 1892, p. 2.

6

Nestor

7

D.J.A.N.B.N., fond ,,Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene", dosarul "Fundaţia locotenentu/ui G. Pop din
Leşu", nr. 2742, f. 5-8.
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generală,

ca pertraptatore de lascementul spre a putea recepe documentul de împosesionare sau

împăr!;ire" •
8

Aceasta reprezintă prima menţiune a existenţei unor statute ale fundaţiei locotenentului George Pop •
La demersului întreprins de cei doi executori testamentari, rude de sânge ale defun·:::tului fondator,
Comitetul administrativ al fondurilor şcolare răspunde aducând o serie de precizări privind modificările
necesare care trebuiau operate în statutele prezentate în luna decembrie a anului 1870. Se solicita îndeplinirea
a trei modificări care vizau: "a} ca statutele se fie compuse şi în româneşte; b) ca de patronat să se numească
9

Senatul şcolar Districtual confesional; c) Capitalul destinat pentru acea fundaţiune să se closeze în una cassa
de păstrare şi ca speze de administraţiune să se plătească pentru ele una justă proporţiune" 10 Această ultimă
precizare, referitoare la capitalul fundaţie, a reprezentat elementul care a întârziat funcţionarea normală a
acesteia, în conformitate cu dorinţele exprimate prin testament de locotenentul George Pop.
Astfel, prin documentul datat 12 iulie 1871, Sedria generală a Districtului Năsăud, luând în considerare
dorinţele expuse în testamentul său de George Pop - "din averea sa să se facă două fundaţiuni şi anume

una de 100 fi v.a., a cărei interese să se dea în tot anul celui mai bun şcolariu din şcoala comunală din Leşu,
iar alta de 200 fi v.a., a cărei interese să se dea celui mai bun şcolariu din a 4-a clasa a şcolii normale din
Năsăud" - şi îndeplinirea lor din partea executorilor testamentari, consideră că statutele fundaţiei pot intra
în vigoare: "subscrisa Judecătorie susţine de datorinţa în sensul sustătoarelor noi motive a face Onoratului
Oficiolat despre aceste fundaţiuni cuvenita împărtăşire ca acea adăugare la statutele respectilre s-a împărtăşit
din partea esecutorilor testamentului atât cu Onoratul Oficiolat districtual cât şi cu administraţiunea fondurilor
şcolare din loc., prin urmare primirea în vigoare a statutelor numai obstă nici o piedecă''. În privinţa capitalului
de 300 de florini se face precizarea că acesta a fost împrumutat lui Mihai Mălai din Leşu. !poteca avea să fie
păstrată la perceptoratul municipal, la aceeaşi instituţie având să fie înapoiată şi suma împrumutată împreună
cu dobândă reprezentând 33 fl 75 c. - "Capitalul respectiv de 300 fi v.a. s-a fost dozat le proprietariul din Leşu

Mihaiu Mălaiu pre lângă hypoteca popilară, care a fi solvitul interesele până cu finea anului curent cu 33 fl75 c
val. austr. la perceptoratul municipal unde se află atât obligaţiunea cât şi instrumintele hypotecare" 11 •
În ciuda faptul că împrumutul a fost restituit în conformitate cu clauzele prevăzute la contractarea acestuia,
mai multor motive legate atât de birocraţia excesivă, piedicile şi şicanele autorităţilor statului, precum
şi o lipsă de promptitudine şi comunicarea din partea unora dintre intelectualii de seama ai ţinutului, implicaţi
în această chestiune, capitalul iniţial de 300 de florini destinat fundaţiei, la care se adaugă sumele obţinute din
dobânzi, nu a intrat pentru o lungă perioadă de timp în visteria Fondurilor grănicereşti năsăudene, instituţia
abilitată de locotenentul George Pop să se ocupe de administrarea fundaţiei sale.
În repetate rânduri vicarul Grigore Moisil, în calitatea sa de preşedinte al Senatului şcolilor confesionale
districtuale, adresează lui Iochim Mureşan şi Ion Mălai, solicitarea ca atât modificările expuse în scrisoarea
datată 1 ianuarie 18 71, cât şi rezolvarea chestiunii privitoare la capitalul fundaţiei aflat în posesia perceptoratului
municipal să fie soluţionată de către aceştia în calitate de executori testamentari, în vederea bunei funcţionări
a fundaţiei "Locotenent George Pop", după dorinţele fondatorului. Scrisorile adresate de vicaml Moisil poartă
data de 3 noiembrie 1972- "Mult Onor. Dvostre prin scrisoarea din 15 Decembre 1870 a recercat pre comitetul
datorită

grăniceresc

administrativ de fondurile şcol. din Joc., ca să primesc administrarea fund aţi unei făcute şcolii confes.
din Leşu de fericitul supratenente Georgiu Popu şi să dispună calea de lipsă în privinţa aceasta. Onor. Comitet
administrativ de fonduri şcol. v-a expus prin scrisoarea sa din 1 Ianuarie 1871 condiţiunile primirii a acelei
fundaţiuni în administrarea sa şi prin o alta scrisoare din 3 Novembre 1871 din nou v-a rugat a satisface cererea
Comitetului superiore în scrisoarea din 1 Ianuarie 1971. De ce Dvostre nici la acesta recercare nu aţi făcut
modificările poftite, sunteţi din partea Senatului şco]. confes. distr. din nou rugaţi se binevoiţ1 a da desluşirile
de lipsă în privinţa aceasta ca apoi acest senat şcol. distr. cu conlucrarea Dvostre să vină în acea poziţiune de a
împlini de una parte nobilele intenţiuni ale fondatorului, iar de alta a corespunde datorinţei sale de vegheatori
asupra administraţiunii fundaţiunilor şcol" .- şi 29 ianuarie 1876.
12

8

Ibidem., f. 13.

9

Statutele redactate în anul 1870 nu s-au păstrat. însă dintr-o copie ulterioară, modifică în ultimii ani ai secolului al
XIX-lea, se pot stabili principalele prevederi ale acestora, pe care le vom prezenta pe parcursul studiului de faţă.

10 D.J.A.N.B.N., fond ,.Administraţia Fondurilor grănicereşti năsăudene", dosarul "Fundaţia locotenentului G. Pop din
Leşu", nr. 2742, f. 14.
11 Ibidem., f. 15.

12 Ibidem., f. 17.
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În tot acest răstimp Senatului şcolar confesional districtual i-au fost adresate o serie de scrisori prin care
locuitori ai comunei Leşu, luând la cunoştinţă despre cele stipulate în testamentul defunctului locotenent
George Pop, solicitau acordarea de burse pentru elevii care au încheia clasele şcolii comunale din localitate
şi doreau să-i îndrepte spre a-şi continua studiile la şcoala normală din Năsăud. Datorită lipsei fondurilor
necesare, acordarea burselor era imposibilă. Aşa este cazul şi lui Mihai Mălai şi Pavel Popp din Leşu, care se
adresează amintitului for administrativ la 30 noiembrie 1876: "Umiliţii subscrişi se roagă ca să li se asigure

pentru trei prunci ai lor, află tari în şcolile din Năsăud, stipendiul ce li s-ar cam pete din fundaţiunea nemuritorului
Supratenente George Pop din Leşu, în sensului Testamentului acestuia din Iunie 1866, căci: noi ştim cum că zac
la 100 flo. ca interese din acea fundaţiune la preceptoratul municipal fost în Năsăud fără de a fructifica ceva,
suntem consângeni de-aproape a fericitului fondator, pruncii noştri ne declarăm ai ţine şi în şcolile mai 'nalte
spre a se cultiva după puteri. Mult Stimatului Domnu Advocat Ioachim Mureşan- ca executorul testamentului
din chestiune- ne-am rugat despre acest obiect, de multe ori verbal, şi în 15 Decembre 1875 în scris, însă fără de
nici un rezultat. Drept aceasta mai cutezăm odată a ne ruga sărbătoreşte onoratului Senat şcolastic confesional
districtual, să se îndure a lua acesta cauză în considerare meritorie, şi-a decide întru acolo, ca prunci[i] noştri,
să fie împărtăşiţi cu stipendiile cuvenite din fundaţiunea lui Georgiu Popu, barem la esamenele venitore" 13 •
Ca urmare a acestei stări de fapt vicarul Moisil, la 29 ianuarie 1977, în numele Senatului şcolar
confesional districtual adresează o scrisoare vicecomitelui de Bistriţa-Năsăud şi alte două executorilor
testamentari Ion Mălăiu şi Ioachim Mureşan. Eforturile vicarului aveau să ducă în cele din urmă la rezolvarea
stringentei probleme a capitalului fundaţiei dat fiind faptul că vicecomitele se arată dispus să rezolve această
solicitarea precizând că în acest scop era necesară trimiterea statutelor fundaţiei "Locotenent George Pop":
"După ce statutul pentru administrarea fondului destinat de repauzatul primlocotenent Georgiu Poppu pentru
scopuri şcolastice nu se află în archiva acestui Comitat se provoca onorata Comisiune Şcolastică a aşterne
încoace o copie de pre acel statut pentru ca numai după primirea acelei copii se poate in merita rezolva stimata
scrisoare din 29 Ianuarie 1877 Nr. 335/876" 14 •

Adresându-se din nou celor doi executori testamentari la 29 aprilie 1877 prin persoana aceluiaşi preşedinte,
vicarul Grigore Moisil, Senatul şcolar confesional districtual primeşte răspuns din partea lui Ioachim Mureşan,
la 20 ianuarie 1879, că toate cele necesare au fost întreprinse şi că singurul organism în măsură să rezolve
chestiunea fondurilor fundaţiei "Locotenent George Pop" este vicecomitele comitatului Bistriţa-Năsăud: "Sub

prezenta avem onoarea a subşterne documentul de fundaţiune al lui Georgiu Popu din Leşu fost supralocoteninte
la regimentul Mare Duce de Baden Nr. 50, căzut în bătălia la Custozza în Iunie 1866, după cum s-a primit la fosta
sedrie generală a districtului Năsăudului sub Nr. 2350 în data de 25 Decembre 1868 cu acea respectuoasă rugare
cu obligaţiunea data de Mihaiu Mălai din Leşu despre 300 fl v.a. să se recerce de la vicecomitele comitatului
întrunit Bistriţia-Năsăud aflându-se acolo depozitată în cassa municipală care s'a transpus de la autoritatea
fostului district Năsăud spre a se putea executa" 15 •
Intrarea capitalului fundaţiei în visteria Fondurilor grănicereşti năsăudene avea să se mai amâne încă
pentru câteva luni deoarece vicecomitele solicită printr-un document datat 19 aprilie 1879 actele care să
certifice că instituţia fondurilor grănicereşti este desemnată de locotenentul George Pop cu administrarea
fundaţiei sale: "Spre a putea face dispoziţiunile necesare în privinţa extrădării obligaţiunii lui Mihaiu Mălai

peste 300 fl. v.a., adică suma ce a luat-o împrumut din fondul creat de fostul supralocotenente George Poppu spre
a se împărtăşi din şcoala normală din Năsăud ca premii, şi de lipsa ca să ia oficiul comitatens central în vedere
scrisorile referitore la sus menţionatul Fond spre a se încredinţa că fondatorele la cine a încredinţat împărţirea
premiilor la şcolari şi cui s-a încredinţat spre administrare acel fond. Deci este onorata comisiune şcolastică în
rezolvarea stimatei scrisori din 2 martie 1879 Nr.70 provocată a împărtăşi încoace sus menţionatele scrisoâ pre
lângă retrimitere spre a lua pe ele în vedere şi apoi a se face dispoziţiunile necesare" 16 •
Senatul şcolar confesional districtual s-a conformat cererii vicecomitelui trimiţând la 26 aprilie 1879
documentele necesare, astfel încât la 30 mai 1879 vicecomitele "împreunatului Comitat Bistriţa Năsăud"
trimite următoare înştiinţare: "În rezolvarea stimatei scrisori din 2 Martie 1879 Nr. 70 ce împărtăşeşte onoratei
13 Ibidem., f. 18.
14 Ibidem., f. 20.
15 Ibidem., f. 23.

16 Ibidem., f. 25.
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comisiuni şcolastice, că sub acest număr şi dată s-a demandat la Cassa perceptorală municipcrlă a extrăda la
mâna cassei centrale din Năsăud:
a) Una obligaţiune d.d. 15 septembrie 1869 data de Mihaiu Mălai din Leşu peste trei sure florini valută
austriacă primiţi din fundaţiunea George Pop ca depozit sub pagina 77 a protocolului depozitelor a
fostului district al Năsăudului depus:
b) Depoziţiunea sub jour. Art. 20 din 28 faur 1872 cu .................. 2f143 0 kr.
c) Interesele de 5% incurse prentru capitalul alocat la Mihaiu Mălai
pro 1872 ........................... 15 f1
pro 1873 ........................... 15 f1
pro 1874 ........................... 15 f1
pro 1875 ........................... 15 f1
Summa 62 f1 43 0 kr. Valută austriac pe lângă adeverinţa despre adevărata
primire atât a obligaţi unii cât şi a sumei banale" Y
La 13 ani după moartea fondatorului său fundaţia personală "Locotenent George Pop din Leşu" dispunea,
în cele din urmă de capitalul necesar acordării de burse şcolare elevilor români de la şcoala comunală din
localitatea natală a defunctului ofiţer, precum şi de la cea normală din Năsăud. Acest lucru este confirmat şi de
către o scrisoare semnată de Ion Ciocan şi Dănilă Mălai, la 13 iulie 1880, cum că "La cassa fondului şcolastic
central se afla până în ziua de astăzi suma de 137 f1430 cr v.a. în bani gheaţă, ca depozit al fundaţiunii George

Popu din Leşu. Rugând să se facă dispoziţiuni ca banii disponibili din
cassa de păstrare spre fructificare" 1".

această fundaţiune să

se pună la orice

După această dată fundaţia

locotenentului George Pop îşi continuă activitatea în conformitatea cu
prevederile instrumentului fundaţional redactat în anul 1870 şi cu dorinţele exprimate de fondator în
testamentul său.
Despre faptul că veniturile fundaţiei erau în continuă creştere şi bine administrate stau mărturie o serie
de cereri de împrumut solicitate de rude ale fondatorului acesteia care vizau sume însemnate de bani. O astfel
de cerere o adresează fratele locotenentului George Pop, Constantin Pop, la data de 7 mai 1896, Comisiei
administratoare a fondurilor şcolar central şi de stipendiu. ,,Având lipsă neapărată şi grabmcă a două sute
{200} f1 v.a. ca frate legitim al răposatului supratenente c.r. George Popp din Leşu în consonanţă cu fundaţionalul
său îndrăznesc a mă ruga: ca onorata comisiune să binevoiască a-mi da un împrumut de două sute {200}
fl. v.a. din fundaţiunea lui George Popp din Leşu pe lângă hypoteca cu 6% la sută". Procedurile deosebit de
riguroase necesare contractării unei astfel de împrumut vorbesc despre prudenţa cu care organismul abilitat să
administreze fundaţia oferea astfel de sume, în ciuda faptului că acestea reprezentau principalele modalităţi
de sporire a veniturilor. Iniţial lui Constantin Pop i se pune în vedere că pentru acordarea împrumutului sunt
necesare actele doveditoare a relaţiei de rudenie dintre acesta şi fondatorul fundaţiei, precum şi acte doveditoare
pentru a demonstra că deţine o avere suficientă pentru acoperirea ipotecii împrumutului. Conformându-se
cererilor menţionate Constantin Pop aduce o adeverinţă, eliberată de preotul paroh Leon Coşbuc din Leşu,
care certifică că este fratele locotenentului George Pop şi totodată, actele care să certifice situaţia sa materială.
Constatându-se în urma parcurgerii menţionatelor acte că "realităţile Dvostre sunt îngreunate cu alte datorii
neşterse încă, aşa nu se poate da împrumutul cerut din fundaţiunea George Popu" propunE.ndu-i-se totuşi
soluţia acordării unui "împrumut până la 350 f1 din care să se plătească toate datoriile întabulate dimpreună cu
interesele şi celelalte speze de destabulare şi întabulare nouă". La 23 noiembrie 1896, odată cu consimţământul
lui Constantin Pop privind condiţiile acordării împrumutului propuse de Comisia administratoare a fondurilor
central şcolar şi de stipendiu, i se acordă suma de 350 fl din visteria fundaţiei "Locotenent George Pop din
Leşu" 19 • Astfel de solicitări apar frecvent între documentele păstrate în dosarele fundaţiei, adresate de rude ale
fondatorului ei, fapt ce demonstrează o creştere continuă a veniturilor fundaţiei şi, ca urmare, posibilitatea
acesteia de a acorda bursele prevăzute de instrumentul fundaţional.
În privinţa acestuia din urmă, care constituie de asemenea subiectul prezentului studiu ss impun câteva
precizări. Fundaţia personală "Locotenent George Pop" a funcţionat pană spre sfârşitul secolului al XIX-lea în
17 Ibidem., f. 26.
18 Ibidem., f. 31.
19 Ibidem., f. 51, 53, 54, 56, 64.
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conformitate cu statutele redactate în anul1870 de către executarii testamentari Ioachim Mureşan şi Ion Mălai,
modificate ulterior la cererea Senatului şcolar confesional districtual, şi aprobate de instituţiile abilitate.
Ca urmarea a solicitării autorităţilor maghiare, instrumentul fundaţional al fundaţiei "Locotenent George
Pop din Leşu" este modificat iniţial în anul 1898. Instrumentul fundaţional conţinea 9 paragrafe în care erau
prevăzute normele de funcţionare ale fundaţiei. Înaintat spre aprobare comitelui suprem al comitatului Bistriţa
Năsăud, la 13 februarie 1900, acesta îl respinge făcând o serie de recomandări în vederea modificării aspectelor
considerate lacunare. Recomandările aveau în vedere modificarea: paragrafului al II-lea a instrumentului
fundaţional, referitor la autoritatea pe care o are inspectorul regal maghiar din comitatul Bistriţa-Năsăud asupra
şcolii elementare fundaţionale din Năsăud; paragraful al III-lea. în care se impune precizarea că a obţinut
aprobarea ministrului de culte şi instrucţiune publică; titulatura sub care apărea şcoala normală din Năsăud
şi cea comunală din Leşu fie nu era cea oficial- se pretindea denumirea în limba statului- fie era incompletă;
paragraful al VI-lea, care făcea referire la documentele doveditoare pe care elevul beneficiar al bursei trebuia
să le prezintă înaintea forurilor abilitate şi care trebuiau să fie în limba română şi maghiară - şi nu în limba
germană- în conformitate cu legea din anul 1879; paragraful al VII-lea, ca urmare a modificărilor solicitate
anterior trebuia modificat şi el; alăturarea exemplarului original al instrumentului fundaţional vechi, precum
şi impunerea obţinerii aprobării instrumentului fundaţional din parte comenzii Regimentului Baden Nr. 50
înaintea depunerii lui spre semnare comitelui suprem 20 •
Cu modificările aferente, instrumentul fundaţional este înaintat comenzii Regimentului cesaro-regesc
ducele de Baden Nr. 50 în Alba Iulia, la data de 9 noiembrie 1901. 21 Se pare că nici această formulă a
instrumentului fundaţional nu a corespuns cerinţelor impuse de autorităţile maghiare având în vedere că în
anul1902, secretarul Fondurilor grănicereşti năsăudene, Nestor Şimon, ia asupra sa sarcina redactării acestora.
În noiembrie 1902, acestea sunt înaintate spre aprobare comenzii Regimentului cesaro-regesc ducele de Baden
Nr. 50 în Alba Iulia, pentru ca ulterior să fie depuse la comitatul Bistriţa-Năsăud 22 •
La 27 martie 1903, "Instrumentul fundaţional al fundaţiunii George Pop aprobat din partea Excelentei sale
dlui ministru de culte şi instrucţiune publică cu clausula de aprobare d.dto. 9 martie 1903 Nr. 16176/903" este
înaintat celor 4 foruri abilitate: Perceptoratul fondurilor din Năsăud, Oficiului vicarial foraneu greco-catolic al
Rodnei, comenzii Regimentului de infanterie cesaro-regesc Ducele de Baden Nr. 50, Senatului şcolastic al şcolii
greco-catolice din Leşu 23 •
Fundaţia "Locotenent George Pop" îşi va continua activitatea pe baza instrumentului aprobat la 9 martie
1903 până în timpul Primului Război Mondial, ultimul act păstrat referitor la această fundaţie fiind datat 14
august 1916.
Considerăm că din studiul nostru s-au putut observa o serie de aspecte legate de procedurile necesare pentru
înfiinţarea unei astfel de fundaţii personale, dificultăţile pe care o astfel de întreprindere o întâmpină atât din
cauza autorităţilor cât şi din cea a persoanelor mandatate cu îndeplinirea dorinţelor stipulate în testamentul de
către fondator. În privinţa ultimului aspect, trebuie menţionat faptul că datorită numeroaselor problemelor de
natură administrativă, juridică, economică cu care ţinutul Năsăudului- şi îndeosebi intelectualitatea acestuia
-era nevoit să se confrunte, exista o acută lipsă de funcţionari români, astfel încât, puţinii dintre aceştia erau
nevoiţi să facă faţă mai multor chestiuni ce necesitau rezolvare grabnică. Acesta poate fi unul dintre motivele
pentru care s-a întârziat atât de mult îndeplinirea celor necesare pentru ca fundaţia locotenentului George Pop
din Leşu să-şi poată desfăşura activitatea în conformitate cu dorinţele testamentare ale fondatorului ei. Merită
însă subliniat demersullocotenentului !eşan în vederea dezvoltării învăţământului din ţinutul natal, precum şi
cel al intelectualilor năsăudeni care s-au ocupat de administrarea fundaţiei.
Abordării noastre, axată pe un criteriu cronologic, i se poate alătura oricând o abordare tematică, astfel
încât să se aibă în vedere subiecte precum formarea şi evoluţia fundaţiei "Locotenent George Pop din Leşu",
mijloacele dezvoltării şi sporirii veniturilor fundaţiei, instrumentele fundaţionale ale acesteia. Am optat pentru
o prezentare cronologică din motive care ţin mai mult de o anumită continuitate a evenimentelor şi nu pentru
că am dezaproba criteriul tematic.
20 Ibidem., f. 104-107.
21 Ibidem., f. 127.
22 Ibidem., f. 137-140; 151.
23 Ibidem., f. 168.
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Avem speranţa că prin prezentul studiu am reuşi să contribuim parţial atât la o mai bună cunoaştere a
faptelor wednicului urmaş al grănicerilor năsăudeni -locotenentul George Pop din Leşu- cât şi la o îmbogăţire
a materialelor care au în vedere fundaţiile întemeiate de o serie de personalităţi năsăudene ale căror preocupări
legate de propăşirea educaţională a tinerimii din fostul district grăniceresc merită apreciate şi cunoscute.

The Role of the Personal Foundations Administered by The "Nasaud Border Guards'
Funds" in the Development of Education in the Nasaud County.
Case Study: The "George Pop Lieutenant of Lesu" Foundation
(Abstract)
The personal Foundations in the 2'nd Frontier Regiment's area ha ve had an important role in the education
and cultural development of the Năsăud District. The financial resources of those Foundations managed
by a just directorship from the office of "Administration of the Border Founds" (Administraţia Fondurilor
Grănicereşti). have served not only the interest of the Năsăud's students, but also those of the population, by
having the role of in some aspects veritable mutual funds.
Our wish is to bring forth a broad image about the role and the destiny of such a founclation. In doing
so we present some chronological aspects that refer to the biography of Lieutenant George Pop. aspects that
ultimately refer to the establishment, development, the statutes and role of a foundation that bears his name.
Our option, to pay a special attention to the "Lieutenant George Pop" Foundation is motivatecl by the need to
enrich the local historiography of the subject with an important and until now little known aspect.

ANEXĂ24
Instrument fundaţional
George Pop, fiul lui Nicolae Pop, cantor bisericesc, născut în comuna Leş, ţinutul fostului al II-lea regiment
de graniţă Nr.17 în Transilmnia, fostul district al Năsăudului, astăzi comitatul Bistriţa Năsâud, a servit ca
supralocotenent în regimentul de linie Nr. 50 marele archiduce Baden şi înainte de lupta de la Custozza din 24
Iunie 1866, -în testamentul său ddto Sant Michele la 22 Iunie 1866, sosit la judecătoria singuloră din districtul
Năsăudului în 1 August 1866 sub Nr. 142 şi depus în copie autentică şi între actele regimentului de linie numit
mai sus cu datul1. Septembrie 1866 Nr. 1763, între alte dispoziţiuni a făcut şi două fund aţi uni şi anume:
I. Una fundaţiune de una sută florini v.a., a cărei interese în tot anul să se plătească în ziua esamenului
celui mai bun şcolar a Şcolii comunale naţionale din Leş, care în anul următor să se primească în Şcoala
normală din Năsăud.
Il. Una fundaţiune de două sute florini v.a., a cărei interese să se dea în tot anul în ziua de esamen celui
mai bun şcolar care absolvează Şcoala normală din Năsăud şi care ar continua studiile în gimnaziul de acolo.
Textul instrumentului fundaţional d.d. Năsăud 9 Septembrie 1867 compus pe baza testamentului de
executarii testamentari Nechita Ignat şi Alexandru Stocklin se modifică în conformitate cu referinţele schimbate
şi se statoreşte următorul
Instrument fundaţional
§1

Ambele fundaţiunile constituie şi se manipulează ca o singură fundaţiune, care pentru toate timpurile va
purta numele .,fundaţi unea supralocotenentului ces. reg. George Pop."
Desţinaţiunea originală contemplată de fondator rămâne nealterată. Capitalul fundaţional constă din suma
donaţională de 300 fl. v. a. şi din crescământul provenit din fructificare şi cu finea anului 1901 formează suma
de 2410 c 24f
24 D.J.A.N.B.N., fond ,,Administraţia Fondurilor
Leşu", nr. 2742, f. 137-140;

grănicereşti năsăudene",

dosarul

,.Fundaţia

locotenentului G. Pop din
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§2
Această fundaţiune se administrează prin comisiunea administratoare de fonduri şcolastice central şi de
stipendiu din districtul Năsăudului în sensul§ XIII din statutele acelor fonduri, cu concesiunea ministrului de
culte şi instrucţiune publică. Acestei împrejurări se va da expresiune în clausula de aprobare, ce se va induce pe
acest instrument fundaţional.

§3

Averea fundaţională a acestei fundaţiuni nu se poate ataca şi se va aloca exclusiF la locuitorii competenţi
în comuna Leş, care sunt în stare bună materială şi cu deosebire la rudeniile fondatorului pre lângă ipoteca
pupilară şi numai interesele se vor întrebuinţa spre scopurile contemplate de fondator.
§4
Veniturile acestei fundaţiuni se folosesc spre următoarele scopuri:
a) pentru acoperirea în proporţiune a speselor comune de administraţiune conform §XIII din statutele
fondurilor scolastice central şi de stipendii
b) din venitul curat se vor împărţi următoarele ajutoare:
1} Una a treia parte se va ca ajutor celui mai bun şcolar din Şcoala elementară confesională greco-catolică
din comuna Leş, care îşi va continua studiile în anul următor în el. I-a la gimnaziul din Năsăud sau la alt institut
de învăţământ de asemenea categorie.
2} Din celelalte două din trei părţi se lror forma alte două ajutoare egale, cari se vor da pre aceleaşi condiţiuni
ca mai sus, celor mai buni doi şcolari din el. IV-a a Şcolii fundaţionale din Năsăud.
Acest ajutoare se vor plăti în două rate egale şi anume rata primă după înscrierea în clasa superioară
conform punctelor 1 şi 2 de mai sus, iar' rata a doua în anul următor asemenea după înscriere.
§5

Dreptul de conferire a acestor ajutoare îl are comisiunea administratoare de fondurile şcolastice central
şi de stipendii şi anume pe baza unei propuneri motivate a corpului învăţătoresc de la Şcoala elementară
confesională gr. cat. din comuna Leş, respective a celui de la Şcoala fundaţională din Năsăud.
Propunerile relative, împreună cu scrisorile de probă în limba română şi maghiară a şcolarilor propuşi, se
vor înainta la comisiune de cu bună vreme şi încă aşa ca acea până la ziua esamenelor ţinute anuale se fie în
poziţie de a putea decide asupra conferirii.
Condusul comisiunii referitor la conferirea ajutoarelor se va publica prin respectivele direcţiuni şcolare cu
ocaziunea esamenelor finale anuale deodată cu cetirea calificaţiunilor în faţa tuturor şcolarilor.
§6

Între şcolarii cari au calificaţiune egală în studii, au preferinţă în cazul din §4 b p.2} şcolarii cari au
în vreuna din comunele amintite în § IV a) al statutelor fondurilor şcolastice central şi de stipendii
din districtul Năsăudului, iar între aceştia cei competenţi în comuna Leş şi între toţi rudeniile fondatorului
George Pop.
Spre a putea fi împărtăşit de aceste ajutoare se recere ca calcul mediu minimum nota: bun.

competinţa

§7

Conclusele de conferire sunt a se comunica de ştire în cazul prim oficiului vicarial greco-catolic al Rodnei,
ca inspectorat şcolastic districtual confesional, în cazul al doilea oficiului inspectoral şcolastic ung. reg. din
comitatul Bistriţa-Năsăud, iar' pentru ambele cazuri la comanda regimentului de linie Nr. 50 marele duce de
Baden, unde se vor trimite şi classificaţiunile şi scrisorile de probă a celor ajutoraţi spre a se încorpora la actele
cercului de întregire al acelui regiment conform dorinţei exprese a fundatorului.
Încontra concluselor de conferire de comisiunea administratoare se poate apela la ministrul ung. reg. de
culte şi instrucţiune publică, dar numai în acel caz când cu ocaziunea conferirii nu s-au observat sau chiar s-au
călcat dispoziţiunile acestui instrument fundaţional. 25
25 În manuscris este tăiat şi este adă udat în dreptul său "Pote rămâne afară";
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§8
Dacă în înţelesul aliniei ultime din § 6 a acestui instrument fundaţional cutare ajutor ar rămdnea neconferit,
acela se adaugă la capitalul fundaţional şi formează averea neatacabilă - interesele lui nu se pot folosi spre
scopurile indicate mai sus.

§9

Acest instrument fundaţional se compune în 5 exemplare originale, dintre care unul se va pastra în archiva
fondurilor şcolastice central şi de stipendii din districtul Năsăudului, al doilea în archiva vicariatului gr. cat. al
Rodnei, ca inspectorat şco!. confesional, al treilea în archiva inspectorului şco!. ung. reg. al comitetului Bistriţa
Năsăud, al patrulea în archiva regimentului de linie Nr. 50 marele ducele de Baden şi în fine al cincilea în
archiva Şcolii greco cath. din comuna Leş.
§10

Acest instrument fundaţional intră în vigoare numai după aprobare din partea ministrului ung. reg. de culte
şi instrucţiune publică.
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Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva"
în perioada dualismului austro-ungar 1867-1914
Dorin DOLOGA

În absenţa instituţiilor româneşti, asociaţionismul a constituit un factor de instituţiondizare în toate
domeniile de activitate în secolul al XIX-lea. El a fost un mijloc de manifestare a solidarităţii româneşti.
Asociaţionismul a permis afirmarea identităţii naţionale în raport cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare şi
ridicarea calitativă a naţiunii române.
Ideea iluministă a instituţionalizării culturii în formă de expresie românească nu s-a realizat. Pe de altă
parte, ideea culturală de naţiune modernă nu avea legătură cu naţiunea politică. Asociaţionismul românesc
constituie o prelungire a moştenirii iluministe. Filonul iluminista intrat în doctrina romantismului românesc,
care avea în vedere ridicarea culturală a naţiunii prin "iluminare", prin răspândirea culturii.
Diversificarea socială a societăţii, dezvoltarea economică datorată introducerii noilor forme de organizare
economică, creşterea gradului de instruire a impus necesitatea constituirii unor asociaţii cu caracter profesional.
Ridicarea gradului de instruire a societăţii a provocat o adevărată explozie a asociaţiilor. Obiectivul acestora
era împărţit. Cel principal îl constituia solidaritatea naţională, alături de care existau obiective secundare, bine
definite. Acest fenomen un poate fi pus pe seama laicizării vieţii publice. Aproximativ 70 % din asociaţiile
româneşti erau încă patronate de către biserică. Printre primele asociaţii româneşti care au apărut s-au numărat
cele culturale. Dintre acestea, unele erau ale elevilor. Ele s-au organizat după modelul asociaţiilor elevilor
maghiari şi germani. Au urmat apoi asociaţiile studenţilor, create de elevii care au dus cu ei modelul asociaţiilor
elevilor în cadrul universităţilor. O altă categorie o formau reuniunile de lectură ale elitelor create în aproape
toate centrele urbane, numite casine. Prin biblioteci, reviste, baluri şi spectacole, reuniunile de elevi ofereau
un model pentru o lume mai puţin instruită, pentru o lume de la sat care imită acest tip de activităţi culturale.
Profesional şi confesional, asociaţiile îşi afirmă intenţia de solidarizare naţională. Aceste reuniuni de elevi erau
segregate confesional.
Aflat în plină formare, publicul a receptat valorile modernismului şi în primul rând ale junimismului.
Modernizarea culturală în Transilvania începe cu aceea a beletristicii. Aceasta n-a fost de cea ma:: bună calitate.
Găsim aci o manifestare a spiritului romantic care desparte momentul 1848 de realismul gazetei Tribuna, cu
toate că literatura scrisă n-a fost de cea mai bună calitate.
Asociaţiile culturale create de elitele orăşeneşti reprezentau o formă prin care acestea căutau să iasă de
sub presiunea cercurilor naţionalităţilor conlocuitoare. Cele din mediul rural rămân înscrise într-o formulă
folclorizantă. Asociaţiile constituiau o formă de manifestare a unei solidarităţi confesionale. Spre deosebire de
alte zone unde nu s-a reuşit o coordonare centrală, în Transilvania s-a reuşit să se imprime acestor asociaţii
o direcţie programatică. Cel mai bun exemplu îl constituie Asociaţia transilvană pentru literatura şi cultura
poporului român (ASTRA). Aceasta a fost într-o anumită măsură o reuniune de popularizare a ::ulturii, dar şi
o societate erudită, savantă, capabilă să redacteze diferite studii. ASTRA a constituit un model chiar şi pentru
Academia Română. Ezitările de la început au fost depăşite în momentul în care ASTRA a reuşit să îşi creeze
un sistem prin care să cuprindă toată societatea românească. Acest sistem al autonomiei naţionale româneşti
funcţiona în afara bisericii, deşi în parte se împărtăşea şi din autonomia ei. Rolul ASTRE! a fo:;t foarte mare,
dar acesta nu a fost unul politic.
Una dintre aceste asociaţii culturale a fost Societatea de electură a elevilor "Virtus Romana Rediviva"
(Virtutea românească reînviată). Ea a reprezentat o creaţie e elevilor de la Gimnaziul greco-catoLc din Năsăud.
Societatea s-a înfiinţat datorită necesităţii cunoaşterii operelor literaturii române prin lectura cărţilor. Această
nevoie era resimţită atât la nivelul şcolii, cât şi în afara ei. Din cauza sărăciei, elevii nu erau capabili să-şi
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cumpere fiecare cărţile şi revistele ştiinţifice de care aveau nevoie. Această societate a fost iniţiată tocmai pentru
a mijloci accesul la mijloacele de cultură. Desigur, societatea nu era singura de acest gen din Transilvania.
Asemenea societăţi fuseseră înfiinţate şi de către elevii gimnaziilor româneşti greco-catolice din Blaj, Beiuş, a
celui ortodox din Braşov şi de cei ai gimnaziilor străine din Cluj şi Oradea 1•
În septembrie 1868 elevii s-au adresat conducerii gimnaziului năsăudean cerând acordarea permisiunii
înfiinţării unei societăţi de lectură 2 • Profesorii au solicitat ca mai întâi elevii să arate care este scopul societăţii şi
apoi să ceară permisiunea constituirii acesteia 3 • În noiembrie 1868 elevii au solicitat din nou înfiinţarea societăţii
de lectură, înaintând şi statutele acesteia 4 • La 4 decembrie 1868 direcţiunea gimnaziului a aprobat constituirea
societăţiP. Profesorii gimnaziali au hotărât la 9 decembrţe 1868 să ceară şi aprobarea conducerii Districtului
Năsăud şi să înştiinţeze Comisia administrativă a fondurilor şcolare (şcolile năsăudene erau întreţinute din
Fondurile şcolare grănicereşti; acestea erau administrate de un Comitet administrativ cu atribuţii decizionale,
care alegea o Comisie administrativă cu rol executiv) despre înfiinţarea societăţii 6 • Conducerea Districtului
năsăudean şi-a dat acordul în privinţa înfiinţării societăţii, după ce în februarie 1869 a cerut modificarea
articolului 2 din statute (referitoare la mijloacele prin care societatea urmărea să îşi atingă scopurile; activitatea
acesteia nu trebuia să cuprindă teme politice sau religioasef. La 14 ianuarie 1870 statutele societăţii au fost
aprobate de către Ministerul de culte şi instrucţie publică 8 • Societatea nu s-a putut însă crea efectiv decât odată
cu înfiinţarea clasei a VIII-a gimnaziale (aceasta s-a deschis în anul şcolar 1870/1871; Gimnaziul năsăudean s-a
înfiinţat în anul1863, în fiecare an adăugându-se o nouă clasă) 9 • În anul1876 societatea şi-a încetat activitatea.
Motivul l-a constituit Ordinul Ministerului de culte şi instrucţie publică nr. 12787 din 22 iulie 1876, prin
care erau admişi ca membrii ai societăţii numai elevii claselor a VII-a şi a VIII-a 10 • La 9 februarie 1877 elevii
au solicitat conducerii gimnaziului să intervină pentru reînceperea activităţii acesteia 11 • Corpul profesoral nu
a permis reconstituirea acesteia, dar a hotărât în compensaţie înfiinţarea unei biblioteci a elevilor 12 • La 22
septembrie 1878 elevii au cerut din nou reînfiinţarea societăţiP 3 • Şi de acestă dată demersul lor a rămas fără
rezultat. În aceste condiţii societatea a funcţionat în secret, în 1878 fiind elaborate noile statute ale acesteia. În
urma demersurilor conducerii gimnaziului pe lângă autorităţile superioare, în 1880 societatea a primit în sfârşit
aprobarea să-şi reînceapă activitatea legală. Funcţionarea acesteia a mai fost întreruptă în timpul primului şi a
celui de-al doilea război mondial 14 •

Organizarea societăţii
Conform statutelor din 1872 reuniunea se numea Societatea de lectură a junimii studioase (elevilor) de la
Gimnaziul românesc greco-catolic din Năsăud. Statutele acesteia aveau 14 paragrafe şi 30 articole. Conţinutul
paragrafelor se referea la scopul societăţii, oficialii (organele de conducere), membrii, drepturile şi obligaţiile
conducătorului, preşedintelui, vicepreşedintelui, notarului (secretarului), perceptorului (casierului), biblia1 Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, (în continuare D.J.B.-N.A.N.), fond: Liceul "George Coşbuc"
Năsăud, dos. 15/1877-1878, f. 2.
2 Ibidem, dos. 1/1868, f. 65.
3
4
5

Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913, p. 313.
D.J.B.-N.A.N., fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 1/1868, f. 70.
Alexandru Nistor, Ioan Mureşan, Ion Rusu-Sărăţeanu, Ioan Viraj, Îndrumător în Arhivele Statului. judeţul Bistriţa1988, p. 335.
·

Năsăud, Bucureşti,

D.J.B.-N.A.N., fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 1/1868, f. 74.
7 Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, op. cit., p. 313.
8 Alexandru Nistor, Ioan, Ion Rusu-Sărăţeanu, Ioan Viraj, op. cit., p. 335.
6

9

Iuliu Moisil, "Amintiri din viaţa de liceu" în Arhiva Someşană, seria 1-a, nr. 26, Năsăud, 1939, p. 19.

10 D.J.B.-N.A.N., fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 15/1877-1878, f. 1 şi Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, op. cit.,
p. 313.
11 D.J.B.-N.A.N., fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 15/1877-1878, f. 1-4.
12 Ibidem, dos. 6/1877, f. 9.
13 Ibidem, dos. 15/1877-1878, f. 5-6.
14 Alexandru Nistor, Ioan, Ion Rusu-Sărăţeanu, Ioan Viraj, op. cit., p. 337-338.
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tecarului, la bibliotecă, la adunările societăţii şi modul de schimbare a statutelor. Scopul societăţii era
perfecţionarea în cultură şi ştiinţă în vederea completării studiile şcolare. Mijloacele prin care societatea urmărea
să-şi atingă obiectivul erau: lectura ziarelor literare şi ştiinţifice, în special cele româneşti, a cărţilor, precum şi
formarea deprinderilor de a recita poezii consacrate şi creaţii proprii. Temele alese trebuiau să fie în concordanţă
cu studiile şcolare, cele politice şi religioase fiind excluse. Membrii societăţii erau împărţiţi în patru categorii:
ordinari, extraordinari, onorari (onorifici) şi fondatori. Ei trebuiau să aibă vârsta de minim l5 ani. Membrii
ordinari erau socotiţi elevii care plăteau o taxă lunară de 20 creiţari, iar cei extraordinari 10 creiţari. În afară de
elevi, din societate puteau face parte şi oameni maturi. Intelectualii care plăteau o taxă de 2 florini anual erau
socotiţi membrii onorari (onorifici). Cei care plăteau 10 florini intrau în categoria membrilor fondatori. În funcţie
de contribuţia plătită, membrii societăţii beneficiau de o serie de drepturi. Cei ordinari şi fondatori puteau citi
toate ziarele şi cărţile aflate în biblioteca societăţii şi aveau drept de vot decisiv. Membrii extraordinari aveau
drept să împrumute ziare şi cărţi, dar nu puteau participa la discutarea problemelor socieUţii. Cei onorari
(onorifici) dispuneau pe lângă dreptul de împrumut şi de dreptul de vot consultativ. OficiaLi (conducătorii)
societăţii erau preşedintele, vicepreşedintele, notarul (secretarul), perceptorul (trezorierul) şi bibliotecarul.
Aceştia puteau fi aleşi numai dintre membrii ordinari. În afara acestora, mai exista func1;ia de inspector
principal diriginte care era directorul şcolii. El trebuia să ia parte la toate şedinţele societăţii. În cazul în care
nu putea face acest lucru, putea desemna un profesor care să îl înlocuiască. El mai trebuia să aprobe hotărârile
luate de către adunarea membrilor societăţii şi răspundea de bunurile acesteia. Conferinţa cadrelor didactice de
la gimnaziul năsăudean alegea pe durata unui an un conducător, care avea sarcina de a supraveghea activitatea
societăţii. Preşedintele convoca adunarea membrilor şi o prezida împreună cu conducătorul. Vicepreşedintele
îl ajuta pe preşedinte în conducerea societăţii şi îi ţinea locul în lipsa acestuia. Notarul (secretarul) alcătuia
procesul verbal al şedinţelor şi purta corespondenţa societăţii. Perceptorul (trezorierul) încasa taxele tuturor
membrilor şi prezenta situaţia financiară în şedinţa lunară a societăţii. Banii strânşi erau depuşi la profesorul
controlor spre păstrare. Bibliotecarul ţinea evidenţa cărţilor şi ziarelor existente şi împrumutate, primea cărţile
procurate sau donate, aduna ziarele studiate de membrii societăţii şi prezenta raportul în adunarea generală.
Banii strânşi erau folosiţi pentru sporirea numărului cărţilor aflate în bibliotecă. Acestea trebuiau să fie cu
precădere româneşti şi să corespundă nivelului de dezvoltare intelectuală al elevilor. Şedinţele societăţii erau
de două feluri, ordinare şi generale. Şedinţele ordinare se ţineau la sfârşitul fiecărei luni, iar ::ele generale de
patru ori pe an. În cadrul şedinţelor lunare se discutau problemele curente ale societăţii. Cu ocazia adunărilor
generale se prezenta raportul privind situaţia financiară şi a bibliotecii, se alegeau dacă era necesar oficialii
(conducătorii) societăţii şi se discutau toate problemele care trebuie rezolvate. Cu ocazia alegerilor generale se
făceau declamări de poezii cunoscute sau ale unor încercări proprii şi se cântau diverse cân1 ece. În cazul în
care societatea se desfiinţa se prevedea ca bunurile acesteia să treacă în seama Societăţii Mariana a învăţătorilor
greco-catolici 15 .
La şedinţa din 2 iunie 1872 s-a hotărât ca toţi elevii gimnaziali să fie membrii ordinari ai societăţii şi
să plătească o taxă de 10 creiţari. Cu această ocazie au dispărut categoriile membrilor ononri (onorifici) şi
extraordinari. Şedinţele generale trebuiau să aibă loc de minim 2 ori pe an şi maxim 415 .
În anul 1878 au fost adoptate noile statute. Acestea aveau 14 paragrafe şi 41 articolE. Paragrafele se
refereau la numele şi sediul societăţii, la scopul şi mijloacele acesteia, drepturile şi obligatiile membrilor,
la desfăşurarea şedinţelor societăţii, la organele de conducere ale acesteia, la averea şi revista societăţii, la
respectarea şi modificare statutelor şi la dizolvarea societăţii. Aceasta se numea "Virtus Romana Rediviva"
şi avea sediul în Năsăud. Scopul acesteia era "perfecţionarea reciprocă a membrilor pe terenul literaturii
naţionale, dezvoltarea şi alimentarea spiritului social şi unirea mai strânsă a membrilor". Realizarea acestui
deziderat urma să se facă prin discursuri sau dizertaţii literare ţinute de către membrii în prezenţa publicului
larg sau numai a membrilor societăţii, prin formarea unui cabinet de lectură şi prin redactarea unei reviste
literare, ca şi prin producţii muzicale. Toţi membrii societăţii erau ordinari. Puteau fi înscri~:i ca membrii ai
societăţii numai acei elevi ai gimnaziului superior (clasele V-VIII) care dovedeau tărie de caracter şi se obligau
în scris să respecte statutele. Membrii aveau drept de alegere "activă şi pasivă" (să aleagă şi să fie aleşi), de vot
decisiv, de a face propuneri, de a lua parte la activitatea societăţii, de a studia actele societăţii în prezenţa unui
15 D.J.B.-N.A.N., fond: Societatea de

lectură

a elevilor ,,Virtus Romana Redivilra"- Năsăud, dos. 1, f. 1-4.

16 Ibidem, dos. 32, f. 65.
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membru al biroului şi de a propune primirea unui nou membru sau eliminarea lui (propunere care trebuia
susţinută de 2/3 din totalul membrilor). Membrii erau îndatoraţi să contribuie la realizarea scopului societăţii
prin lucrări literare, sau alte forme de manifestare culturală. Ei erau obligaţi să se prezinte la toate şedinţele
societăţii. La înscrierea în societate, membrii trebuiau să plătească taxa de 1 florin. Şedinţele societăţii erau
de două feluri. Cele ordinare aveau loc de 2 ori pe lună, iar cele extraordinare de ori câte ori era necesar.
Acestea din urmă erau convocate de către preşedintele societăţii. Şedinţele se desfăşurau după o ordine de
zi stabilită. Pentru ca deciziile să fie valide, trebuia să fie luate în prezenţa majorităţii membrilor. Cei absenţi
erau consideraţi a fi de acord cu hotărârile aduse. În cadrul şedinţelor se redacta un proces verbal. Societatea
ţinea 1-2 şedinţe generale anual. Desfăşurarea în ordine a activităţii societăţii, alcătuirea situaţiei financiare şi
respectarea statutelor era încredinţată unui comitet. Acesta era alcătuit din preşedinte, notar (secretar), casier
şi bibliotecar. Comitetul se alegea în prima şedinţă la începutul fiecărui an şcolar cu majoritatea voturilor,
care erau secrete. Cei aleşi puteau fi realeşi. Preşedintele societăţii era acelaşi cu preşedintele comitetului. El
convoca şi prezida şedinţele ordinare, extraordinare şi generale. În lipsa acestuia era ales un preşedinte ad-hoc.
Notarul (secretarul) redacta procesul verbal, purta corespondenţa, păstra actele, sigiliul şi albumul societăţii în
care erau înscrişi membrii acesteia. Casierul încasa taxele, primea donaţiile şi prezenta la sfârşitul fiecărei luni
un raport privind situaţia financiară. Bibliotecarul avea grijă de ziarele, scrisorile şi cărţile societăţii şi raporta
la sfârşitul fiecărei luni despre situaţia bibliotecii. El împrumuta cărţi pe bază de adeverinţă. Membrii săraci
puteau fi scutiţi de plata taxei. Comitetul se întrunea în fiecare lună la chemarea preşedintelui. Fiecare membru
trebuia să se poarte cuviincios atât în timpul şedinţelor, cât şi în cabinetul de lectură pentru a nu-i deranja
pe ceilalţi, neavând voie să fumeze sau să vorbească tare. Societatea trebuia să redacteze o revistă cu numele
de Muza Someşană. Revista avea un redactor şi 2 colaboratori. În afara comitetului funcţiona şi o comisie
cenzurătoare (verificatoare) alcătuită din 3 membrii. Societatea era socotită secretă. Dizolvarea ei se putea face
prin ordinul autorităţilor sau prin acordul a 2/3 din numărul membrilor. În acest caz averea sa trecea la o altă
societate publică sau la biblioteca elevilor 17 •
În şedinţa din 25 octombrie 1885 s-a constatat că vechile statute nu sunt corespunzătoare, societatea
trebuind să se conformeze regulamentului Ministerului de culte şi instrucţiune publică 18 • În anul 1895
ministerul a aprobat Regulamentul organic al societăţii de lectură a elevilor 19 •
Relaţii

cu alte societăţi

Societatea elevilor de la Gimnaziul greco-catolic din Năsăud întreţinea relaţii cu alte societăţi româneşti.
Societatea Andrei Şaguna din Sibiu i-a invitat în 1880 pe elevii năsăudeni să ia parte la şedinţa literară a
societăţii 20 • În 1881 Societatea România Jună din Viena a trimis o invitaţie la bal societăţii năsăudene, iar
Societatea Iulia din Cluj a trimis o invitaţie la un concert şi joc 21 •

Activitatea societăţii
Prima şedinţă extraordinară a societăţii a avut loc la 14 septembrie 1871. Cu această ocazie, cei 46 membrii
au ales oficialii (membrii conducerii) societăţii. Intelectualii din districtul Năsăud au fost invitaţi să se înscrie
ca membrii ordinari ai acestei societăţi. Cei mai mulţi au refuzat însă, deoarece erau înscrişi ca membrii ai
Reuniunii române de lectură din Năsăud (Casina), cu excepţia judelui procesual (persoană însărcinată cu
judecarea pricinilor mărunte în cadrul cercurilor, care erau unităţi admnistrative mai mici decât comitatul,
numite mai târziu plăşi) din Mocod Toma Hontilă 22 • În cursul anului şcolar 1872/1873 s-au înscris totuşi ca
şi membrii onorari Ioan Florian, avocatul Ioachim Mureşanu, vicarul greco-catolic Grigore Moisil, directorul
gimnaziului Ioan Lazăr, T. Drăgan şi înYăţătorii Şcolii normale (primare superioare) din Năsăud Teodor Rotar
17 Ibidem, dos. 2/1878, f. 1-4.
18 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 87.
19 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 16/1903, f. 1.
20 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Redilriva"-Năsăud, reg. 1/1880-1891, p. 11.
21 Ibidem, p. 13.
22 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 17/1871, f. 1.
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şi Petru Tofan 23 • În perioada în care societatea a funcţionat în secret, numărul membrilor a scăzut. Astfel, în

anul1878 societatea nu număra decât 20 de membriF 4 . În 1883 s-au înscris un număr de 25 me.mbrii fondatori
şi ajutători. Printre aceştia erau Ida Goldschmidt (soţia lui Iulian Marţian), căpitanii pensionaţi Vasile Popiţan,
Nicolae Anton şi Iacob Pop, profesorii gimnaziali Beniamin Hangea, Octaviu Bariţiu, Ioan Mălai, cei ai Şcolii
normale (primare superioare) din Năsăud Cosma Anca şi Ioan Jarda, avocatul Ioachim Mureşanu şi Macedon
Grigoriţă 25 •

Unul dintre conducătorii societăţii a fost George Coşbuc, pe atunci elev al gimnaziului năsăudean. În 1882
el a fost ales vicepreşedinte al societăţii nu prin majoritatea voturilor aşa cum se obişnuia, ci prin aclamări, ca
o recunoaştere a valorii literarea a poeziilor sale şi a activităţii depuse în cadrul societăţii. În 1883 Coşbuc este
ales preşedinte al societăţii cu unanimitate de voturFr..
Membrii societăţii se întruneau lunar în şedinţă. Aceste şedinţe erau compuse din două părţi. Prima parte
era dedicată rezolvării problemelor curente, iar a doua era destinată activităţii literare. În cadrul acestor şedinţe
elevii îşi prezentau încercările lor literare în versuri sau proză 27 • Şedinţele aveau loc în localul gimnaziului.
În 1878 când societatea a funcţionat fără aprobare, sediul acesteia era la gazda din Năsăud a doi elevi de
gimnaziu 20 • Adunările generale ale societăţii aveau loc în Hotelul Rahova din Năsăud 29 •
Societatea a constituit un mijloc de învăţământ complementar. Tot ceea ce nu se putea preda la clasă
se făcea în cadul şedinţelor acesteia. Lucrările literare ale elevilor aveau ca scop dezvoltarea patriotismului
elevilor. La şedinţa din 3 iulie 1872 aceştia au citit poeziile Mărirea şi eroismul românilor în timp de pericole
şi nenorociri, O privire în trecutul patriei, Rugăciunea patriei orfane, Roma şi unul dintre fiii săi, iar la cea din
18 decembrie 1872 poezia Dialog între păstorul moldovean şi cel român la o întâlnire la Milcov 10 • Poeziile La
mormântullui Iancu, La patria mea şi lucrarea în proză Câte ceva despre patriotism au fost ascultate în cadrul
şedinţei din 13 iunie 1873 31 • La şedinţa din 29 octombrie 1882 s-a recitat poezia Glasul unui român de Andrei
Mureşanu 32 •

Un aspect important îl constituia faptul că după citirea de către elevi a unor lucrări literare proprii,
elevi îşi luau însărcinarea de a face critica acestor încercări literare 33 • Acest lucru ilustrează revigorarea
spiritului critic în literatura transilvăneană, datorită influenţei spiritului Societăţii Junimea de la Iaşi.
Reactivarea criticismului era necesară deoarece în prima jumătate a secolului al XIX-lea literatura românească
transilvăneană nu a fost una de cea mai bună factură. La sfârşitul secolului al XIX-lea asistăm la o schimbare a
feţei culturii transilvănene de către ce câţiva autori din acest spaţiu. Un fenomen interesant care este observabil
într-un plan mai larg îl reprezintă unificarea peisajului literar la nivelul întregii societăţi româneşti.
Un alt subiect de dezbatere în cadrul şedinţelor societăţii îl constituia limba română. La şedinţa din 3
iulie 1872 a fost citită lucrarea în proză Despre necesitatea şi însemnătatea literaturii române 34 • Un alt elev a
prezentat la şedinţa din 3 februarie 1878 lucrarea Însemnătatea limbii pentru români, pornind a'e la afirmaţia
lui Alexandru Urechia în conformitate cu care nu sabia, ci limba susţine o naţiune 35 • La şedinţa din 14 februarie
1882 s-a citit lucrarea Originea limbii române şi dialectele ei, iar la cea din 12 martie lucrarea Apărătorii limbii şi
libertăţii române 36 • Dizertaţia Necesitatea cunoaşterii radicale a limbii materne a fost citită de un elev la şedinţa
alţi

23 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Rediviva "-Năsăud, dos. 32, f. 7.
24 Ibidem, dos. 4/1878, f. 3.
25 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 61-62.
26 Ibidem, p. 47 şi 70.
27 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 20/1871, f. 2.
28 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Rediviva"-Năsăud, dos. 7/1878, f. 3 şi 13-14.
29 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 41, 60, 145.
30 Ibidem, dos. 32, f. 7 şi 69.
31 Ibidem, f. 1.
32 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 52.
33 Ibidem, p. 14 şi 37.
34 Ibidem, dos. 32, f. 69.
35 Ibidem, dos. 7/1878, f. 5.
36 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 34 şi 37.
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din 24 februarie 1883, iar la şedinţa din 4 martie un alt elev a recitat o poezie a lui Vasile AlecsandrP 7 • O poezie
de Costache Negruzzi a fost recitată de un elev la şedinţa din 9 martie 18843e. La şedinţa din 7 aprilie 1887 s-au
recitat poezii de D. Bolintineanu şi V. AlecsandrF1• Poezii de Vasile Alecsandri au fost recitate şi la şedinţele
din 18 martie şi 23 decembrie 1888 40 . La şedinţa publică din 27 aprilie 1889 s-au citit poezii de Dimitrie
Bolintineanu şi Vasile Alecsandri 41 • O poezie de Vasile Alecsandri a fost recitată la şedinţa din 16 noiembrie
1889, iar la şedinţa din 7 martie 1890 s-a recitat o poezie de Andrei Mureşanu 42 • În anul şcolar 1905/1906 s-au
declamat mai multe poezii ale lui George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă şi Vasile Alecsandri 43 • Prin intermediul
societăţii, elevii aveau posibilitatea să cunoască operele de referinţă ale literaturii române.
În cadrul şedinţelor societăţii şi-a făcut debutul poetul George Coşbuc. La şedinţa din 6 februarie 1881
elevul Coşbuc, aflat în clasa a V-a gimnazială a citit poeziile Mângâierea poetului şi Steluţele 44 • Primele poezii ale
lui Coşbuc prezentate în şedinţele societăţii nu erau cele consacrate. În perioada cât a fost elev al gimnaziului
năsăudea Coşbuc a scris multe poezii. Ca elev al clasei a VI-a acesta a scris aproape 160 poezii de 3-4 strofe.
Unele au fost citite în cadrul şedinţelor societăţii. În revista Muza Someşană a societăţii Coşbuc a publicat 54
poezii şi o nuvelă. După alte surse, acesta a publicat în revista amintită 48 poezii originale, 14 poezii şi o proză
traduse din germană şi maghiară. Ele au apărut şi în formă tipărită în Amicul Familiei şi Şcoala practică a lui
Vasile Petri, în Familia lui Iosif Vulcan, în Calendarul pedagogic, Tribuna şi Cărţile sătean ului român, în parte
sub pseudonimul anagramatic C. Boşcu 45 •
Istoria românilor a constituit de asemenea o altă temă importantă de acti\'itate. La şedinţa din 6 februarie
1881 un elev a citit o dizertaţie despre originea românilor40 • Lucrarea Trecerea coloniştilor romani peste Dunăre a
fost citită la şedinţa din 3 octombrie 1889, cea cu tema Uniamente din istoria românilor a fost dezbătută la şedinţa
din 14 octombrie, în timp ce lucrarea Despre veridicitatea descendenţei românilor din poporul roman şi despre
existenţa lor în Ungaria pe timpul venirii maghiarilor a fost citită în cadrul şedinţei din 30 noiembrie 1889 47 •
Muzica şi folclorul constituiau de asemenea subiecte atinse în cadrul activităţii societăţii. Lucrarea Muzica
naţională la români a fost citită în şedinţa din 25 decembrie 1881 48 • La şedinţa din 28 februarie 1886 s-a hotărât
ca la şedinţa publică să se cânte mai multe cântece ale lui Ciprian Porumbescu 49 • Melodiile acestuia au fost
cânta te la şedinţa din 7 aprilie 188 750 • La şedinţa publică din 2 7 aprilie 1889 şi la cea din 21 februarie 1900 s-au
cântat de asemenea melodii ale lui Ciprian Porumbescu 51. Lucrarea Ceva despre datinile şi modul de serbare al
nunţii ţărăneşti la poporul român a fost citită de un elev la şedinţa din 28 martie 1886 52 • În şedinţa din 9 martie
1891 elevul Victor Onişor a citit colecţia sa de poezii populare 53 •
Tot Victor Onişor a citit lucrarea Până la Braşov în care şi-a expus impresii de călătorie la şedinţa din 22
februarie 1891 54 •
37 Ibidem, p. 57-59.
38 Ibidem, p. 79-80.
39 Ibidem, p. 120.
40 Ibidem, p. 132-133

şi

155.

şi

192-193.

41 Ibidem, p. 164.
42 Ibidem, p. 182-183

43 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 20/1906, f. 4.
44 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor" Virtus Romana Redilriva"-Năsăud, reg. 1/1880-1891, p. 13.
45 Anuarul Liceului grăniceresc "George Coşbuc" din Năsăud. Anul şcolar 1925/1926, Bistriţa, p. 36 şi 58-59 şi Traian
Pavelea, Societăţi culturale năsăudene, Bistriţa, 2005, p. 38.
46 D.J.B.-N.A.N., fond: Societatea de lectură a elevilor" Virtus Romana Rediviva"-Năsăud, reg. 1/1880-1891, p. 13.
47 Ibidem, p. 173, 175, 176-177

şi

184-185.

48 Ibidem, p. 31.
49 Ibidem, p. 97.
50 Ibidem, p. 120.

51 Ibidem, p. 164 şi dos. 32, f. 116.
52 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 99.
53 Ibidem, p. 214.
54 Ibidem, p. 212.
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Alte lucrări aveau ca subiect învătământul şi ştiinţa. În cadrul şedinţei din 16 martie 1878 s-a citit lucrarea
Despre ştiinţă în general şi necesitatea ei la poporul român, iar la şedinţa din 13 aprilie teza Lipsa istituţiilor de
învăţământ 55 • Temele politice erau mai puţin dezbătute, dar un lipseau totuşi. La şedinţa din 27 ianuarie 1884
s-a citit lucrarea Cauzele decăderii românilor dincoace de Carpaţi, iar la cea din 7 noiembrie 1885 teza Războiul

prilrit de pe partea sa folositoare

şi stricăcioasă 56 •

Teatrul constituia un alt obiect de preocupare al societăţii. În 1887 s-au jucat piesele Rămăşagul şi
cerşetoare de Vasile AlecsandrP 7 • La şedinţa din 21 februarie 1900 s-a organizat o scenetă tot de Vasile
AlecsandrP8 •
În cadrul activităţii societăţii un loc important îl ocupa lectura cărţilor şi ziarelor. Societatea dispunea
în 1872 de numai 44 cărţi şi 14 ziare (din care 12 au fost obţinute prin donaţiej5 9 • Bazele bibliotecii reuniunii
au fost puse în 1873 60 • Nu trebuie să ne imaginăm că aceasta era una foarte mare. În anul şcolar 1895/1896
mobilierul bibliotecii era format din 5 dulapuri [din care 4 mari şi 1 mic), 1 masă cu pupitru şi 4 scaune 61 •
Circulaţia cărţilor în anul şcolar 1882/1883 a atins cifra de 1200 volume 62 • Prin donajii şi cumpărări
numărul cărţilor a crescut. În 1904 biblioteca avea 2011 titluri şi 2389 volume. Biblioteca era împărţită în
4 secţii, fiecare pentru 2 clase63 • În 1885 societatea a hotărât să procure cărţile clasicilor români, Poveştile
Peleşului de Carmen Sylva (pseudonimul reginei Elisabeta a României), nuvelele lui Ioan Slavici, poeziile lui
Mihai Eminescu şi Istoria literaturii române de AI. Densuşianu, în câte 2-3 exemplare. Se dorea şi procurarea
a 2-3 manuale pentru fiecare disciplină, precum şi a dicţionarelor64 • În anul1911 societatea a cumpărat de la
Librăria M. Onişor operele lui Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Alexandru
Vlahuţă, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Bolintineanu, George
Coşbuc, Mihail Sadoveanu şi Alecu Russo 65 •
Membrii societăţii s-au preocupat să obţină ziare româneşti, în special literare, prin donaţie sau
abonament. Ziarele citite în 1871 în cadrul societăţii erau: Familia, Convorbiri literare, Transilvania,

Nobila

Amvonul, "Federaţiunea, Albina, Patria, Gazeta Transilvaniei, Speranţa, Gura Satului, Priculiciul, Românul,
Poporul, Armonia şi Semănătorul66 • În cursul anului şcolar 1872/1873 s-a hotărât obţinerea ziarelor Familia,
Transilvania, Federaţiunea, Albina, Gazeta Transilvaniei, Gura Satului, Românul, Poporul şi Semănătorul67 • Cu
ocazia şedinţei din 27 ianuarie 1878 s-a hotărât să se procure Observatorul şi Convorbiri literare 68 • În şedinţa
din 6 februarie 1878 s-a hotărât să se obţină România literară 69 • Membrii societăţii au hotărât la şedinţa din 31
decembrie 1881 să se procure pe seama societăţii ziarele Familia, Convorbiri literare, Lira Română şi CalicuJ70.
Pe baza Regulamentul organic al societăţii de lectură al elevilor care a fost aprobat de ciitre Ministerul
de culte şi instrucţie publică în 1895 s-a înfiinţat un fond numit Fondul bibliotecii şi al societăţii de lectură
a şcolarilor gimnaziali. În anul 1903 s-a adoptat Regulamentul pentru administrarea fondului bibliotecii
şi societăţii şcolarilor de la gimnaziul din Năsăud. Scopul fondului era de a dota biblioteca cu cărţi care
promovează şi completează instrucţia şcolară, cu reviste corespunzătoare, cu mobilier, manuale de şcoală şi
55 Ibidem, dos. 7/1878, f. 5 şi 7.
56 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 76-77 şi 89.
57 Idem, fond: liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 19/1887, f. 7.
58 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor" Virtus Romana Rediviva "-Năsăud, dos. 32, f. 116.
59 Ibidem, f. 67.
60 Ibidem, f. 116.
61 Idem, fond: liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 20/1895, f. 1-2.
62 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor" Virtus Romana Rediviva "-Năsăud, dos. 32, f. 19.
63 Idem, fond: liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 18/1904, f. 6.
64 Ibidem, dos. 17/1885, f. 15.
65 Ibidem, dos. 17/1911, f. 27.
66 Ibidem, dos. 17/1871, f. 1.
67 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Redivilra"-Năsăud, dos. 32, f. 7.
68 Ibidem, dos. 7/1878, f. 2.
69 Ibidem, f. 4.
70 Ibidem, reg. 1/1880-1891, p. 32.
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rechizite de scris care urmau să fie date elevilor săraci dar merituoşi. Din acest fond erau premiaţi membrii
societăţii care s-au distins printr-o activitate literară intensă sau declamări. Taxa anuală care trebuia plătită de
fiecare elev gimnazial cu ocazia înscrierii era de 2 coroane. Izvoarele de venit ale fondului erau constituite din
taxele anuale ale membrilor, dobânzile după capitalul fondului, venitul obţinut cu ocazia desfăşurării seratelor
literare, donaţiile şi amenzile. Fondul era administrat de către directorul gimnaziului, care încasa veniturile,
ţinea evidenţa acestora şi a cheltuielilor şi pregătea proiectul de bugeF 1• Regulamentul a fost aprobat de către
Ministerul de culte şi instrucţie publică în anul 1904 72 •
În anul 1914 s-a întocmit Instrumentul fundaţional al Fondului bibliotecii şi al Societăţii de lectură al
elevilor de la Gimnaziul superior fundaţional din Năsăud 73 •
În 1881 s-a hotărât organizarea unui concurs având ca teme diverse domenii ale ştiinţei şi culturii. La acesta
urmau să ia parte membrii societăţii cu lucrări, dintre care cele mai bune urmau să fie premiate. Domeniile
alese erau: limbi clasice, limbi moderne, istorie-geografie şi ştiinţe naturale. Tema propusă pentru ştiinţele
naturale era: Apa considerată ca şi corp natural şi ca vehicul de cultură. Tratarea acestui subiect presupunea
redarea definiţiei generale a apei, discutarea despre aceasta ca element geologic, mineral, fizica - meteorologic
şi igienic. Trebuia să se mai aibă în vedere influenţa apei asupra comerţului şi culturii din toate punctele de
vedere. La grupa istorica-geografică tematica propusă o constituiau luptele de independenţă ale elvetienilor.
În cadrul acesteia trebuia să se expună situaţia elvetienilor, raporturile acestora faţă de stat şi în cele din urmă
luptele propriu-zise şi rezultatul lor. În ceea ce priveşte limbile moderne se cerea alcătuirea unei nuvele istorice
care să îl aibă ca personaj principal pe eroul martir Tănase Todoran din Bichigiu. La grupa limbilor clasice s-a
solicitat alcătuirea unei versiuni în limba latină a unei părţi din opera Eneida de Virgiliu. Lucrările trebuiau
realizate în intervalul 6 martie-1 mai 1881 74 • În 1882 a fost organizat un nou concurs. Printre temele propuse
se aflau şi cele referitoare la personalităţile româneşti locale. Astfel, subiectul lucrărilor era: Ioan Marian,
viaţa şi faptele

lui ca vicar greco-catolic al Rodnei şi ca director la Şcoala normală (primară superioară) grecodin Năsăud, precum şi însemnătatea acelora. La şedinţa din 12 martie 1882 s-a propus tema de concurs
intitulată Starea bisericii româneşti din Transilvania sub principii calvinF 5 • În 1883 subiectul lucrărilor la limba
română era Viaţa şi faptele lui Vasile Naşcu şi însemnătatea lor, la grupa limbilor clasice versiunea De rerum
natura de Cicero, la istorie Răscoala ţăranilor din 143 7, iar subiectul de la grupa religiei şi filosofiei se intitula
Stabilirea congruenţei dintre conţinutul conştiinţei şi limbă, dovedite pe baza psihologiei în legătură cu raportul
dintre logică şi gramatică 76 • La şedinţa din 29 decembrie 1883 la obiectul religie s-a stabilit ca tema de concurs
Unirea românilor cu biserica Romei77 • Membrii societăţii au hotărât în şedinţa din 24 decembrie 1885 ca tema
de concurs să fie Schiţa biografică şi literară a lui Andrei Mureşanu • Cele mai bune lucrări erau premiate în
catolică

76

1888 cu 4 sau 6 florinF 9 •
În anul şcolar 1890/1891 societatea a ţinut 13 şedinţe, din care 1 de constituire, 1 oficială şi 11 literare.
În decursul şedinţelor literare s-au citit 10 opere proprii, 6 traduceri din lucrări străine, 16 critici ale operele
proprii şi 2 declamări 60 • În anul şcolar 1895/1896 societatea număra 56 membrii ordinari din clasele Vll-Vlll. În
cursul anului s-a ţinut 1 şedinţă de constituire, 9 şedinţe literare, 1 administrativă şi 1 de încheiere. În cadrul
acestora s-au citit 4 opere proprii, 5 traduceri din lucrări maghiare şi 3 din germană, precum şi 6 critici ale
lucrărilor proprii. În cadrul şedinţelor s-au făcut 11 declamări. În afară de acestea s-a ţinut o şedinţă publică
unde s-au citit 2 dizertaţii, s-au făcut 2 declamări şi s-au cântat 3 cântece 61 •
În perioada 1878-1912 au apărut mai multe numere ale revistei Muza Someşană.
71 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 16/1903, f. 1-4.
72 Ibidem, dos. 19/1914, f. 1.
73 Ibidem, f. 1-2.
74 Ibidem, dos. 7/1881, f. 25 şi dos. 18, f. 1-3.
75 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Rediviva"-Năsăud, reg. 1/1880-1891, p. 36.
76 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 14/1882-1883, f. 6 şi dos. 15/1883, f. 1.
77 Idem, fond: Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Rediviva"-Năsăud, reg. 1/1880-1891, p. 74.

78 Ibidem, p. 95.
79 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 20/1888, f. 10.
80 Ibidem, dos. 23/1890-1891, f. 1.
81 Ibidem, dos. 20/1895, f. 1-2.
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Bunurile

societăţii

La începutul anului şcolar 1871/1872 societatea nu dispunea decât de 47 florini şi 60 creiţari. Până în luna
mai 1872 societatea a mai strâns 56 florini şi 22 creiţari. Banii adunaţi erau folosiţi pentru procurarea unor cărţi
şi ziare. În cursul anului şcolar 1871/1872 s-au cheltuit 42 florini şi 47 creiţari pentru cumpărarea unor cărţi,
abonamente la unele ziare şi procurarea unor rechizite pentru societate 82 • În anul1881 societatea dispunea de
757 florini şi 25 creiţari, bani care erau depuşi la Banca Aurora din Năsăud 83 • La sfârşitul anului 1913 societatea
avea 12913 coroane şi 93 fileri 84 • Această importantă sumă nu putea proveni decât din partea Fondurilor şcolare
grănicereşti. Este greu de crezut că atâţia bani s-au putut aduna numai din cotizaţiile mărunte ale membrilor
şi din donaţii. Contribuţiile membrilor reprezentau în 1883 suma de 46 florini şi 50 creiţari, din care fuseseră
încasaţi numai 37 florini şi 50 creiţari 65 •
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea fenomenul asociaţionist a jucat un rol
important în societatea românească. În această perioadă nivelul economic al românilor era mai ridicat, iar
lectura cărţilor devenise un lucru obişnuit, uşurat şi de întemeierea unor biblioteci. În acest fel ţăranii au putut
să-şi însuşească perceptele luptei naţionale. De altfel, naţionalismul şi asociaţionismul presupuneau acelaşi
lucru, acela de ai aduna împreună pe români. Asociaţiile din România Veche constituiau un model pentru
românii transilvăneni, care primeau de acolo reviste şi gazete gratuit. Asociaţiile româneşti au constituit un
mijloc de manifestare a solidarităţii naţionale.

La societe de lecture des eleves "Virtus Romana Rediviva"
pendant le dualisme austro-hongrois (1867-1918)
(Resume)
On peut nommer le XIX siecle comme le siecle des associations dans la region de Transsylvanie. Faute
d'institutions roumains l'associationisme a constitue un facteur d'institutionalisation dans toutes les domains
d'activite pendant le XIX-eme siecle. Pourtant, les institutions roumains ne manquaient tctalement. Par
exemple des telles institutions etaient l'ecole et l'eglise. Pendant le dualisme austro-hongrois ces institutins
ont ete soumises aux pressions de l'Etat hongrois. Les autorites voulaient utiliser l'ecole comme un moyen
d'assimilation de la population roumaine avec la population hongroise.
Les association ont representee un moyen d'eluder les restrictions scolaires imposee par l'Erat hongrois.
Parmi les associations il ya une nommee "Virtus Romana Rediviva". Etant preocupee par la problematique
scolaire de la region de Năsăud, j'ai decouverte que cette association a jue un rol important dans ce periode.
C'etait une association culturelle, fondee par les eleves du Gymnase greco-catholique de Niisăud. "Virtus
Romana Rediviva" avait comme objectif de promovoir la lecture et de faire connaître les ouvrages de la litera ture
roumaine a l'aide de la lecture des livres. L'activitee de cette societee a compris des seances literaire, la creation
d'une bibliotheque et aussi la redaction de la revue nomee "Muza Someşană". Cette societee a §te un moyen
d'enseignement suplimentaire. "Virtus Romana Rediviva" a marque la renaissance de l'esprit critique dans la
literature de la Transylvanie.
Parmi sa function de rassembler les roumains, les associations ont constituee un moyen de manifestation
de la solidaritee nationalle.

82 Ibidem, dos. 20/1871, f. 2.
83 Idem, fond:" Societatea de lectură a elevilor ,,Virtus Romana Rediviva"-Năsăud, dos. 32, f. 106.
84 Idem, fond: Liceul "George Coşbuc" Năsăud, dos. 19/1914, f. 1-2.
85 Ibidem, dos. 14/1882-1883, f. 8.
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Activitatea "Societăţii scriitorilor români"
în Transilvania la început de secol XX
Andreea DĂNCILĂ 1

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze partitura transilvăneană de început de secol XX a Societăţii
Scriitorilor Români, cea care avea să devină în 1949 l)niunea Scriitorilor din România. Activitatea acestei
societăţi se constituie într-un dificil demers de reconstituire în condiţiile în care arhiva c,cesteia dispare
într-un incendiu în anul 1911, lăsând astfel o etapă esenţială a acesteia, cea a proiectelor ele început, fără
şansa unei imagini mai bine conturate. Chiar şi cu acest impediment, au apărut două monografii consacrate
Societăţii Scriitorilor Români semnate de Teodor Vârgolici şi Ion Munteanu 2• Acestea vor puncta însă, destul
de inconsistent activitatea societăţii în Transilvania, insistând mai ales pe realizările din România.
Însă, Transilvania, ca parte a proiectului cultural al acestei asociaţii, reacţiile la ideea profesionalizării
scriitorului transilvănean împreună cu polemicile generate de manifestările scriitorilor bucureşteni aici se
constituie, credem noi, în aspecte deosebit de ofertante pentru sondarea antebelicului românesc.
La 28 aprilie 1908 avea loc la Bucureşti prima adunare de constituire a Societăţii Scriit:::>rilor RomânP.
Ideea unei societăţii menite să coaguleze energiile oamenilor de litere nu era una nouă, tentative de acest gen
fiind regăsibile pe toata întinderea secolului al XIX-lea, de la acea "Societate literară" imaginata în 1827 de
Dinicu Golescu şi Ion Heliade Rădulescu, la "Asociaţia Literară a României" din 1848, la "Societatea Literară
Română" din 1866 şi până la "Academia Română", ca să cităm doar câteva din exemplele clasice ce se înscriu
în grila consacrată a asociaţionismului cultural de factură autohtonă. Însă această iniţiativă, cea de la începutul
secolului XX, ieşea din grila unui asociaţionism strict cultural, chiar dacă protagoniştii săi se recrutau din
rândul oamenilor de litere, şi intra sensibil pe făgaşul unui tip de asociaţionism profesional. Faptul devine cu
atât mai încărcat de semnificaţie cu cât avem de-a face cu asumarea unei identităţi profesionale la scriitorii
români, categorie extrem de flexibilă chiar şi la începutul secolului, greu de localizat în structura societăţii
şi de circumscris între nişte limite\ dar care încearcă acum să-şi revendice un nou statut, încadrabil în
nomenclatorul de meserii.
Această primă societate a scriitorilor proiectată în 1908 va eşua la puţin timp după constituire, dar va
crea un cadru de dezbatere a chestiunii, mai ales în presă~·. astfel că la 21 august 1909 ideea va fi reluată,
prin înfiinţarea unei societăţi purtând acelaşi nume. Din comitetul central al societăţii vor face parte Mihail
Sadoveanu ca preşedinte, Dimitrie Anghel ca vicepreşedinte, Emil Gârleanu ca secretar-bibliotecar, Cincinat

1

pentru suportul financiar din programul co-finanţat de PROGRAMUL
SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Contract POSDRU
6/1.5/S/4- "STUDII DOCTORALE, FACTOR MAJOR DE DEZVOLT ARE AL CERCETĂRILOR SOCIO-ECONOMICE
ŞI UMANISTE".
Teodor Vârgolici, Istoricul Societăţii Scriitorilor Români, GRAMAR, Bucureşti, 2002; Ion Munteanu, Istoricul Societăţilor
Scriitorilor Români 1899-1949, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1998.
Ea continua de fapt dezideratele Societăţii Române de Literatură şi Artă, creată în 1904 şi eşuată la puţir. timp din cauza
caracterului său mult prea eterogen. T.Vârgolici, op. cit., p. 9.
Studiul de mare amploare al lui Liviu Maliţa, Eu, scriitorul, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1997 tratează
pe larg chestiunile ce ţin de identificarea scriitorilor împreună cu limitele pe care orice definiţie a acestui "grup social
volatil" le suportă.
Victor Durnea, Gheorghe Hrimiuc-Toporaş, Anchete literare în perioada 1890-1914, Ed. Alfa, Iaşi, 2005. Se vor
înregistra aici toate luările de poziţie ale anchetei desfăşurate în 1909 cu titlul "E nevoie de înfiinţarea unei societăţi a
scriitorilor?" iniţiate de redactorul "Minervei", Vasile Săvel.
Autoarea

doreşte să mulţumească

OPERAŢIONAL

2
3
4

5

Revista Bistriţei, XXIII,

2009, pp. 251-256
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Pavelescu, Eugen Lovinescu -cenzori, Octavian Goga, Ilarie Chendi, Ştefan Octavian Iosif, Zaharia Bârsan,
Ion Minulescu-mernbri. Celelalte personalităţi care au semnat procesul de constituire din acea zi şi au devenit
membri fondatori au fost: Ion Scurtu, Radu Rosetti, Garabet Ibrăileanu, Corneliu Moldovanu, Sextil Puşcariu,
Ion Agârbiceanu, Maria Cunţan, Elena Farago şi alţii, însumând 47 de nume de scriitori6 • Aşa cum se poate
observa din seria celor care consimt să facă parte din societate, aceasta se dorea a fi un organism deasupra
şcolilor şi curentelor literare, încercând să propună o unificare a peisajului literar măcinat de numeroase
tendinţe polemice la începutul secolului. Totodată, se remarcă şi absenţa personalităţilor-instituţii, a numelor
titrate ale perioadei, în componenţa societăţii. Faptul este justificabil într-o anumită măsură, dacă luăm în
considerare atacurile virulente legate de apariţia acestei societăţi, pe care Nicolae Iorga le vehiculează. Acesta,
alarmat de scopul clamat al societăţii, profesionalizarea scriitorului şi de lipsa unei selecţii riguroase, va
întrezări în acest proces semnele unei "periculoase mercantilizări culturale", ironizând în numeroase articole
această iniţiativă "de a face literatură cum fac alţii cizme "7 • Această rezervă iniţială a scriitorilor consacraţi faţă
de societate va fi în timp depăşită prin alăturarea lor din postura membrilor onorifici la lucrările societăţii. Cu
toate acestea, nucleul dur al Societăţii Scriitorilor Români va ramâne în continuare cel format din tinerii care
debutaseră cu maxim zece ani înainte de înfiinţarea acesteia şi care se bucurau de o oarecare recunoaştere şi
vizibilitate în breasla scriitoricească.
Statutele societăţii, adoptate în 1909, devin esenţiale pentru întelegerea acestui tip de demers, impregnat
de idealismul începutului de drum, destul de derutant de tradus în practică.
Paragraful al doilea din Statutele Societăţii Scriitorilor Români stabilea drept scop al acesteia "apărarea
drepturilor şi intereselor morale şi materiale ale scriitorilor". Mijloacele de realizare ale acestui deziderat vor
consta în conferinţe, şezători literare, reprezentaţii dramatice, şi serbări.
Paragraful următor disocia membrii societăţii în trei categorii: membri activi, de onoare şi donatori. Orice
scriitor român care voia să facă parte din rândul membrilor activi trebuia să prezinte actul de naţionalitate
română, lista operelor al căror autor este, adeziunea la statutele societăţii împreună cu o taxă de înscriere.
Membru de onoare devine, în viziunea comitetului central al societăţii, "orice persoană cu merite deosebite

pentru literatura română".
Oricât de lipsite de nişte coordonate stabile ar putea părea azi aceste statute, ele se constituie într-un
indice de definire a scriitorului român la început de secol XX. După cum se observă, acesta era limitat de marca
etnică şi de calitatea sa de creator. Ultimul criteriu, lăsat complet necondiţionat, face imposibilă orice selecţie
la acest nivel, lucru ce va fi aspru penalizat în dezbaterile vremii, societatea riscând să devină o asociaţie a
"proletariatului scriitoricesc" în rândurile căreia pot intra de la Titu Maiorescu până la ultimul gazetar. De
altfel, cu greu se poate vorbi de consens în ceea ce priveşte scopurile acestei societăţi. Membrii săi o vedeau
fie ca organism menit să "întreţină cultul pentru creatorii literaturii noastre", "să controleze educaţia maselor"8 ,
fie ca "întovărăşire cu caracter economic"9 sau ca "societate care să aibă autoritatea necesară şi mijloacele de a
îndruma mişcarea literară" 10 , sau ca "organism oportun de dragul solidarizării breslei"11 •
Deruta în ceea ce priveşte natura acestei societăţi la limita culturalului cu profesionalul se continuă şi
în regulamentul de funcţionare al acesteia, în care se precizează: "Pentru îndeplinirea scopurilor societăţii,
membrii săi se obligă la o muncă solidară astfel: l.dezvoltarea activităţii literare interne; 2. ţinerea de conferinţe
sau lecturi publice; 3. apărarea şi promovarea interesului şi prestigiului societăţii. În schimb, societatea va
căuta să apere drepturile scriitorilor faţă de editorii de literatură română şi va căuta să stabilească legături
avantajoase cu societăţi literare şi cu casele de editură din străinătate" 12 •
Societatea Scriitorilor Români nu a beneficiat însă de o publicaţie constantă cu care să se identifice, deşi
revista Cumpăna apărută între 1909-1910, grupa majoritatea membrilor societăţii. S-a încercat în anii 1912 şi
6

T.Vârgolici, op. cit., p. 73.
Gh.Hrimiuc-Toporaş,

op. cit., p. 227.

7

V.Durnea,

8

Ilarie Chendi, O societate a scriitorilor români, în Noua

9

Alexandru Dima, Scrisori

către

Garabet Ibraileanu, voi. I, Editura pentru

10 Ion Gorun, O societate literară, în

11 V.Durnea,

Revistă Română,

Viaţa literară,

1909, nr. 17, p. 203.
Literatură, Bucureşti,

1906, nr. 16, p. 2.

op. cit., răspunsul lui Eugen Lovinescu la ancheta menţionată, p.

229.

12 T.Vargolici, op. cit., p. 24.
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1966, p. 245.

1913 scoaterea unui Almanah al societăţii, iar un Buletin al acesteia avea să apară abia în 1916, iar numărul
următor

abia în 1922.
Modalitatea de manifestare şi legitimare în spaţiul public a acestei societăţi va consta în primul rând în
organizarea de şezători în diferite colţuri de viaţă românească. Se începe timid cu Bucureşti, Buz~tu, Câmpulung,
Piatra-Neamţ, pentru a se ajunge în numai doi ani de la înfiinţare în zone, cu potenţial sensibil să le spunem,
în care mesajul societăţii putea căpăta alte valenţe, ca Cernăuţi, Sibiu, Arad.
Ideea unor manifestaţii ale Societăţii Scriitorilor Români în Transilvania a fost una vehiculată cu precădere
de către presa culturală de nuanţă "oţelită" de la Sibiu şi Arad, care s-a şi aflat de altfel în spatele invitaţiilor
concretizate în anul 1911. Contextul pe care societatea bucureşteană îl găsea în Transilvania era unul destul de
tensionat, marcat de disensiunile dintre un grup al tinerilor scriitori "reformatori" şi membrii titraţi ai Partidului
Naţional Român. Dialogul dintre scriitor şi om politic pornit odată cu eşecul alegerilor parlamentare din 1910 şi
interesat să găsească responsabilii stării politice prezente, era dublat şi de un conflict între generaţii, între două
vârste politice şi culturale diferite 13 • Imixtiunea scriitorilor în câmpul politic prin asumarea rolului de corp critic,
se produce urmând un firesc al profilului literatului transilvănean, mult aplecat spre social şi etic, obişnuit cu
imaginea "educatorului" maselor, resimţind cu putere tentaţia intrării în cetate în condiţiile în care, aşa cum
remarca şi Leon Volovici a fi "numai scriitor" reprezenta o dezertare în plan civic 14 • De altfel, scriitorul dublat de
redactor va reprezenta o tipologie consacrată în epocă, în condiţiile în care jurnalismul era asumat de aceşti tineri
drept o "anticameră a literaturii" 15 , presa reprezentând în acelaşi timp placa turnantă între literatură şi politică.
Şezătoarea scriitorilor ţinută la Sibiu în februarie 1911 va beneficia de umbrela Luceafărului sibian. La
acest eveniment vor participa următorii scriitori din ţară: Victor Eftimiu, Emil Gârleanu, Corneliu Moldovanu,
Cincinal Pavelescu, Ca ton Theodorian, Dimitrie Nanu, Dinu Ramură, A. Mândru, care se vor întâlni cu numeroşi
reprezentanţi ai intelectualităţii româneşti din Transilvania. Surprinde însă, la manifestările organizate de
Societatea Scriitorilor Români în Bucovina şi Transilvania, modificarea esenţială de mesaj, com::.Jarativ cu ceea
ce aceasta vehiculase în ţară, respectiv trecerea în plan minimal a caracterului său profesional şi potenţarea
aspectului cultural, cu conotaţii naţionale, societatea erijându-se în instrument al unităţii culturale, venit în
numele statului român. Nicăieri nu se face aluzie, în presă sau la şezătorile propriu-zise la faptul că avem de-a
face cu un demers al unei societăţi de apărare a intereselor unei categorii profesionale, gest simptomatic şi
pentru Cernăuţi. Iată cum se exprima preşedintele de atunci al societăţii, Emil Gârleanu, cu ocazia vizitei la
Sibiu: "Nu cred că ţara noastră poate face mai mult pentru unitatea culturală a tuturor românilor decât printr-

aceasta legătura de la om la om, prin viu grai.{... ] Scriitorii români se pot mândri, în ciuda tuturor mărunţeilor,
ca prin şezătorile literare aduc un mare folos neamului românesc" 16• Aceasta schimbare de registru se face
şi pentru că, la nivel de priorităţi literare între cele două spaţii româneşti exista un defazaj. Dacă în Vechiul
Regat, Mihail Sadoveanu îşi putea permite judecăţi de genul: "literatura a devenit o profesie ' 17 , justificând
astfel existenţa Societăţii Scriitorilor Români, asemenea abordări ar fi reprezentat pentru spaţiul cultural
transilvănean o profanare a unui statut receptat în termeni militanţi, cel al scriitorului. De altfel, acelaşi spaţiu
transilvănean se dovedea destul de rezervat, cu câţiva ani înainte, până chiar şi la ideea organizării unui
Congres al Ziariştilor, pregătit în 1908, când unele spirite inflamate vor întrezări în spatele acestei organizări
o abdicare de la "misia sacră" ce trebuia să însoţească scrisul acestuia şi o intrare în mercantilism prin aceasta
profesionalizare a unei funcţii 18 , cea a gazetarului, asemănătoare uneori, aşa cum arătam mai sus, până la
identificare cu aceea a scriitorului în spaţiul transilvănean. O profesionalizare a scriitorului îr. Transilvania
nici nu putea fi imaginată, atâta vreme cât ipostaza cărturarului prin excelenţă aici nu era alta decât cea a
tribun ului cu alură mesianiacă, ce reuşea să împace literatura cu politica, prin permanentul recurs la o morală,
ce-l făcea să vadă lucrurile în termenii de datorie şi responsabilitate,~!'

13 Articolul lui Octavian Goga, "Părinţi şi fii" apărut în Tribuna din 1910, 13\26 octombrie, nr. 220, p. ~: este ilustrativ
pentru genul de argumentaţie de care uzează tinerii scriitori transilvăneni.
14 Leon Volovici, Apariţia scriitorului în cultura

română,

ed. a II a, Curtea Veche,

Bucureşti,

2004, p. 21.

15 Octavian Goga, Literatura militantă, în Tara noastră, an IV, nr. 48, 2 dec. 1923, p. 1522.
16 Emil Gârleanu, Şezătorile literare, în Românul, an 1, nr. 82, p. 3.
17 Al.Dima, op. cit., p. 245.
18 Congresul ziariştilor noştri, în Tara noastră, 1908, nr. 16, p. 148.
19 L.Maliţa, op. cit., p. 52.
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Revenind la activitatea concretă a scriitorilor din ţară, la Sibiu, aceştia vor susţine momentele artistice din
cadrul şezătorii proiectate pe 20 februarie 1 5 martie în faţa unui public numeros, format din câteva sute de
persoane. Manifestarea aceasta este receptată în Transilvania ca un eveniment cultural remarcabil, amfitrionii
locului, Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu, Ion Agârbiceanu, Onisifor Ghibu, Maria Cunţan reuşind,
împreună cu colegii din ţară, să deturneze scopul profesional al societăţii către: "năzuinţa de a se uni românii
culturaliceşte"[ ... ] "să răspândească în toate colţurile de pământ românesc gustul cititului şi să aţâţe în sufletul
păturilor culte o trezire, către o viaţă nouă, naţională, a cărei primă manifestare să fie o deosebită luare aminte
pentru scriitori" 20 •
Aceasta şezătoare trebuie valorizată şi prin faptul ca ea se constituie într-un eveniment inedit, participarea
unor personalităţi culturale din ţară care să poată în faţa unui public numeros să-şi prezinte propriile creaţii,
reprezentând în acel context, un fapt aproape singular. Se poate chiar avansa ipoteza unei strategii, în ce
priveşte marca profesionalului, ce definea în ţară societatea, funcţionând ca paravan pentru propaganda
cultural-naţională, care, se putea realiza astfel cu girul autorităţilor.
Reacţii după şezătoarea de la Sibiu nu vor întârzia să apară, Ion Agârbiceanu lansând imediat invitaţia
organizării unor astfel de manifestări, cu concursul scriitorilor din ţară în fiecare centru românesc din
Transilvania (de altfel, la Caransebeş, intelectualitatea locală a şi preluat ideea, organizând numai în decursul
anului 1911, 6 astfel de şezători). Soluţiile de acest tip, ale unei "haiducii culturale" cu concursul scriitorilor
veneau pe un fond mai vechi in Transilvania, asociaţionismul promovat de ASTRA fiind foarte receptiv la
astfel de idei.
Ecoul deosebit produs de şezătoarea de la Sibiu anunţa încă de atunci o continuare a acestui gen de
demers în Transilvania. De aceasta dată, centrul în care urmau să aibă loc manifestările avea să fie Aradul.
Dacă la prima vizită, Societatea Scriitorilor Români venea la invitaţia revistei Luceafărul, de acestă dată, se pare
că rolul gazdei a fost asumat de cei de la Tribuna arădeană. Se poate deci constata, aşa cum menţionam mai
sus, o deschidere a "oţelismului", prin cele două bastioane ale sale, către aprofundarea relaţiilor cu Societatea
Scriitorilor Români prin aceste "infusiuni culturale în formă nepretenţioasă" cum au fost numite şezătorile.
Evident, tentativele de confiscare a manifestărilor de către "disidenţa Comitetului Executiv al Partidului
National Român" cum era denumită Tribuna, nu puteau rămâne nepenalizate de către organul de presă
, menit
să discrediteze rebeliunea tinerilor oţeliţi, nou înfiinţatul Românul de la Arad.
Societatea Scriitorilor Români intra astfel în lupta politică internă a Transilvaniei, ale cărei realităţi
polemice se pare că nu le intuise. Ziarul Românul va cere membrilor P.N.R. să refuze participarea la
manifestările organizate de Societatea Scriitorilor Români, resimiţită ca un corp intrus în chestiunile interne
ale Transilvaniei, exploatat fără milă de Sever Bocu şi compania, în vederea legitimării publice şi însuşirii
frauduloase de capital simbolic. Fără îndoială, şezătorile au reprezentat şi o formulă de consacrare a unui tip
ce se impune tot mai activ pe scena publică transilvăneană, scriitorul, un prilej de solidarizare în interiorul
breslei şi o strategie de asigurare a unui ascendent public asupra oamenilor politici, prin vehicularea ideii că o
propagandă culturală insistentă e mai eficientă decât un discurs în parlamentul budapestan 21 •
Prin verdictul dat cu această ocazie: "scriitorul nu are a se ocupa cu politica", Românul, prin scrisul lui
Vasile Goldiş, realiza un atac dublu, atât pentru disidenţa internă, ale cărei vârfuri de lance erau scriitorii, cât
şi pentru eventualele imixtiuni ale celor din Bucureşti. Văzând în şezătoare o "demonstraţie politică", acelaşi
ziar consemna: "Dorim să-i vedem pe scriitorii din România cât mai des în mijlocul nostru, dar tot atunci dorim
ca venirea lor în mijlocul nostru să se facă exclusiv în scopuri culturale şi nicidecum politice"22 • Polemica iscată
avea să crească în temperatură în momentul când un colaborator al Românului de talia lui Ion Luca Caragiale
îi va riposta lui Vasile Goldiş astfel: "De ce v-ar părea ciudat şi inadmisibil să-i treacă prin minte unui scriitor

român, că ar face o faptă bună încercând a vă ajuta în străduinţele dumneavoastră după puterile lui fie cât
de slabe?"2:1• Acest episod este simptomatic pentru modul în care politicul devine în Transilvania filtru de
interpretare a faptului cultural, cele două câmpuri, cultural şi politic, fuzionând, uneori până la suprapunere.
Este o perioadă care consacră intense transferuri între spaţiul politic şi cel cultural, intelectualizarea spatiului
20 Dinu Ramură, Scriitorii români din Regat peste munţi, în Tribuna, 1911, nr. 66, p. 1.
21 Octavian Goga, Ce e Tribuna zilelor noastre? în Tribuna 24mar./16iun. 1911, nr. 112, p. 1.
22 Nota redacţiei, în Românul, 14\27 aprilie 1911, nr. 82.
23 I.l.Caragiale, Scrisoare şi răspuns, în Românul, nr. 94, 1911, p. 3.
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populat de politicieni producând, aşa cum demonstra şi Marius Lazar, fenomenul compleme:1tar al politizării
celui culturaF 4 •
Membrii Societăţii Scriitorilor Români care şi-au anunţat prezenţa la Arad, Ion Gorun, Alexandru Brătescu
Voineşti, Ştefan Octavian Iosif, Cincinat Pavelescu, Victor Eftimiu, Zaharia Bârsan, Dimitrie Nanu, Haralamb
Lecca, Dinu Ramură, Ion Minulescu, Cornel Moldovanu vor protesta deschis într-o declaraţie comună,
renunţând la decizia iniţială de anulare a şezătorii: "Am fost dureros surprinşi că un ziar românesc a interpretat
cu totul greşit această acţiune a noastră menită a sluji interesele superioare ale culturii române, coborând-o
până

la nivelul scăzut al unor lupte personale''2 5•

Cu tot acest incident, cifrele de participare la acest eveniment, vehiculate de presa vremii, se apropie de o
mie, mobilizarea de care a beneficiat vizita societăţii bucureştene fiind considerabilă: în fiecare gară, scriitorii
români erau aşteptaţi de elita locală în urale şi cântece. Ajunşi la Arad, scriitorii vor fi întâmpinaţi de gazdele
Octavian Goga, Ioan Lupaş, Roman Ciorogariu, Sever Bocu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Ci ura, Silviu Dragomir,
dar şi de alţi intelectuali veniţi de la Sibiu, Blaj, Oraştie, Timişoara, Brad. Programul şezătorii, asemănător cu
cel de la Sibiu, va consta în discursuri de întâmpinare, pregătirea unui moment artistic, recitarea de poezii
sau citirea unor schiţe. Scriitorii din ţară pregătesc asfel şi un nou teren de desfacere a cărţii româneşti în
Transilvania, câştigând, aşa cum lasă să se întrevadă presa vremii, un număr considerabil de cititori, dar şi de
noi membri 21;.
Ziua fixată pentru şezătoare, 29 aprilie, coincidea, la Arad cu întâlnirea sinoadelor eparhiale. Everfescenţa
creată în oraş de venirea scriitorilor şi interesul manifestat faţă de aceştia nu au putut fi trecute cu vederea de
către cârmuitorii bisericeşti care, în cadrul şedinţei sinodale vor insista asupra rolului pe care intelectualii sunt
datori să şi-1 asume, sugestiv surprins în expresia "apostolatului cultural" 27 •
Evident, activitatea Societăţii Scriitorilor Români în Transilvania nu se va opri la cele ci.ouă manifestări
analizate, ea continuând să lucreze şi după 1911 în vederea realizării unei reţele de canale de transmisie
culturala (între Bucovina, Basarabia, Transilvania, Macedonia, Serbia,) mijlocite de scriitori: "societatea trebuie
să recucerească

teritoriile străine de cultura românească din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Macedonia,
Serbia pentru ca idealul Daca-României să fie înfăptuit. Fără a schimba graniţele politice ale României, graniţele
ei culturale vor cuprinde o întindere îndoită decât cea de astăzi"2 H. Societatea va contribui astfel la consolidarea,
recunoasterea publică a statutului scriitorului şi configurarea lui în spatiul românesc al începutului de secol
ca actant de prima linie.
Vizitele Societăţii Scriitorilor Români în Transilvania pot fi considerate şi ca studii de caz pentru modul
în care se realizează aşezarea faptului cultural într-o societate impregnată de politic. Ele sugerează în acelaşi
timp şi dilemele identităţii profesionale ale scriitorilor transilvăneni, sfâşiaţi între drumul către turnul de fildeş
şi cetate.
Concluzionând, asociaţionismul în varianta propusă de Societatea Scriitorilor Români trebuie înteles prin
necesarul recurs la grila timpului său, într-o perpetuă modelare a mizelor sale, reconfigurat la fiecare nouă
provocare a prezentului şi tocmai de aceea autentic în exprimările sale.

The Activity of The "Romanian Writers' Society" in Transylvani.a
at the Beginning of the 20th Century
(Abstract)
The activity of the Romanian Writers' Society in Transylvania at the beginning of the 20 1" century
This pa per aims to analyze the Transylvanian sequence of the Romanian Writers' Society at the beginning
of the 20 1h century, Society that turned in 1949 into the Writers' Union of Romania. Transylvania as part of the
24 Marius Lazăr, Paradoxuri ale modernizării, Limes, Cluj-Napoca, 2002, p. 155.
25 Declaraţie, în Tribuna, 1911, nr. 85, p. 3.
26 Scriitorii români la Arad în Tribuna, 1911, nr. 85, p. 1.
27 În preajma sinoadelor eparhiale în Tribuna, 1911, nr. 84, p. 1.
28 Şezătoarea scriitorilor, în Tribuna, 1911, nr. 86, p. 1.
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cultural project of this cultural society, the way this organism is received in Transylvania, the debates horn
around its manifestations; the stake of the professionalization of the writer constituie interesting aspects for
the research of the romanian cultural pre-war period. The two important celebrations in which this society
is involved in Sibiu and Arad in 1911 represented events with a broad echo and implications not only in the
literary field, but also in the political one.
Subsidiary, aur presentation concerns the professional identity dilemmas of the Transylvanian writers at
the beginning of the 20 1h century.
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