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Vasele-strecurătoare fără fund
ale culturii Suciu de Sus

Carol KACSÓ

Cuvinte cheie: epoca bronzului, cultura Suciu de Sus, vas-strecurătoare fără fund.
Schlüsselworte: Bronzezeit, Suciu de Sus-Kultur, bodenloses Siebgefäß.

Vasele în formă de stup, clopot sau pâlnie, cu sau fără gât, prevăzute pe întreaga suprafață a pereților cu
perforații, deschise atât în partea superioară, cât și în partea inferioară, confecționate de regulă dintr-o pastă mai
grosolană, de cele mai multe ori bine arsă, sunt menționate în literatură sub diferite denumiri, dintre care unele
indică presupusa lor utilizare. Întrucât problemele funcției și a modului lor de întrebuințare sunt controversate
(vezi infra), pentru desemnarea vaselor de acest fel folosesc în această lucrare un termen descriptiv, și anume de
vase-strecurătoare fără fund1.
Astfel de vase, diferite de strecurătoarele propriu-zise, au fost găsite în mai multe așezări ale culturii Suciu de
Sus (fig. 1): Baia Mare-Dealul Morgău (pl. 1, 1)2, Bozânta Mare-Grind3, Cășeiu-Cetățele (pl. 1, 2)4, Ciolt-Cioltișor (pl.
1, 3)5, Culciu Mare-Sub Grădini (pl. 1, 4-5)6, Diakovo (pl. 1, 6)7, Giulești-Valea Mestecăniș (pl. 1, 7)8, Ilișua-Podorauca
(pl. 1, 8)9, Oarța de Jos-Vâlceaua Rusului (pl. 1, 9-10)10, Őr-Őri tag (pl. 2, 1)11, Petea-Csengersima-Vamă I (pl. 2, 2-4)12,
Petea-Csengersima-Vamă II (pl. 2, 5-7)13, Săsar-Dâmbul Morii (pl. 2, 8)14, Seini-Dagas (pl. 2, 9)15 și Solotvino-Cetate
(pl. 2, 10)16.
Dintre descoperirile menționate, cele de la Bozânta Mare, Culciu Mare și Solotvino sunt piese întregi sau
întregibile, celelalte sunt fragmente, care permit încadrarea lor sigură sau probabilă în această categorie de ceramică. Cele mai multe dintre vase au gâtul scurt, tronconic, continuat de o deschidere, care are trei sau patru
prelungiri orizontale sau ușor înălțate. Un vas mai deosebit este cel de la Őr-Őri tag, cu un guler dispus la întretăierea gâtului cu corpul. Cu guler identic sunt prevăzute un exemplar de aceeași formă descoperit într-o așezare
Wietenberg de la Stupini (vezi infra), precum și vasele tronconice de mici dimensiuni găsite la Szebény17, Pecica18,
Periam19, Oarța de Jos-Vâlceaua Rusului20 etc.
Vasele-strecurătoare fără fund din cadrul culturii Suciu de Sus nu sunt numeroase, mai ales în comparație
cu celelalte categorii de vase caracteristice repertoriului său ceramic, cum sunt oalele, ceștile, cănile, străchinile,
castroanele, vasele vatră și altele, au fost însă utilizate pe întregul parcurs evolutiv al culturii, fiind transmise
grupului Lăpuș și culturii Gáva (vezi infra), fenomenele culturale imediat ulterioare și născute pe fond Suciu de
Sus. Este de remarcat că există așezări Suciu în care au ieșit la iveală mai multe vase de acest fel (Petea-Csengersima-Vamă I, Petea-Csengersima-Vamă II, Oarța de Jos-Vâlceaua Rusului, probabil și Bozânta Mare-Grind), sunt
însă și așezări, unele deja intens cercetate, din care ele lipsesc. Nu ar fi exclus însă ca fragmentele ceramice cu mai
multe perforații găsite în diferite stațiuni Suciu să provină, cel puțin în parte, din astfel de vase.
Vasele-strecurătoare fără fund de forme mai mult sau mai puțin apropiate celor ce aparțin culturii Suciu de
Sus sunt prezente cu o intensitate variabilă, într-un număr mare de variante, pe parcursul mai multor milenii, în
diferite regiuni ale Europei, dar și în afara acestui spațiu.
Ele apar atât în Bazinul Carpatic, cât și imediata sa vecinătate deja în epoca neo-eneolitică, de exemplu la Boian21, Čepin-Ovčara22, Crkvine (pl. 3, 3-4)23, Cunești-Măgura Cuneștilor24, Eresteghin (pl. 3, 5)25, Glavacioc-Mănăstire26, Greaca27 (pl. 3, 6), Győr-Szabadrétdomb (pl. 3, 7)28, Jilava29, Kántorjánosi-Homoki-dűlő (pl. 3, 8)30, Kompolt-Kis-
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Fig. 1. Așezări Suciu de Sus cu descoperiri de vase-strecurătoare fără fund.

tér (pl. 3, 9)31, Larga Jijia32, Lebőhalom (pl. 3, 10)33, Miercurea Sibiului-Pietriș34, Nagykanizsa-Sánc (pl. 3, 12)35,
Nanov-Vistireasa I (pl. 3, 13)36, Orăștie-Böhmerberg/Dealul Pemilor (pl. 3, 14-15)37, Parța (pl. 4, 1-3)38, Pietrele-Măgura
Gorgana (pl. 4, 4-6)39, Poduri-Dealul Ghindaru (pl. 4, 7)40, Romos (pl. 4, 8)41, Sălcuța (pl. 4, 9-11)42, Sonkád43, Stoicani
(pl. 4, 12-13)44, Szentes-Ilonapart45, Șard46, Tangâru (pl. 5, 1)47, Telish-Lîga (pl. 5, 2)48, Timișoara-Freidorf (pl. 5, 4)49;
Traian-Dealul Viei50, Turdaș (pl. 5, 5; 6)51, Țigănești-Măgura Calonfirescu (pl. 3, 11)52, Uivar (pl. 5, 6)53, Verbiciora (pl.
5, 7)54, Vitănești (pl. 5, 8)55, Vlădiceasca-Gherghelăul Mare (pl. 5, 9-11)56, Zorlenț (pl. 5, 12)57, precum și în alte zone
ale Europei, de exemplu la Brześć Kujawski (pl. 3, 1-2)58, Esselborn, Roxheim59, Weinstadt-Endersbach (pl. 5, 1319)60, dar și în Anatolia, de exemplu la Tilkiburnu (pl. 5, 3)61.
Câteva exemplare de acest fel au ieșit la iveală și în stațiunile Bronzului timpuriu din Bazinul Carpatic, de
exemplu la Budapest-Várhegy (pl. 7, 1)62, Foeni-Cimitirul ortodox (pl. 7, 4)63, Szigetszentmiklós-Üdülősor (pl. 7, 5)64,
Velika Dobron’ (pl. 7, 6)65, probabil și la Zalău-Farkas domb (Dealul Lupului)/Fabrica Michelin66, dar și în alte regiuni,
de exemplu în Bavaria, la Burgerroth-Alten Berg (pl. 7, 2-3)67.
Vasele-strecurătoare fără fund cunosc o răspândire accentuată în Bazinul Carpatic și în teritoriile învecinate în
culturile Bronzului mijlociu. Astfel, ele se găsesc în descoperirile Hatvan: la Tibolddaróc-Bércút68, Tószeg-Laposhalom (pl. 7, 7)69, Mureș: la Bökénymindszent70, Ószentistván71, Pecica-Nagysánc (Șanțul Mare) (pl. 7, 8-9)72, Vatin:
la Satu Mare73, Titel-Donje Titelsko Pole (pl. 7, 10)74, Vatin (pl. 8, 1)75, Židovar76, Otomani-Füzesabony77: la Ároktő-Dongóhalom (pl. 8, 2-4)78, Bakonyszeg-Kádárdomb (pl. 8, 5)79, Barca (pl. 8, 6)80, Békés-Várdomb (8, 7-11)81, Berettyóújfalu-Herpály (pl. 8, 12)82, Füzesabony-Öregdomb (pl. 8, 13-14)83, Gánovce-Hrádok (pl. 9, 1)84, Medieșu Aurit-Ciuncaș (pl. 9, 2)85, Mezőcsát86, Nagyrozvágy-Egyházasdomb/Paprét (pl. 9, 3)87, Nižna Myšľa-Várhegy (pl. 9, 4-7)88,
Pir-Vársziget (Cetate) (pl. 9, 8-9)89, Săcueni-Ökörvár (Cetatea Boului)90, Socodor-Căvăjdia91, Spišský Štvrtok-Myšia
hôrka (pl. 9, 10-12)92, Szihalom93, Tiream-Kendereshalom (Cânepiște) (pl. 10, 1)94, Tiszakeszi95, Tószeg-Laposhalom (pl.
10, 2)96, Trzcinica-Wały Króleskie (pl. 10, 3)97, Túrkeve-Terehalom (pl. 10, 4)98, „Ungaria”99, Vărșand-Laposhalom (Movila dintre vii)100, Zagyvapálfalva-Homokbánya (pl. 10, 5)101, Wietenberg: la Bistrița-Cighir (pl. 10, 6)102, Brașov-Valea
Cetății (pl. 10, 7)103, Derșida-Dealul lui Balotă104, Gârbou (pl. 10, 8)105, Gherla-Petris106, Lechința107, Stupini-Fânațele
Archiudului (pl. 10, 9-10)108, Tureni-Podoroi (pl. 10, 11)109, Vatya: la Bölcske110, Budapesta, împrejurimi111, Felgyő112,
Gomba, Pákozdvár113, Vatya114, culturii ceramicii incrustate transdanubiene: la Kölesd-Csonthegy (pl. 10, 12)115,
Lengyel (pl. 10, 13-14)116, Maďarovce: la Bratislava-Devín (pl. 10, 15)117, Malé Kosihy-Törökdomb118, Nitriansky
Hrádok-Zámeček (pl. 10, 16-17)119, Santovka120, Skalka nad Váhom-Chochel121, Veselé-Hradisko (pl. 10, 18)122, probabil și Budmerice123, Aunjetitz: la Großweikersdorf124, Věteřov: la Budkovice (pl. 11, 1)125, Křenovice-Padělky od
dřínového (pl. 11, 2)126, Poysbrunn127, Sallach128, Toušeň129, Žarošice130, Žerotice (pl. 11, 3)131, Trzciniec: la Kosumce132, Miernów133, Złota134, Polada: la Lago di Ledro135, Monteoru: la Gura Văii-Poiana Mirăuță136, Verbicioara: la
Vlădești (pl. 11, 4)137.
Ele rămân în folosință în Bronzul târziu nu numai în cadrul culturii Suciu de Sus, ci și în alte aspecte culturale
contemporane sau mai recente decât aceasta, de exemplu în cultura tumulară (HGK): la Báhoň-Vodná nádrž138,
Domaszék-Börcsöktanya (pl. 11, 5)139, Lozorno-Široké diely (pl. 11, 6)140, Nagydém-Középrépáspuszta (pl. 11, 7)141,
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Písek-Řeřichova cihelna142, Straubing143, Szczepidło144, Hajdúbagos-Cehăluț: la Acâș-Veres-rét145, Wietenberg IV: la
Vlaha-Pad146, Noua-Sabatinovka: la Gârbovăț (pl. 11, 9)147, Ghindești148, Oglinzi-Fața Slatinei (pl. 11, 10)149, Trușești (pl. 11, 11)150, eventual și Cavadinești (pl. 11, 8)151, Lăpuș: la Libotin152, Gáva: la Mahala IV (pl. 11, 12)153,
Corlăteni-Chișinău: la Petruha (pl. 11, 13)154, Holercani-Hansca: la Hansca-La Matcă (pl. 11, 14)155, Babadag: la
Bucu-Pochină (pl. 11, 15-16)156, Suceveni-Stoborăni157, cultura câmpurilor de urne (UFK): la Heilbronn (pl. 11, 17)158,
Hitzacker (pl. 11, 18)159, Németbánya160, Pößneck-Öpitz-Felsenberg (pl. 11, 19)161, Vierow (pl. 11, 20)162, Lausitze: la
Grzybiany (pl. 12, 1-11)163, Havelberg164, Mierczyce165, Nowa Huta166, Spišský Štvrtok-ku Čenčiciam167, Woryty (pl.
12, 13)168, Knoviz: la Brežno (pl. 12, 12)169, Platěnice silesiană: la Sobčice170, în Hallstattul mijlociu și târziu, mai
ales în cultura Billendorf, dar și în alte aspecte culturale, aflate atât în Bazinul Carpatic, cât și la vest și la nord
de acesta, de exemplu la Bautzen-Proitschenberg171, Biehla172, Burg im Spreewald-Schlossberg173, Čečejovce (pl. 12,
14)174, Dibrova (pl. 12, 15-20)175, Garlin 10176, Inzersdorf-Walpesdorf177, Kalkowitz178, Klaņģukalns179, Lemgo-Leese-Pampel (pl. 12, 21-24)180, Libice nad Cidlinou181, Mátraszőlős-Királydomb182, Mołtajny183, Mükukalns184, Nyírparasznya185, Poppitz186, Rákospalota-Újmajor187, Sarasău-Zăpodie (pl. 12, 25)188, Smolenice-Molpír (pl. 12, 26)189, Sobiejuchy190, Sopron-Krautacker191, Terňa-Lisá stráž (pl. 12, 27)192, precum și în Latène, de exemplu la Aghireș-Sub
Pășune (pl. 13, 1-2)193, Altenritte bei Kassel (pl. 13, 6)194, Detva-Kalamárka (pl. 13, 3-5)195, Halle-Markt (pl. 13, 7)196,
Istebné-Hrádok197, Ketzin (pl. 13, 8)198, Liestal (pl. 13, 9)199, Lipstovská Mara II200, Nyíregyháza–Manda-bokor(pl.
13, 10)201, Oberschauersberg202, Podtureň203, Roșiori-Dulcești (pl. 13, 11)204, Stradonice205, Șimleu Silvaniei-Observator206. Exemplare identice sau asemănătoare ca formă provin și din descoperiri ale epocii romane imperiale și
postimperiale, mai ales de pe teritoriul Germaniei, de exemplu de la Lütjenberg207, Altensien (pl. 13, 12), Dewitz
(pl. 13, 13), Dreetz Rullstorf (pl. 13, 14), Wilkenberg (pl. 13, 15)208, dar și din alte regiuni, de exemplu de la Branč
(Slovacia)209 sau de la Březno u Chomutova (Boemia)210.
Printre primele păreri exprimate în privința destinației acestor vase se numără cea a lui M. Wosinszky, publicată în 1889211. După descrierea exemplarului descoperit la Kölesd, autorul explică motivele pentru care, după
părerea sa, astfel de vase lipsite de fund nu pot avea funcția de strecurătoare, cea mai probabilă destinație a lor
fiind cea de protejare a flăcării („lángboritó”).
H. Busse, cu ocazia publicării exemplarul găsit în cimitirul din Bronzul târziu de la Radlow am Scharmüzelsee, prezintă și alte vase perforate, lipsite de fund, precum și câteva opinii exprimate cu privire la destinația
acestor vase. Alăturându-se părerii lui H. Schmidt, el consideră că vasele cu deschiderea superioară largă au fost
folosite drept suporturi pentru vasele de gătit, altele, în schimb, erau vase afumătoare212.
K. Willvonseder acceptă în bună măsură interpretarea lui Wosinszky; el consideră că vasele au servit pentru
păstrarea jarului adunat pe vetre, menționează însă și alte păreri în legătură cu semnificația lor, apărute mai ales
în literatura germană: vase afumătoare, respectiv recipiente pentru prepararea brânzei, pentru conservarea fructelor, pentru obținerea mierei etc.213 Willvonseder definește interpretările potrivit cărora vasele au avut destinația
de lămpi, ipoteză formulată la un moment dat și de Wosinszky, drept fanteziste214.
F. Milleker menționează mai multe exemplare de vase de acest fel din Banat atribuite neoliticului (Potporanj,
Vršac-At, Vršac-Mesićkanal etc.), funcția lor fiind considerată cea de păstrare a jarului peste noapte, perforațiile
asigurând circulația aerului, dar și răspândirea razelor de lumină215.
I. Bóna este de asemenea de acord cu ipoteza formulată de Wosinsky și stabilește două variante ale exemplarelor atribuite Bronzului mijlociu, numite de el Flammen sau Glutdeckel: a. mai scundă, cu gâtul cilindric sau în
formă de pâlnie, uneori cu marginea îngroșată; b. mai zveltă, respectiv de dimensiuni mai mari, cu gâtul rotunjit
și cu prelungiri ale marginii, pentru ambele variante fiind prezentate liste de descoperiri216.
Pentru ipoteza că vasele în discuție au fost folosite în legătură cu focul, respectiv au servit la protejarea jarului
se pronunță și alți cercetători: K. Jażdżewski217, E. Cosack (în urma efectuării unor reconstituiri și experiențe)218, F.
Gogâltan219, M. Bankus220, K. Pieta221.
Unul dintre autorii care presupun că vasele de acest fel au fost folosite pentru iluminat prin introducerea în
găuri a unor bețișoare de brad și aprinderea acestora este A. Marosi222. Având în vedere și analogii etnografice, o
părere similară este expusă de I. Szathmári223.
Funcția vaselor-strecurătoare din cultura ceramicii liniare este analizată de P.I. Bogucki, care menționează
mai multe descoperiri de acest fel, citează părerile exprimate de numeroși cercetători, inclusiv etnografi, și ajunge
la concluzia că aceste vase au fost folosite la prepararea zilnică a laptelui provenit de la animale domestice pentru
o populație cu o proporție mare de membri ce manifestau intoleranță la lactoză224.
R. Rottländer afirmă că de pe suprafața unor vase-strecurătoare fără fund descoperite în diferite stațiuni, inclusiv din Portugalia, au fost prelevate resturi de grăsimi, ce provin de la alune, măsline și alte semințe de plante
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oleaginoase, fapt ce indică că aceste vase erau părți ale unor „mori de ulei”, care erau completate de vase de lemn
în care se scurgea uleiul recoltat225.
M. Hegewisch discută diferitele păreri exprimate în legătură cu folosirea acestei categorii ceramice, considerând ca cele mai probabile destinații pe cele legate de obținerea uleiului și prepararea produselor lactate, nu
exclude însă nici posibilitatea întrebuințării vaselor la topirea metalelor226.
B. Dammers prezintă de asemenea mai multe luări de poziție cu privire la destinația așa-numitelor Siebtrichter
și specifică faptul că ele sunt prezente doar în anumite așezări, fapt ce pledează împotriva ipotezei folosirii lor la
protejarea focului, dar nu exclude interpretarea lor drept vase întrebuințate în procesul de prelucrare a laptelui227.
U. Seidel, precum și U. Ickerodt și J. Glaser, ultimii ținând seama tot de analogii etnografice, cred că o bună
parte a vaselor-strecurătoare, inclusiv cele lipsite de fund, au fost folosite la prepararea brânzei228. Ickerodt și Glaser precizează în legătură cu exemplarele din așezarea de la Hitzacker că cele mai multe piese de acest fel nu prezintă urme ale unui contact prelungit cu focul. O observație similară este făcută și de F. Schwellnus în legătură cu
exemplarul găsit în așezarea de la Sopron-Krautacker (Befund 1), folosirea acestor vase la preparea brânzei fiind
apreciată ca cea mai probabilă ipoteză229. La această ipoteză se raliază și J. Lüning, care afirmă, reluând ideea formulată de P.I. Bogucki, că vasele au fost folosite în neolitic pentru separarea zărului de brânza bogată în grăsimi,
astfel fiind realizat un produs cu lactoză redusă destinată unor comunități intolerante la acest glucid230, precum și
T. Di Fraia, care examinează exemplarele din așezarea încadrată în Bronzo Finale de la Archi, menționând și altele
din sudul Europei231.
După T. Link, mai probabilă pare ipoteza că vasele-strecurătoare asemănătoare celor descoperite la Burgerroth,
probabil multifuncționale, au fost folosite la prepararea hranei, ipoteza întrebuințării lor exclusive la prelucrarea
laptelui, respectiv la prepararea brânzei fiind considerată unilaterală232
Din trecerea în revistă a unora dintre părerile formulate în privința semnificației vaselor-strecurătoare fără
fund apar evidente două opinii majore deosebite. O parte a cercetătorilor, și prin felul în care le definesc233, consideră că ele au fost folosite mai ales în legătură cu focul, unii dintre ei nu exclud însă cu totul și posibilitatea funcțiunii lor rituale234, alții sunt de părere că vasele de acest fel au fost folosite în procesul de prelucrare a laptelui, în
acest sens prezentând și paralele etnografice, precum și analize de laborator ale resturilor identificate pe pereții
acestor vase235. Este de remarcat, așa cum au precizat U. Ickerodt, J. Glaser, F. Schwellnus, B. Sicherl și T. Link, că
cele mai multe piese de acest fel nu prezintă urme ale unui contact prelungit cu focul. Această constatare pledează împotriva definirii lor drept afumătoare sau recipiente pentru protejarea jarului/focului. Trebuie menționat și
că vasele de lut cu o astfel de funcțiune din epoca medievală sau modernă diferă clar de exemplarele aici discutate atât prin forma lor, cât și prin faptul că fie le lipsesc perforațiile, fie numărul acestora este redus236, în schimb
vasele destinate producerii brânzei sunt prevăzute cu perforații ce acoperă întreaga suprafață a pereților237.
În partea finală a studiului său despre vasele-strecurătoare și afumătoarele din Europa Centarlă, K. Jażdżewski
își exprimă părerea că ar fi oportună examinarea condițiilor care au determinat folosirea îndelungată în anumite
peisaje sau teritorii culturale a pieselor ceramice discutate, în timp ce în altele ele nu au fost deloc utilizate sau
doar pentru intervale scurte de timp, în acest sens fiind necesară abordarea problemelor legate de influența factorilor climatici, dar mai ales de cele ce privesc obiceiurile înrădăcinate, inventivitatea crescută sau scăzută, energia
și capacitatea de adaptare proprie diverselor populații238.
Pentru a primi răspunsuri adecvate la aceste probleme, precum și la altele aflate în conexiune cu vasele-strecurătoare, dar și cu celelalte categorii de ceramică specială de uz gospodăresc, este necesară o cunoaștere cât mai
detaliată a răspândirii lor în spațiu și timp. Lucrarea de față, în care am repertoriat descoperirile de vase-strecurătoare fără fund din cadrul culturii Suciu de Sus, este o contribuție în această direcție. Am schițat totodată,
doar printr-un număr limitat, în parte și ilustrat de exemplare deja publicate, concentrate în special în teritoriul
carpato-dunărean, intervalul de timp excepțional de îndelungat din pre- și protoistorie, în care au fost utilizate
vasele-strecurătoare fără fund. Destinația lor rămâne în continuare o problemă deschisă.
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Die bodenlosen Siebgefäße der Suciu de Sus-Kultur
(Zusammenfassung)
Der Verfasser legt die bodenlosen Siebgefäße vor, die in den Siedlungen der Suciu de Sus-Kultur entdeckt wurden. Solche Gefäße sind im
Gebrauch mit unterschiedlicher Intensität in verschiedenen Teilen Euroasiens, in mehreren kulturellen Landschaften, vom Neolithikum bis zur römischen Kaiser- und frühen Völkerwanderungszeit.
Einige Forscher halten diese Gefäße für die Glutdeckel/Feuerstülpen, andere betrachten sie als Geräte in Zusammenhang mit der Milchverarbeitung bzw. Käseherstellung oder zur Gewinnung des Haselnußöls. Ihre Deutung bleibt noch fraglich.
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Pl. 1. 1. Baia Mare; 2. Cășeiu; 3. Ciolt; 4-5. Culciu Mare; 6. Diakovo; 7. Giulești; 8. Ilișua; 9-10. Oarța de Jos
(1, 3, 7, 9-10 după Kacsó, 2 după Gogâltan et al., 4 după Bader, 5 după Marta et al., 6 după Балагури, 8 după Socaci).
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Pl. 2. 1. Őr; 2-7. Petea-Csengersima; 8. Săsar; 9. Seini; 10. Solotvino
(1 după Nagy et al., 2-4 după Pop, 5-7 după Marta, 8-9 după Kacsó, 10 după Vasiliev).
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Pl. 3. 1-2. Brześć Kujawski; 3-4. Crkvine; 5. Eresteghin; 6. Greaca; 7. Győr; 8. Kántorjánosi; 9. Kompolt; 10. Lebőhalom; 11. Țigănești;
12. Nagykanizsa; 13. Nanov; 14-15. Orăștie (1-2 după Bogucki, 3-4 după Спасић, 5 după Székely, 6 după Comșa, 7 după Virág et al.,
8 după Füzesi et al., 9 după Bánffy, 10 după Korek, 11 după Butculescu, 12 după Kalicz, 13 după Mirea et al., 14-15 după Luca et al.).
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Pl. 4. 1-3. Parța; 4-6. Pietrele; 7. Poduri; 8. Romos; 9-11. Sălcuța; 12-13. Stoicani
(1-3 după Lazarovici, 4-6 după Hansen et al., 7 după Monah et al., 8 după Luca et al., 9-11 după Berciu, 12-13 după Petrescu-Dîmbovița).
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Pl. 5. 1. Tangâru; 2. Telish-Lîga; 3. Tilkiburnu; 4. Timișoara; 5. Turdaș; 6. Ujvar; 7. Verbiciora; 8. Vitănești; 9-11. Vlădiceasca; 12. Zorlenț;
13-19. Weinstadt-Endersbach (1 după Berciu, 2 după Merkyte, 3 după Özdoğan, 4 după Lazarovici et al., 5 după Isac et al.,
6 după Schier et al., 7 după Ștefan, 8 după Andreescu et al., 9-11 după Șerbănescu, 12 după Lazarovici, 13-19 după Biermann).
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Pl. 6. 1-20. Turdaș (după Roska).
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Pl. 7. 1. Budapest; 2-3. Burgerroth; 4. Foeni; 5. Szigetszentmiklos; 6. Velika Dobron’; 7. Tószeg; 8-9. Pecica; 10. Titel (1 după Hanny et al., 2-3
după Link, 4 după Gogâltan, 5 după Endrődi, 6 după Кобаль, 7 după Csányi et al., 8 după Soroceanu, 9 după Popescu, 10 după Falkenstein).
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Pl. 8. 1. Vatin; 2-4. Ároktő; 5. Bakonyszeg; 6. Barca; 7-11. Békés; 12. Berettyóújfalu; 13-14. Füzesabony
(1 după Milleker, 2-4 după Fischl, 5 după Máthé, 6 după Vladár, 7, 13 după Bóna, 8-11 după Banner et al., 12, 14 după Csányi et al.).
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Pl. 9. 1. Gánovce; 2. Medieșu Aurit; 3. Nagyrozvágy; 4-7. Nižna Myšľa; 8-9. Pir; 10-12. Spišský Štvrtok
(1 după Vlček et al., 2 după Bader et al., 3 după Koós, 4-7 după Olexa, 10-11 după Furmánek et al., 12 după Vladár).
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Pl. 10. 1. Tiream; 2. Tószeg; 3. Trzcinica; 4. Túrkeve; 5. Zagyvapálfalva; 6. Bistrița; 7. Brașov; 8. Gârbou; 9-10. Stupini; 11. Tureni; 12. Kölesd;
13-14. Lengyel; 15. Bratislava; 16-17. Nitriansky Hrádok; 18. Veselé (1 după Németi et al., 2 după Bóna, 3 după Gancarski, 4 după Csányi et al.,
5 după Guba, 6, 8 după Boroffka, 7 după Popescu, 9-11 după Isac et al., 12-14 după Wosinszky, 15 după Vavák, 16-18 după Točik).
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Pl. 11. 1. Budkovice; 2. Křenovice; 3. Žerotice; 4. Vlădești; 5. Domaszék; 6. Lozorno; 7. Nagydém; 8. Cavadinești; 9. Gârbovăț; 10. Oglinzi;
11. Trușești; 12. Mahala; 13. Petruha; 14. Hansca; 15-16. Bucu; 17. Heilbronn; 18. Hitzacker; 19. Pößneck-Öpitz; 20. Vierow (1 după Ondráček et al.,
2 după Daňhel et al., 3 după Tihelka, 4 după Berciu et al., 5 după Sánta, 6 după Bartík, 7 după Ilon, 8-9, 11 după Florescu, 10 după Diaconu et al., 12
după Smirnova, 13 după Levițki, 14 după Nicic, 15-16 după Rența, 17 după Seidel, 18 după Ickerodt et al., 19 după Glaser et al., 20 după Cosack).
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Pl. 12. 1-11. Grzybiany; 12. Brežno; 13. Woryty; 14. Čečejovce; 15-20. Dibrova; 21-24. Lemgo-Leese; 25. Sarasău; 26. Smolenice; 27. Terna
(1-11 după Sielicka, 12 după Pleiner et al., 13 după Dabrowski, 14 după Miroššayová, 15-20 după Крушельницка,
21-24 după Sicherl, 25 după Kacsó, 26 după Dušek et al., 27 după Budinský-Krička et al.).
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Pl. 13. 1-2. Aghireș; 3-5. Detva; 6. Altenritte bei Kassel; 7. Halle; 8. Ketzin; 9. Liestal; 10. Nyíregyháza; 11. Roșiori-Dulcești; 12. Altensien;
13. Dewitz; 14. Dreetz Rullstorf; 15. Wilkenberg (1-2 după Băcueț-Crișan et al., 3-5 după Šalkovský, 6, 9 după Savary, 7 după Glaser et al.,
8 după Bauer, 10 după Istvánovits, 11 după Hânceanu, 12-15 după Cosack).
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Surse literare privind existența armurii de tip linothorax

Marius ARDELEANU

Cuvinte cheie: greci, armură, linothorax, echipament militar, in.
Keywords: greeks, body armour, linothorax, militar equipment, linen.

În antichitate, grecii, referindu-se la orice tip de armură, indiferent de compoziția ei, foloseau cuvântul thorax (Θώραξ), care în traducere ad literam însemna „piept”1. Acest cuvânt, cu referire la diferite tipuri de protecții
de corp, în special cele metalice, este în mod normal interpretat, ca și „armură”, „cuirasă” sau „platoșă” (Aldrete,
Bartell, Aldrete 2013, 11). Ca urmare, cuvântul linothorax (λινοΘώραξ), s-ar putea traduce prin „armură din pânză
de in”. Spre deosebire de alte tipuri de armuri, de ex. din metal, nici o armură de tip linothorax nu a supraviețuit
până în zilele noastre. Însă existența ei este atestată de numeroase surse literare și vizuale.
În cadrul unui proiect de arheologie reconstructivă mai mulți membri ai Asociației Culturale Omnis Barbaria
și-au propus reconstituirea acestui tip de armură. Proiectul linothorax are patru obiective principale: 1 – colectarea
tuturor informațiilor și realizarea unei baze de date care să conțină dovezi ale armurii antice din izvoarele scrise
și vizuale; 2 – reconstituirea în întregime a unei variante de linothorax bazată pe sursele adunate pentru a înțelege
construcția ei, forma, funcționalitatea și flexibilitatea acestui tip de armură; 3 – reconstruirea mai multor variante
credibile a acestui tip de armură folosind doar materialele și tehnicile cunoscute și răspândite în lumea antică
greacă și 4 – supunerea a o parte din aceste armuri reconstituite unor teste controlate în vederea determinării
protecției oferite de acest tip de armură purtătorului ei și să comparăm aceste teste cu altele efectuate de către alți
cercetători acestui tip de armură sau altora contemporane (din metal). Dintre aceste obiective, până acum, s-au
realizat integral obiectivul nr. 2 (Ardeleanu 2016, 653-672; Fig. 1) și jumătate din obiectivul nr. 1. În acest articol
dorim să sintetizăm totalitatea surselor scrise consultate și adunate, surse care ne oferă dovezi ale existenței armurii din pânză din in (linothorax) în perioada antică.
Cel mai devreme termenul de linothorax apare menționat în Iliada lui Homer, de două ori2. Aceste informații
sunt apoi reluate de alți comentatori antici, de cel puțin de 17 ori3, unii dintre ei preluând informațiile chiar la distanțe de timp foarte mari. Dintre aceștia amintim pe Pliniu cel Bătrân care reia și el, 800 de ani mai târziu, pasajele
de la Homer ce atestă războnici ce luptau în armuri din pânză de in (Plinius, Natvralis Historia, 280, cartea 19(6)
25). Aceeași sursă este folosită și de Strabo4 care adaugă însă și informații noi, despre locuitorii din Lusitania care
„marea majoritate a lor poartă linothorakes”5 (Strabon, Geografia, 3.3.6).
1
2

3

4
5

Pentru diversele definiții ale cuvântului a se vedea, de exemplu http://latinlexicon.org/definition (accesat în 12.12.2016).
„… și din in era platoșa-i ...” (Homer, Iliada, 34, cântul II, rândul 529) și „... pe vajnicul Adrestos și pe Amphios, cei cu platoșe de
in ...” (Homer, Iliada, 42, cântul II, rândul 830). Pentru terminologie (vezi nota 7) textul original grecesc a fost consultat după
Monro, Alen 1920.
Amintim aici doar comentariile antice privind Iliada lui Homer ale lui Aristonicus (De Signis Iliadis) și ale lui Eustathius
Thessalonicensis (Comentarii ad Homerii Iliadem). O listă bibliografică completă a acestor comentarii a se vedea la Aldrete,
Bartell, Aldrete 2013, 212, nota 2.
„Cei mai mulți îmbracă pieptare de in ...” (Strabon, Geografia, vol. 1, cartea a III-a, capitolul 3. 6. Textul original grecesc a fost
consultat pe www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0099.tlg001.perseus-grc1:3.3.6 (accesat în 17.12.2016).
Legat de termenul linothorax trebuie menționat faptul că deși el apare în textele originale grecești cu această denumire
(λινοθώραξ), în traducerile în limba română a textului, apare tradus ad literam sub diverse forme. De exemplu în
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O altă utilizare a termenului de linothorax ne este furnizată de oracolul din Delphi, unul din punctele centrale
ale religiei grecești. Oracolul era consultat din cele mai vechi timpuri în afaceri politice sau domestice și se bucura
de un prestigiu important în vechea lume greacă, fiind considerat plasat în centrul lumii (Dempsey 1918, 3-20).
Locuitorii orașului Megara doreau să știe cine este cel mai bun dintre eleni. La această întrebare oracolul din Delphi a răspuns că este „Argives, purtătorul de linothorax …” (Anthologia Graeca, 14.73.66). Și acest pasaj, cu diferite
variante, este preluat de cel puțin zece ori de diferiți autori7.
De asemenea cuvântul linothorax mai apare menționat de cel puțin șapte ori, în diferite lexicoane, liste de cuvinte sau lucrări gramaticale8. În total cuvântul linothorax a fost identificat9 ca fiind utilizat de 41 de ori de către 14
autori și 13 anonimi (Aldrete, Bartell, Aldrete 2013, 12).
Numărul surselor literare antice care atestă acest tip de armură este însă mult mai mare, acest tip de armură
fiind descris uneori de autorii antici și cu termenii de „... un thorax realizat din in ...”. Este cazul unor astfel de
armuri și piese de echipament militar depuse în temple și sanctuare10. În cazul templului din Olimpia, aceste
ofrande proveneau în cea mai mare parte de pe teritoriul Greciei continentale, iar armurile erau fixate pe stâlpi,
spre deosebire de Isthmia unde se pare că erau înșirate în jurul templului, în special în partea nordică, pe unde
trece drumul principal (Scott 2010, 243). De altfel, Pausanias (Descrierea Eladei, 6.19.7) ne spune că în tezaurul cartaginezilor din Olimpia au fost depuse trei astfel de armuri din pânză din in, presupuse prăzi, dedicate de Gelon
din Siracuza după victoria împotriva fenicienilor. La fel și în Templul lui Apollo din Gryneion (Asia Mică) sunt
amintite mai multe armuri din pânză din in (Pausanis, Descrierea Eladei, 1.21.7). Câteva „armuri din pânză de in”
sunt amintite în inventarul ofrandelor din sanctuarul din Delos (Inscriptions de Delos, vol. 3, no. 1403, Bb, col. I,
linia 43). Legat de depunerile în sanctuare, și Herodot descrie în detaliu două armuri realizate din pânză de in11,
armuri pe care regele Amasis al Egiptului (Ahmose al II-lea) le-a oferit ca ofrandă. Datorită ornamentațiilor elaborate și calității armurilor, acestea apar menționate peste 500 de ani de Pliniu cel Bătrân (Naturalis Historia, 19.2)
sau în Cronica din Lindos (29, liniile 36-39)12.
Pentru lumea greacă din perioada arhaică și clasică dovezi ale existenței unor armuri din pânză din in, ne
sunt oferite și în domeniul poeziei. Astfel de armuri apar menționate de poetul Alceu (Easby-Smith 1901, 64-6513),
Sofocle (Epigonoi, P. Oxy., vol. 71, nr. 4807) și Platon (Epistole, 7.363A).
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traducerea lui Plinius cel Bătrân apare termenul de „pieptare de in”. Același cuvânt (λινοθώρακες) apare tradus tot ca
„pieptare de in” și în traducerea lui Strabon sau ca și „platoșe din in” în traducerea lui Xenofon (Anabasis). Nu considerăm
că este neapărat o greșeală de traducere, având în vedere că și în traducerile în limba engleză a textelor originale grecești
apare termenul de „cuirasă din in” (de exemplu pe www.perseus.tufts.edu (accesat în 17.12.2016), însă credem că păstrarea
termenului tehnic original (cum este cazul, de exemplu, a unităților de măsură antice sau a unor alte piese de echipament
militar) ar fi dus la o mai bună cunoaștere, din partea specialiștilor și publicului larg, a acestui tip de armură.
https://archive.org/stream/greekanthology01newyuoft/greekanthology01newyuoft_djvu.txt (accesat în 11.11.2016).
Dinias (Fragmenta 7, linia 10) sau Pausanius (litera upsilon, 5, linia 8). Pentru o listă mai completă a autorilor și a lucrărilor
care repetă această parte din oracol vezi Aldrete, Bartell, Aldrete 2013, 212, nota 5.
Aelius Herodianus (De Prosodia Catholica, partea 3, vol. 1, p. 42, linia 29; partea 3, vol. 2, p. 740, linia 5; partea 3, vol. 2, p.
740, linia 5, partea 3, vol. 2, p. 740, linia 5 și partea 3, vol. 2, p. 631, linia 2), Georgius Choeroboscus, Prolegomena et scholia
Theodosii Alexandrini canones isagogicos de flexicon nominum, p. 287, linia 11 și p. 287, linia 32), Eschil (Lexicon, litera A, 1061,
linia 1) și Suda (Lexicon, litera upsilon, 108, linia 5).
În cadrul celui mai mare proiect dedicat exclusiv acestui tip de armură, „Linothorax Project”, desfășurat timp de 6 ani la
Universitatea Wisconsin – Green Bay (2005-2011), câțiva zeci de studenți implicați în proiect, au reușit strângerea tuturor
datelor literare și vizuale în care apărea acest tip de armură, bază de date utilizată și de către noi ca punct de pornire în
realizarea obiectivelor proiectului.
Uneori numărul acestor piese de armament este impresionant. De exemplu, la Olimpia, în nivelurile de distrugere a
templului (sec. VI a.Chr.) au fost descoperite peste 200 de coifuri (Broneer 1976, 44). Este de presupus că printre aceste
ofrande se aflau și un număr mare de armuri din materiale perisabile, care însă nu au supravețuit până în zilele noastre.
Θώρηκα λίνεον (Herodot, Istorii, 2182, 3.47).
Cronica din Lindos (Lindian Chronicle) este o inscripție descoperită la începutul secolului XX, în orașul Lindos de pe
insula Rodos și datată în anul 99 a.Chr. Pe ea au fost trecute dedicațiile făcute în templul lui Atena din Lindos înainte de
distrugerea templului original în anul 392 a.Chr. (Gabrielsen 2005, 319-320).
„Cântecele lui Alceu/The Songs of Alcaeus” reprezintă o culegere care cuprinde totalitatea cântecelor scrise de poetul liric Alceu din Mytilene. Ele au fost împărțite în două categorii (Fragmente mai scurte și Fragmente mai lungi), numerotate cu cifre romane. Cântul XIX, intitulat Depozitul de arme, este singurul poem al lui Alceu păstrat în întregime. A fost inclus în categoria
Fragmente mai lungi, în capitolul dedicat Cîntecelor polemice și ne descrie mai multe tipuri de piese de armament depozitate
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Una din cele mai clare dovezi ale utilizării și eficienței armurii din pânză din in în antichitatea clasică, ne este
oferită de generalul Iphicrates, care a instituit o serie de reforme militare, în perioada de început a secolului IV
a.Chr. Printre schimbările făcute de acesta a fost și echiparea soldaților cu armuri din pânză din in în locul mai
grelelor armuri din bronz sau inele din fier (Cornelius Nepos, Iphicrates, 1.3-4)14. Tot pentru secolul IV a.Chr. Mai
avem o sursă literară care ne informează despre utilizarea acestui tip de armură de către greci și anume în manualul de strategie militară scris de Aeneas Tactitus care plasează „armurile din in” la începutul unei lungi liste de
arme și armuri ce urmeză a fi introduce ilegal într-un oraș și depozitate în vederea unei ipotetice lovituri de stat
interne (Aeneas Tactitus, Poliorketika, 29.415).
Din punct de vedere geografic sursele scrise privind existența armurii din pânză de in există nu doar în spațiul grec, ci în întreg bazinul Mării Mediterane. În est, prezența armurii este atestată în zona Persiei și Asia Mică,
o zonă marcată de conflicte militare și deci de prezența diferitelor tipuri de războinici. Trecerea uneia dintre cele
mai celebre armate ale antichității prin această zonă, ne oferă dovada utilizării armurii din pânză din in în acest
spațiu. De exemplu, când Xenofon și cei 10.000 de mercenari greci au trecut prin teritoriul locuit de tribul halibilor16, acesta notează17, în celebra lucrare dedicată „uneia dintre cele mai mari aventuri din istoria umanității” (Durant
1939, 460-461), că această populație „…poartă armuri din pânză din in…” (Xenofon, Anabasis, 4.7.15-16). Tot în zona
estică a Mediteranei, 100 de ani mai devreme de la aceste evenimente, cu ocazia celei de-a doua invazii persane a
Greciei (480 a.Chr.), Herodot, cu ocazia enumerării contingentelor ce compuneau armata persană, îi amintește pe
asirieni (Istorii, 7.63) și pe marinarii fenicieni care purtau „... armuri din pânză din in ...” (Istorii, 7.89).
Din perioasda elenistică, există câteva mărturii scrise că Alexandru Macedon și armata sa au utilizat armuri
din pânză din in. Una dintre cele mai semnificative este cea a lui Plutarh care oferă o listă detailată a armamentului pe care l-a îmbrăcat Alexandru Macedon înaintea bătăliei de la Gaugamela. Printre acestea se amintește și
de o „…armură din in care a fost luată ca și pradă după bătălia de la Issus ...” (Plutarh, Alexander, 32.8). Acest tip de
armură era de altfel cunoscut populațiilor persane, cel puțin clasei aritocratice. Xenofon ne descrie și el o scenă de
echipare înainte de luptă, a lui Abradatas din Susa, care se echipează cu o „... armură din in la fel cum obișnuiesce ei
în această țară ...” (Xenofon, Cyropaedia, 6.4.2)18. O altă dovadă a utilizării pe scară largă în armata macedoneană a
unui tip de armură din material textil ne este oferită de Quntius Curtius Rufus. Acesta ne spune că pe când Alexandru Macedon se afla în India, a primit întăriri care aduceau cu ei și 25.000 de noi armuri, iar cele vechi, uzate,
au fost arse (Quntius Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 9.3.21). Acest lucru nu se putea realiza decât dacă
armurile vechi erau realizate dintr-un material perisabil, textil sau piele19.
Acest tip de armură a fost utilizat și de către armatele elenistice de după Alexandru Macedon. Într-o listă ce
cuprindea ofrande aduse sanctuarului de la Delos sunt amintite numeroase arme și armuri printre care și „thoraxes din pânză din in ...” (Inscriptions de Delos, vol. 3, nr. 1403, Bb, col. I, linia 43)20.

într-o încăpere spațioasă care conține și „Platoșe din pânză de in proaspăt țesut ...” (Easby-Smith 1901, 65). Despre Alceu se

presupune că a inventat versul alcaic, vers specific liricii grecești care are o anume măsură metrică (Campbell 1982, 285-287).
14 Aceste reforme au avut ca scop principal creșterea mobilității trupelor prin folosirea unor armuri mai ușoare dar în același

timp să ofere aceeași protecție (Everson 2004, 85).
15 O pagină de internet unde se pot afla date despre autor, traducerea în engleză a principalei sale lucrări (Poliorketika),
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precum și o bogată bibliografie, în ordine cronologică, cu traduceri, comentarii despre opera și viața sa se poate consulta
pe www.aeneastacticus.net.
Aceștia erau un trib de origine georgiană, în partea nord-estică a Anatoliei. Mai mult decât un trib, cu timpul, termenul a
devenit cunoscut de greci ca și o populație din zona de coastă a Mării Negre care se ocupau de comerțul cu fier (Diakonoﬀ
1984, 68).
Xenofon și-a scris lucrarea cândva în jurul anului 370 a.Chr. referindu-se la evenimente petrecute 30 de ani mai devreme.
Când vorbește despre obiceiurile perșilor, Herodot ne spune că acest tip de armură pe care îl poartă perșii nu este local ci
mai degrabă împrumutat de la egipteni (Herodot, Istorii, I. 135).
De altfel numeroase surse vizuale testă faptul că în armata lui Alexandru Macedon armura de tip linothorax era foarte
utilizată. Un exemplu al faptului că acest tip de armură se afla printre piesele de echipament militar stereotipice din armata
macedoneeană este și faptul că 500 de ani mai târziu împăratul Caracalla, care era un mare admirator al lui Alexandru, a
decis să formeze o unitate specială în armata romană care să copieze falanga macedoneeană. Astfel că a îmbrăcat 16.000
de soldați după cum credeau că arăta armata macedoneeană. Pe lângă sarissa, echipamentul standard a inclus și „armuri
realizate din trei straturi din pânză de in” (Cassius Dio, Istoria Romană, 78.7.1-2).
Inscripția, datată între 166-155 ante. Chr., se presupune că înregistra inventarul unui neorion, cel mai probabil dedicat de
Antigonos Gonatos după victoria navală de la Kos la mijlocul sec. III a.Chr. (Rice 2003, 245).
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Armura de tip linothorax nu s-a folosit doar în lumea greacă și în partea estică a bazinului Mării Mediteraneene. Inul creștea și în Italia21, iar armura din pânză din in este atestată și în această peninsulă la câteva populații
italice timpurii. În termenii latini acest tip de armură apare cu denumirea de thorace linteo. Așa apare pentru
prima dată menționată la Titus Livius22 ca și a doua spolia opima ce urma să fie dedicată în Templul lui Iupiter
Feretrius în Roma după ce consulul Aulus Cornelius Cossus a învins personal în luptă un rege etrusc în sec. IV
a.Chr. (Titus Livius, De la fundarea Romei, 4.20.1-7).
O altă populație din Italia de azi la care este atestată armura din pânză din in sunt samniții23. Informații ne
sunt oferite tot de Liviu care ne oferă date despre existența unei armate de elită alcătuită din 16.000 de samniți
cunoscuți ca și legio linteata (Titus Livius, De la fundarea Romei, 10.38.5-13)24. Tot în zona italică, pentru perioada
elenistică, lucanii25 sunt și ei amintiți ca purtând armuri din material textil26.
Cele mai importante războaie purtate de romani în această perioadă, războaiele punice27, oferă și ele dovezi
literare ale utilizării armurii din pânză din in. Poetul Silus Italicus, fost consul și proconsul28, în lucrarea Punica,
o descriere a celui de-a doilea război punic, prezintă războinici, din ambele tabere, purtând armuri din pânză din
in. De partea cartagineză, trupele nubiene a lui Hanibal sunt descrise ca purtând „... nici căști din bronz nici armuri
rigide din fier ... Este în obiceiul lor să-și protejeze capetele cu in în mai multe straturi și cu in să-și protejeze și corpurile”
(Silus Italicus, Punica, 3.269-272). În aceeași lucrare este pomenit și Crixus, comandantul tribului celtic al boiilor29,
despre care se spune că poartă o armură formată din mai multe straturi de pânză din in30.

21 Planta de in (Linum usitatissimum) este una din plantele cel mai ușor adaptabilă unor condiții diverse, chiar și în zone
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neprielnice agriculturii, după cum ne spun și sursele antice: „Nici o plantă nu crește mai ușor decât inul” (Pliniu cel Bătrân,
Istoria Naturală, 19.1.6) sau „Nici o altă plantă nu crește mai repede” (Pliniu cel Bătrân, Istoria Naturală, 19.2.7). Tot Pliniu cel
Bătrân ne oferă și zonele din Italia și Spania prielnice cultivării acestei plante și ne spune că aceasta este cultivată și în zone
precum Egiptul, Grecia, Galia și chiar în Germania (Pliniu cel Bătrân, Istoria Naturală, 19.12). Alte zone cunoscute pentru
cultivarea plantei de in ne sunt descrise de Herodot (Istorii, 2.105) și Strabon (Geografia, II.2.17).
Istoric roman, autor al unei lucrări privind istoria Romei în 142 cărți (Ab Urme Condita), de la întemeierea acesteia (conform
legendei în anul 753) până la moartea generalului Drusus în campania din Germania (9 a.Chr.). Din ea s-au păstrat numai
35 de cărți, cărțile 1-10 (cuprinzând perioada 753-293 a.Chr.) și 21-45 (218-167 a.Chr.), circa un sfert din numărul inițial,
restul fiind cunoscut din rezumatul cărților 46-142 (periochae) alcătuit în secolul IV. Primele cărți au fost publicate începând
cu anul 26 a.Chr., ultimele probabil după 14 a.Chr. (www.thelatinlibrary.com/liv.html).
Populație denumită în acest fel de către romani, deoarece trăiau în zona care în limba latină se numea Samnium, zona
central-sudică a Italiei. Populația din această regiune se identificau cu numele de Safinim (pentru țară) și Safineis pentru
populație (Salmon 1967, 28).
Explicația oferită de Titus Livius privind această denumire este următoarea: trupele se întâlneau și jurau legămintele
înăuntrul unei masive îngrădituri care era acoperită cu in. O altă interpretare a celei date de Liviu, mai probabilă, este
aceea că acești războinici erau echipați cu armuri din pânză din in, de unde și denumirea unității (aceeași interpretare, cu
titlul speculativ, la Aldrete, Bartell, Aldrete 2013, 16).
Populație antică din Italia, atestați la sud de samniți cuprinzând 11 triburi: Atinati, Bantini, Eburini, Grumentini,
Numestrani, Potentini, Sontini, Sirini, Tergilani, Ursentini, Volcentani (Plinius cel Bătrân, Naturalis Historia, III, 98).
În sec. III a.Chr. epigramatistul și poetul liric Leonidas din Tarentum dă o listă cu dedicații oferite de Hagnon, fiul lui
Euanthes, către Coryphasian Atena ce cuprindea „... opt scuturi, opt căști, opt armuri țesute ...” luate ca și pradă de la lucani
(textul original din Palatine Anthology sau Anthologia Greaca/Greek Anthology, 6.129 de pe https://archive.org/stream/
greekanthology01newyuoft/greekanthology01newyuoft_djvu.txt, accesat în 14.11.2016).
Războaiele Punice au fost o serie de trei războaie purtate între Roma și Cartagina în perioada 264-146 î.Hr. Au purtat această
denumire după numele de puni pe care romanii îl dădeau cartaginezilor (Goldsworthy 2001, 15).
Având aceste funcții de conducere (guvernator al unei provincii romane, oameni cu prestigiu și experiență în lumea
romană) putem presupune că avea cunoștințe avansate legate de problemele militare și piese de echipament militar.
Aliați cu Hanibal în acest război, este numele latin al unui trib situat la începutul istoriei lor (epoca fierului) în Europa
centrală, inclusiv în regiunile cu denumiri care păstrează amintirea acestei populații: Bavaria și Boemia (aceasta, în
antichitate, Boiohemum „casa, țara boilor”). Istoricii romani și greci din Republica Romană târzie și Imperiul Roman i-au
considerat a fi fost trib galic sau celtic. Tribul a fost localizat în momente diferite de istorici în Galia Transalpină (sudestul Franței), Pannonia (vestul Ungariei), Boemia, Moravia și vestul Slovaciei. În plus, dovezile arheologice atestă pentru
secolul al II-lea a.Chr. o extindere a populației celtice din Boemia (de unde erau originari a boii) până la valea Kłodzko în
Silezia (Rankin 1996, 16).
Crixus este amintit ca făcând ravagii în oastea adversă în bătălia de la Ticius până a fost răpus de o suliță aruncată de
tânărul Scipio, suliță care „... a străpuns numeroasele straturi de in și prin scutul realizat din piele de animal ...” (Silus Italicus,
Punica 4.290-91).
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În ceea ce privește armata romană, Silus Italicus ne informează, printre altele, că un contingent de soldați
din Falerii erau îmbrăcați în armuri din pânză din in (Silus Italicus, Punica, 4.223). Mai târziu în lucrare, câteva
evenimente eroice din perioada bătăliei de la Cannae ne sunt oferite. Este vorba despre romanul Tadius, care a
fost împuns de un elefant cartaginez care avea atașat de el mai multe lame. Poetul relatează cum „armura din mai
multe straturi de in” l-a protejat destul de mult timp, în timp ce lama îi pătrundea încet prin fiecare strat al armurii,
până când viteazul roman reușește să-i înfigă spada în ochiul elefantului (Silus Italicus, Punica 9.586-98)31.
Armata romană de mai târziu nu pare să fi apreciat la fel de mult acest tip de armură. Pentru perioada imperială dovezile literare și vizuale sunt mult mai puțin existente decât în epoca precedentă. Suetonius ne informează că împăratul Galba a donat unui templul o armură din in („... loricam linteam ...”) pe când era îngrijorat de o
posibilă ambuscadă împotriva sa (Suetonius, Galba, 19.1). În tratatul său despre antrenamentul cavaleriei, fostul
comandant militar Arrian afirmă că „... cavalerii înarmați purtau armuri din solzi, sau in sau din coarne” (Arrian,
Tactica, 4.1.). Pentru același secol (II p.Chr.) știm de la Pausanias că „armurile din in” (Descrierea Eladei, 1.21.7) erau
populare printre vânători.
Adunate per total, există 65 de referiri distincte făcute de peste 40 autori antici care atestă explicit existența
unei tip de armuri realizată din pânză din in (Aldrete, Bartell, Aldrete 2103, 17). Conform surselor literare antice
armura de tip linothorax era răspândită în întreg bazinul mediteraneean din zona estică a ei până în Peninsula
Iberică la populații diverse precum egiptenii, asirienii, fenicienii, perșii, grecii, macedoneenii, halibii, etruscii,
smaniții, lucani, romanii, nubienii și lusitanii.
Armurile din pânză din in au fost utilizate și de populații cu un înalt grad de dezvoltare, dar și de altele mai
„provinciale”, și de către diferite tipuri de războinici, de la trupele ușor înarmate până la cele greu înarmate, de la
soldații simplii pâna la nobili sau regi. Dacă acceptăm ca și corectă atestarea la Homer a acestui tip de armură în
timpul războaielor troiene și nu doar o proiecție a tipurilor de armuri din timpul său, atunci aceste dovezi literare
acoperă, din punct de vedere cronologic, o perioadă de aproape 1500 de ani, din perioada războiului troian (sec.
XIII-XII a.Chr.) până în perioada romană imperială (sec. III p.Chr.). Cele mai numeroase surse primare literare se
întind însă pe durata a câteva sute de ani (sec. VI-II a.Chr.), perioadă în care armura de tip linothorax a fost cel mai
răspândit echipament militar de protecție, răspândire dovedită și de cele peste 900 surse vizuale antice32 în care
apare acest tip de armură (Fig. 2).

Surse literare privind existența armurii de tip linothorax
(Rezumat)
În antichitate, grecii, referindu-se la orice tip de armură, indiferent de compoziția ei, foloseau cuvântul thorax (Θώραξ), care în traducere ad
literam însemna „piept”. Acest cuvânt, cu referire la diferite tipuri de protecții de corp, în special cele metalice, este în mod normal interpretat, ca
și „armură”, „cuirasă” sau „platoșă”. Ca urmare, cuvântul linothorax (λινοΘώραξ), s-ar putea traduce prin „armură din pânză de in”. Spre deosebire
de alte tipuri de armuri (de exemplu cele din metal), nici o armură de tip linothorax nu a supraviețuit până în zilele noastre. Însă existența ei este
atestată de numeroase surse literare și vizuale. În acest articol autorul a dorit să sintetizeze totalitatea surselor scrise care ne oferă dovezi ale
existenței armurii din pânză din in (linothorax) în perioada antică. Cel mai devreme termenul de linothorax apare menționat în Iliada lui Homer,
apoi aceste informații sunt apoi reluate de alți comentatori antici (Pliniu cel Bătrân, Strabo) sau în poezii (Alceu, Sofocle, Platon), oracole (oracolul
din Delphi), lexicoane, liste de cuvinte sau lucrări gramaticale. În total cuvântul linothorax a fost identificat ca fiind utilizat de 41 de ori de către 14
autori și 13 anonimi. Numărul surselor literare antice care atestă acest tip de armură este însă mult mai mare, acest tip de armură fiind descrisă
uneori de autorii antici și cu termenii de „... un thorax realizat din in ...”. Este cazul unor astfel de armuri și piese de echipament militar depuse în
temple și sanctuare (de exemplu, la templul din Olimpia, Delos sau templul lui Apollo din Gryneion au fost depuse, ca ofrandă, astfel de tipuri de
armuri). Adunate per total, există 65 de referiri distincte făcute de peste 40 autori antici care atestă explicit existența unei tip de armuri realizată
din pânză din in. Conform surselor literare antice armura de tip linothorax era răspândită în întreg bazinul mediteraneean din zona estică a ei până
în Peninsula Iberică la populații diverse precum egiptenii, asirienii, fenicienii, perșii, grecii, macedoneenii, halibii, etruscii, smaniții, lucani, romanii,
nubienii și lusitanii.

31 Deși există unii autori care se îndoiesc de autenticitatea unor fapte descrise de Silus Italicus, este important faptul că

armura din pânză din in este atestată ca fiind utilizată în timpul acestor conflicte.
32 Un studiu care sintetizează toate sursele vizuale antice în care apare armura de tip linothorax se află în curs de pregătire.
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Ancient literary sources and the existence of linothorax type of armor
(Abstract)
In antiquity, the Greeks, referring to any type of armor, whatever their composition, used the word thorax (Θώραξ), which ad literam meant
“chest”. This word, referring to different types of body protections, especially metal, is usually interpreted as “armor”, “hauberk” or “breastplate”. As a
result, the word linothorax (λινοΘώραξ) could be translated as “linen cloth armor”. Unlike other types of armor (such as metal), no linothorax armor
has survived to this day. But its existence is proven by many literary and visual sources. In this article, the author wanted to synthesize all the written
sources that give us evidence of the existence of linothorax armor during the ancient period. The earliest term linothorax appears in Homer’s Iliad,
then this information is used by other ancient authors (Pliny the Elder, Strabo) or in poems (Alceu, Sofocle, Platon), oracles (Delphi oracle), lexicons,
word lists or grammatical works. In total, the word linothorax was identified as being used 41 times by 14 authors and 13 anonymous. However, the
number of ancient literary sources attesting this type of armor is much higher, sometimes has been described by ancient authors with the words “... a
thorax made from linen ...”. It is the case of such armours and pieces of military equipment from temples and sanctuaries (for example, in the temple
of Olimpia, Delos or in the temple of Apollo in Gryneion such types of armor have been deposited as a offering for the gods). Gathered in total, there
are 65 distinct references made by over 40 ancient authors who explicitly attest to the existence of a type of armor made of linen cloth. According
to ancient literary sources, the linothorax armor was spread throughout the Mediterranean basin from its eastern area to the Iberian Peninsula to
various populations such as the Egyptians, Assyrians, Phoenicians, Persians, Greeks, Macedonians, Etruscans, Lucans, Romans, Nubians and
Lusitans.
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Fig. 1: Armura de tip linothorax realizată de membri ai Asociației Culturale Omnis Barbaria
în cadrul Proiectului linothorax (după Ardeleanu 2016, fig. 13).
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Fig. 2: Războinic cu câine plecând de acasă – scenă pictată de Achilles Pictorul pe un kantharos atenian descoperit la Vulci
(Etruria, Italia), păstrat la British Museum din Londra (nr. inv. E448 – desen după Aldrete-Bartell-Aldrete, 2013, fig. I.i).
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Watchtowers and burgus-type structures
reflected in Roman epigraphic sources (1st-3rd century A.D.).

Horațiu COCIȘ

Keywords: watchtower, burgus, terminology, Roman inscriptions, Roman frontier, road security.
Cuvinte cheie: turn de supraveghere, burgus, terminologie, inscripții romane, frontiera Romană, securitatea drumurilor.

The watchtowers and the burgus type structures are considered in the modern literature minor fortifications
or medium-sized fortifications, based on their reduced surface.1 This study will bring together the epigraphic
sources dated between 1st and the 3rd century A.D. concerning these structures, being also an attempt to establish,
if possible, the terminological nuances and the given functionality in the frontier mechanism.
Before we start the excursus, it is worth mentioning that there are several Talmudic sources2 dated in the
st rd
1 -3 century AD which refer to some sort of minor fortification and their role in the frontier system of limes Palestinae and in the imperial road network. The fortifications are called ( ןיםגרובburgin) translated as burgi3 and ןיטרוב
(burgussin), some sort of smaller road defense fortification, most probably the equivalent of a watchtower.4 In a
Tannaitic account dating back to late 2nd early 3rd century AD there are several burgi ( )ןיםגרובattested on the Imperial road north of Ptolemais, being mentioned also a Syrian burgarius ( – הרטרובburganin5 – station guardsmen6)
on the name of Mavgai.7
The role of these installations as it is reflected in the above mentioned accounts is to guard the traﬃc on the
imperial roads and also to provide shelter and camping points8 for the caravans that traveled from Arabian or
Mediterranean trading posts.9 But how did these words (especially burgin) of clearly Latin extraction have entered
in Hebrew? E. Pennick’s theory seems very suitable in the context of Roman conquest of Judeea (70-74 A.D.) but
also in the tradition of frontier defenses dating back to the Judean monarchy.10 As he explained, the term is ‘un
term dérivé directement de burgus et emprunté au parler populaire, à la langue des soldats romain (n.a. sermo castrensis11)
qui ont occupé le pays.’12 These installation are similar in functionality with the ones from the frontiers of Egypt and
Arabia called hydreuma – ὕδρευμα (pl. hydreumata – ὕδρευματα13) with the mentions that these structures are also
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guarding water tanks so necessary for the garrisons camped there and for the caravans.14 The watchtowers are also
attested here, flanking the roads and signaling small raids responsible for banditry or marauding.15 These watchtowers are called skopeloi and the men in charge are called skopelarioi; their commander is called dekanos-δεκανóϛ.16
Returning to our topic, we have to underscore the main theories regarding the origin of these two terms.
Firstly, the origin of the term burgus is divided between two theories. The first one stipulates that the term has
a German extraction, an argument for its German origin being represented by the place names that contains the
word part – burgium, as for example Teotoburgium17 or Asciburgium. The second theory states that the term has a
Hellenistic origin, being a derivate of πύργος18, initially some sort of fortified watchtower.19 This is why in my
opinion the term burgus and the structure itself is frequently considered a watchtower.20 As we will see, there is
fairly obvious diﬀerence between a burgus and a turris, reflected both in the epigraphic sources and in landscape
location and functionality. As Zs. Visy observed, the term does not occur in the literary sources of the period
which interests us.21
The first epigraphic mentions of burgus-type structures occurs in the reign of Antoninus Pius, even if the
function of burgarius22 is attested a little bit earlier than the term burgus,23 in the reign of Hadrianus.24 There are
two inscription which attests the building program of Antoninus Pius for securing the Thracian roads25 and also
the terrestrial link with Asia26: ‘Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) / Antoninus Aug(ustus) Pius p(ater)
p(atriae) trib(unicia) / potestate XV co(n)s(ul) IIII pr(a)esidia / et burgos ob tutelam provinci(ae) / Thraciae fecit curante C(aio) Gallonio / Frontone Q(uinto) Marcio Turbone leg(ato) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) per fines civitatis / Serd(ic)
ensium regione Dyptens(ium) / praesidia n(umero) IIII burgi n(umero) XII phruri // n(umero) CIX.’27
The inscription dated between 151-152 AD states clearly the reason for this building program: ob tutelam provinciae Thraciae, the guardianship of Thrace. C. Băjenaru observed that there is a logic betwen the numbers as for
every praesidium there are three burgi and for every burgus there are nine phruri or watchtowers.28 As we can see
there are diﬀerent terms to name diﬀerent structures. Some autors considered that in this case the burgi are towers and the phruri are some sort of guard posts.29 However, there are several researchers that considered based on
the numbers that the praesidia are the biggest structures, the burgi are the middle ones and the phruri the smallest,30
being established in that way a tripartite scheme, applied mostly in the case of non-linear frontier system where
we can clearly observed an organization on three lines: towers, burgi and auxiliary forts.31 We can see that in this
case, the construction of road installations was under the supervision of the legatus Augusti pro praetore. M. Gichon suggested that the burgi from these inscription could be a sort of static installation with troops drawn from
praesidia, (burgarii?) the larger installations, for mobile actions,32 administrating also most probably the phruri.
An almost identical inscription, dated between 154-155 AD testifies again the building program of Antoninus
Pius, the idea being the same: burgi and praesidia built for the province’s safety, under the supervision of a legatus
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Augusti: ‘Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) / Antoninus Aug(ustus) Pius p(ater) p(atriae) tri[b(unicia)] /
potestate XVIII co(n)s(ul) IIII burgos et/ praesidia ob tutelam provin(ciae) / Thraciae fecit curante C(aio) Iu/lio Commodo Orfitiano leg(ato) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) per fin(es) col(oniae) Fl(aviae) Deult(ensium) burgos / e[t] praesidium.’33
Moving in the frontier area of Numidia, more precisely in the El-Kantara region, we have several inscriptions
attesting the construction of burgi in connection with the imperial road, and, most important, with the frontier
area. In the first case from Ksar Sidi el Hadj the structure is called burgum Commodianum speculatorium, dating in
the reign of Commodus, built inter duas vias, the purpose being clear: ad salutem commeantium constitutum.34 The
second example is from Loth Bordj: ‘Imp(eratore) Case(are) M(arco) Aurelio / Severo Antonino Aug(usto) bur / gum
speculator(i)um Anto(ninianum) / Marcus Val(erius) Senecio leg(atus) eius pr(o) / pr(aetore) c(larissimus) v(ir) fieri iussit c(uram) a(gente) C(aio) Iulio Ae / lurione [[(centurione) leg(ionis) III]] Aug(ustae) Anto(ninianae) prae(posito) n(umeri)
H(emesenorum) Ant(oniniani) // Ti(tulum) bis posuit Caletamera in te(m)pore suo.’35
In the late 19th century R. Gagnat believed that the inscriptions came from two watchtowers located above the
El-Kantara pass (he associated the term speculatorium / speculatorum with the term specula-watchtowers).36 Later,
J. Baradez demonstrated that the inscriptions are in conjunction with two burgus-type structures located in the
El-Kantara defile,37 the crossing point and the roads being controlled both by the speculatores.38 In contradistinction with the inscriptions from Antoninus Pius which attested road burgi, these burgi, beside the road function,
they are included in the frontier system of Numidia, being diﬀerent from the road installations39 (those praesidia,
burgi and phruri mentioned in AÉ 1957, nr. 270 = AÉ 2000 or AÉ 1927, nr. 49). In this case, the construction is supervised by Caius Iulius Aelurio, centurion of the 4th legion and also the preaepositus numeri Hemesenorum.
The construction of burgi under military supervision of a centurion from legio III Augusta is attested in another inscription from Gheriat el-Garbia in Africa Proconsularis. We do not know precisely if it is a road-burgus or a
frontier-burgus, but being in a frontier province and built under military supervision it could be the second variant: ‘Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurel(io) / Seve[r]o [[[lexandr]o]] / Pio Fe[l]ic[i] Aug(usto) [[[et Iuliae]]] / [[[Mamaeae
Augustae matri Aug(usti)]]] et cas/trorum M(arcus A[---] / [[[c(enturio) leg(ionis) III Aug(ustae) p(iae) v(indicis)]]] [[S[e]
v]]erian(a)e pr(a)po/situs vex[ill]ationis leg(ionis) eius/dem burgum [a] solo per eandem / vexillationem instituit.’40
Another two inscriptions from Mauretania Caesariensis testify road-burgi construction program in the reign
of Commodus. The first one is a cylindrical fragment coming from Ain Temouchent (Ad Albulas) with a text that
tells us that some new burgi are erected to fortify, to defend the province (‘…burgis novis provincia munita…’) the
structures being in connection with a series of milliaria (‘…miliaria conlapsa vetustate restituit…’).41 The other one
it takes its rise from Bou-Tlélis in Algeria, and testify also the construction of some road-burgus structure (‘…burgum i[n]stitu[tum]…’) under the coordination of Titus Flavius Serenus, procurator (?).42
The role of the frontier burgi-structures is best known from a series of inscriptions found on the frontier of
Pannonia Inferior,43 with an almost identical text, dating in the time of Commodus, somewhere between 182-185
A.D:44 ‘Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) [[C[ommod]us]] / Antoninus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) Germ(anicus) Britt(anicus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) IIII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / ripam
omnem burgis a solo ex/tructis item praesidi(i)s per loca / opportuna ad clandestinos latrun/culorum transitus
oppositis mu/nivit per [[L(ucium) Cornelium Felicem]] / [[Plotianum leg(atum) pr(o) pr(aetore)]].’45
Several significant aspects for our discussion emerge from this batch of inscriptions. Firstly, we can see
a general imperial policy carried out by Emperor Commodus for the fortifications of the whole Pannonian
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frontier.46 Secondly, it is clear how the term burgus is used in this context: to name a medium-size structure strategically located per loca oportuna, in the frontier areas where Barbarians could have easily penetrate into the province. Furthermore, the inscription tells us what the purpose of these burgi-structures in the frontier areas was,
namely to stop clandestine crossing of the limes by latrunculi (ad clandestinos latrunculorum transitus oppositis). In
this case, the latrunculi from these inscriptions are the Sarmatian riders from the frontier area,47 those responsible
for the so-called hit-and-run raids.48 The role of the praesidia mentioned in the texts is quite similar, with the observation that the Hungarian scholars agreed with the fact that are bigger than the burgi, being built against barbarians
in peacetime.49
The epigraphic sources dated between the 1st and the 3rd century regarding the frontier watchtowers are considerably poorer,50 yet we can make a terminological and functional diﬀerence. We saw previously that the minor
fortifications are called phuri in the inscriptions from Antoninus Pius. In the ostrakon O.Amst 8, coming from Luxor, the watchtowers are called skopeloi, being also mentioned the location of these minor fortifications (Hebeion,
Ision, Palaia Kome).51
But both, phruri and skopeloi are not all frontier watchtowers.52 The structures are in connection with roads, the
security of various rural or urban settlements and villas, their number increasing in the late 1st century AD53 and
in many cases were manned by civilians, under military supervision (a centurio regionarius for example).54 Also,
in the case of skopeloi, there is evidence for non-military personnel, the skopelarioi being sometimes Egyptians (the
case from Kôm Kolzum where the names of the skopelarioi are diﬀerent from the names of the soldiers from cohors
I Lusitanorum).55
In the cases where the epigraphic sources refers to frontier watchtowers, the term used is turris. The first example is an inscription found in a high spot near Aumale, (Mauretania Caesariensis) that testify the construction
of new frontier watchtowers and also the repair of the old ones, by soldiers: ‘… turres novas instituit et veteres
refecit oper(a) militum …’.56 Another inscription, also from Mauretania Caesariensis, is using the same term to designate interior watchtowers, in the reign of Septimius Severus. The text refers probably to a security tower near a
settlement: ‘… turrim / ruina lapsam ex prae/cepto P(ubli) Aeli Peregrini / v(iri) e(gregii) proc(uratoris) Auggg(ustorum)
Rusadi/tani restituer[unt].’57. Publius Aelius Peregrinus has a civil function not a military one. We can see here,
as in the case of burgi-structures discussed previously, that the frontier installations are majority constructed,
manned and administrated by the army, not by civilians as in the case of road structures or settlement security
towers.
Extrapolating the epigraphic (and archaeological) situation of the tripartite road security system in the frontier area, we can see, based on the distribution pattern and archaeological info how, in some cases, the frontier
itself is organized in a tripartite way, having a line of watchtowers, placed in the majority of cases on high spots,
burgus-type structures in valleys and on main access routes and auxiliary forts behind them.58 Obviously, there
are frontiers organized in other ways, but in my opinion, the non-linear and mountain frontiers type59 are created
in this way.
The inscriptions mentioned in this text express, even if not defining, a diﬀerence between these structures,
both in the case of the road and frontier installations. We cannot tell if the Romans used so strictly these technical
terms, but combining the epigraphic reality and the archaeological situation we can see how diﬀerent structures
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with diﬀerent functionalities are placed and administrated so as to fulfill clear roles, mostly in the case of the
Roman frontier.
From the 4th century onward, the terminology became more permeable. As for example, Vegetius considered
that a burgus structure is a small castellum (castellum parvulum) its role being the safeguarding the water source
of a city.60 Another interesting situation is the case of Visegrád-Lepence burgus dated in 371, in the time of Valentinian. The Visegrád-Lepence burgus is a fortunate situation: the inscription of the building was preserved, the
structure was excavated, and a plan with the known dimensions is available. For a 4th century burgus, it has an
rectangular entrance of 18,3 x 18,3 m, a V-shaped ditch and a thickness of the walls of about 170 cm61. It is often
called a tower, but in my opinion it is more than that, due to the structure characteristics.
This one belongs to the series of burgi constructed by Valentinian in a centralized schedule.62 An inscription
from Ilyricum dated also in the reign of Valentinian underlines that a burgus was raised in 48 days.63 The interesting fact is that the burgus was also a trade center64 (burgum cui nomen Commercium). In my oppinion, this is a case
of a road-type burgus engaged in trading activities, most probably a trading post along the road. In the Byzantine
period the meaning of the term is totally changed, denoting for example a whole linear defense system (per lineam
limitum).65
In conclusion, two main ideas has to be underscore. The first one is that the term burgus is not a strictly 4th
century term that defines a watchtower,66 on the contrary, the term is used earlier, from the second half of the 2nd
century, defining middle sized structures, in both cases, on the frontier and on the roads. Secondly, the term, the
structure, the functionality, the position of a burgus, all of these are diﬀerent from those of a tower (turres-phruri-skopeloi), the latter being mainly used for signaling and safeguarding from a high spot in case of the frontiers,
and the first ones to administrate, to secure and to block small raids, on the main access routes in the Empire and
on the Imperial roads.
Appendix. Burgus-type structures and watchtowers inscriptions.
1. AÉ 1957, 279 = AÉ 2000, 1291 = ILB 211 = PIR G50.
Dating: AD 151-152.
Province: Moesia Inferior.
Findspot: Teteven (Bulgaria).
Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) / Antoninus Aug(ustus) Pius p(ater) p(atriae) trib(unicia) / potestate
XV co(n)s(ul) IIII pr(a)esidia / et burgos ob tutelam provinci(ae) / Thraciae fecit curante C(aio) Gallonio / Frontone Q(uinto) Marcio Turbone leg(ato) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) per fines civitatis / Serd(ic)ensium regione Dyptens(ium) /
praesidia n(umero) IIII burgi n(umero) XII phruri // n(umero) CIX.
2. AÉ 1927, 49 = AÉ 1927, 168 = PIR I, 271.
Dating: AD 154-155.
Province: Thracia.
Findspot: Sredec (Bulgaria).
Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) / Antoninus Aug(ustus) Pius p(ater) p(atriae) tri[b(unicia)] / potestate
XVIII co(n)s(ul) IIII burgos et/ praesidia ob tutelam provin(ciae) / Thraciae fecit curante C(aio) Iu/lio Commodo Orfitiano
leg(ato) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) per fin(es) col(oniae) Fl(aviae) Deult(ensium) burgos / e[t] praesidium.
3. CIL VIII 2495 = AÉ 1909, nr. 73
Dating: AD 177-192.
Province: Numidia.
Findspot: Ksar Sidi el Hadj (Algeria).

60 Veg. Mil. X.3: “Quod si utra ictum teli, in clivo tamen civitatis subiecta sit vena, castellum parvulum, quem burgum vocant, inter
61
62
63
64
65
66

civitatim et fontem convenit fabricari ibique ballistas sagittariosque constitui, ut aqua defendatur ab hostibus”.
Gróf, Gróh 2001, 117.
Nagy 1999, 125.
CIL III 3653.
Burns 2003, 342-345.
Gichon 1974, 540.
For this definition see Darvill 2008, 63.
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Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio / Commodo Antoni/no Pio Felice Aug(usto) Germ(anico) / Sarm(atico) Britannico
p(ater) p(atriae) / trib(unicia) pote(state) XIII co(n)s(uli) V / burgum commodi/anum speculato/rium inter duas vi/as ad
salutem comme/antum nova tute/la constitui iussit Ti(berius) / Claudius Gordianus v(ir) c(larissimus) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / cura agente [[…]].
4. CIL VIII 21662
Dating: AD 177-192.
Province: Mauretania Cesariensis.
Findspot: Bou-Tlélis (Algeria).
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) / Aurelio [ ... ] / Pio Felice Aug(usto) / t(tribunicia) p(otestate) [ ... ] / burgum institutum
/ per T(itum) Fla[v]ium / Serenum / [p]ro(curatorum) su[um].
5. AÉ 1910, 145 = AÉ 1952, 15 = RIU 1135 = PIR C 1359.67
Dating: AD 180-183.
Province: Pannonia Inferior.
Find spot: Dunaúváros – Intercisa (Hungary).
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) [[C[ommod]us]] / Antoninus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) Germ(anicus)
Britt(anicus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) IIII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / ripam
omnem burgis a solo ex/tructis item praesidi(i)s per loca / opportuna ad clandestinos latrun/culorum transitus oppositis
mu/nivit per [[L(ucium) Cornelium Felicem]] / [[Plotianum leg(atum) pr(o) pr(aetore)]].
6. CIL VIII 22629.
Dating: AD 184-192.
Province: Mauretania Cesariensis.
Findspot: Ain Temouchent – Ad Albulas (Algeria).
Imp(erator) Caesar M(arcus) Au/relius Commodus / Antoninus Aug(ustus) Pi/us Sarmaticus Ger/ma(nicus) Britannicus
/ burgis novis pro/vincia munita mi/liaria conlapsa ve/testate restituit per [[…]].
7. CIL VII 2494 = ILS 2636.
Dating: AD 211-217.
Province: Numidia
Findspot: Loth Bordj (Algeria).
Imp(eratore) Case(are) M(arco) Aurelio / Severo Antonino Aug(usto) bur / gum speculator(i)um Anto(ninianum) / Marcus Val(erius) Senecio leg(atus) eius pr(o) / pr(aetore) c(larissimus) v(ir) fieri iussit c(uram) a(gente) C(aio) Iulio Ae /
lurione [[(centurione) leg(ionis) III]] Aug(ustae) Anto(ninianae) prae(posito) n(umeri) H(emesenorum) Ant(oniniani) //
Ti(tulum) bis posuit Caletamera in te(m)pore suo.
8. IRT 895
Dating: AD 222-235.
Province: Africa Proconsularis
Findspot: Gheriat el-Garbia (Libya).
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurel(io) / Seve[r]o 〚[Alexandr]o〛/ Piọ F̣ e[l]ịc[i] Aug(usto) 〚[et Iuliae] / [Mamaeae
Augustae matri Aug(usti)]〛 et cas/torum M(arcus) A[…] /〚[c(enturio) leg(ionis) III Aug(ustae) p(iae) v(indicis)]〛
〚S[e]v〛erian(a)e p̣ r(a)epo/situs vex[ill]ationis leg(ionis) eiusdem burgum [a] solo per eandem / vexillationem instituit.
9. AÉ 2000, 1268.
Dating: AD 151-152.
Province: Thracia.
Findspot: Devnya (Bulgaria).
….] / […curante C(aio) Gal]/lonio Fr[ontone Q(uinto) Marcio] / Turbone leg(ato) A[ug(usti) pr(o) pr(aetore)] / per fines
civitat[is Mar]/cionopolitano[rum re]/gion[e] Gelegetio[rum in? propi?]/nquo phruri n(umero)[…].
10. CIL VIII 20816 = AÉ 1902 220 = AÉ 1952, nr. 5.
Dating: AD 184-191.
Province: Mauretania Caesariensis.

67 Identical text and dating with RIU 1136, RIU 1127, RIU 1128, RIU 1129, RIU 1130. Tit. Aq. 935, RIU 1131 and PIR C 1359

have similar texts, dating somewhere between AD 182-185.
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Findspot: Aumale (Algeria).
Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurel(ius) Commodus / Antoninus Aug(ustus) P(ius) Germanicus Sarmaticus Britannicus / Maximus securitati provincialium suorum c(o)nsulens / turres novas instituit et veteres refecit oper(a) militum /
suorum curante / Cl(audio) Perpetuo proc(uratori) suo.
11. CIL VIII 8991 = AÉ 1911, 119.
Dating: AD 209-211.
Province: Mauretania Caesariensis.
Findspot: Daourak (Algeria).
Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Seve/ro Pio Pertinaci Aug(usto) Arab(ico) Adia/b(enico) Part(ico) pont(ifici) max(imo) […] et / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Anto/nino [[…]] / caes(arum) augg(ustorum)
turrim / r(u)ina lapsam ex pre/cepto P(ubli) Aeli Peregrini / v(iri) e(gregii) proc(uratoris) Auggg(ustorum)
Rusadi/tani restituer[unt].

Turnuri de supraveghere și structuri de tip burgus în sursele epigrafice romane(sec. I-III e.n.)
(Rezumat)
Prezentul studiu își propune o sistematizare și o analiză a surselor epigrafice romane care menționează construcția sau existența turnurilor
de supraveghere și a structurilor de tip burgus din cadrul frontierei Imperiului. Utilizând un spectru geografic larg, din Numidia și până în Pannonia,
studiul și-a propus evidențierea terminologică, structurala și funcțională a diferenței dintre cele două fortificații minore existente în cadrul oricărei frontiere non-liniare, turres și burgi, demostrând într-o măsură relativă că acești termeni se referă în majoritatea cazurilor la entități structurale distincte,
cu rol propriu în mecanismul limes-ului
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Table I. Inscriptions concerning the watchtowers.

AÉ 1957, 270

Moesia Inferior

151-152

AÉ 2000, 1268

Moesia Inferior

151-152

CIL VIII 8991

Mauretania Cesariensis

209-211

CIL VIII 20816

Mauretania Cesariensis

184-191

legatus Augusti
pro praetore
legatus Augusti
Road towers unspecified
pro praetore
procurator
Interior tower
1
Publius Aelius Peregrinus
Augustorum
Frontier towers unspecified
Claudius Perpetus
procurator
Road towers

Caius Gallonius Fronti
Quintus Marcus Turbo
Caius Gallonius Fronti
Quintus Marcus Turbo

109

opera militum

Table II. Inscriptions concerning the burgus-type structures.
Source

Location

Date

Burgus-type

AÉ 1957, 279

Moesia Inferior

151-152

Road-burgus

AÉ 1927, 49

Thracia

154-155

Road-burgus

CIL VIII, 2494

Numidia

211-217

CIL VIII, 2495

Numidia

177-192

Road-burgus
Frontier-burgus
Road-burgus
Frontier-burgus

Supervision
Function
Unit
Caius Gallonius Fronti legatus Augusti
Quintus Marcus Turbo pro praetore
Caius Iulius Commo- legatus Augusti
dus Orfitianus
pro praetore
centurion/
leg. III. Augusta/numerus
Caius Iulius Aelurio
praepositus
Hemesenorum Antoninianorum
-

-

leg. III. Augusta/vexillatio
legions III Auguste
-

CIL VIII 22629

Mauretania Cesariensis 184-192

Road-burgus

-

centurion/
praepositus
-

CIL VIII 21662

Mauretania Cesariensis 177-192

Road-burgus

Titus Flavius Serenus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus
Lucius Cornelius Felix
Plotianus

procurator
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore
legatus pro
praetore

IRT 895

Africa Proconsularis

222-235 Frontier-burgus?

RIU 1135

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1136

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1127

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1128

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1129

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1130

Pannonia Inferior

180-183

Frontier-burgus

RIU 1131

Pannonia Inferior

182-185

Frontier-burgus

PIR C 1359

Pannonia Inferior

183-185

Frontier-burgus

TIT AQ 935

Pannonia Inferior

183

Frontier-burgus

Marcus A[…]
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De nouveau sur le miroir d’Ilişua avec l’inscription « Bonjour, madame ! » :
une autre pièce issue du même atelier

Dan DANA
Mots-clé: épigraphie grecque, époque romaine, Ilișua, instrumentum inscriptum, miroir.
Cuvinte cheie: epigrafie gracă, epoca romană, Ilișua, instrumentum inscriptum, oglindă.

J’ai eu récemment l’occasion de publier dans cette revue un couvercle de miroir de plomb découvert dans une
pièce du praetorium d’Ilişua (Arcobara), portant une inscription grecque1. Il s’agit d’un disque (diam. 2,55 cm ; ép. :
0,18 cm ; poids : 5,5 gr.), dont un petit morceau supérieur est perdu, les bords étant légèrement endommagés
(fig. 1a)2. Le disque, qui a un rebord légèrement saillant, est traversé par un filet médian qui n’est pas rectiligne :
dans la partie supérieure sont figurés, en relief, deux volatiles face à face, de manière symétrique, alors que la
partie inférieure est occupée par le champ épigraphique. Quelques perles sont symétriquement disposées autour
et entre les deux oiseaux, ainsi qu’en-dessous du filet médian. La pièce avait été coulée dans un moule en argile ;
au milieu du revers, légèrement bombé, on aperçoit des égratignures qui dessinent très nettement une forme
triangulaire (fig. 2a). Ce sont donc les indices d’une production de série, comme j’écrivais dans l’article de 2015.
Une inscription grecque sur deux lignes, parfaitement centrée, occupe la partie inférieure du disque (ht. des
lettres : 0,3-0,4 cm). Les lettres, assez soigneusement profilées, sont ornées d’apices ; epsilon lunaire. Le message
Κυρεία,| χρε, « Madame, salut/bonjour ! », est remarquable non seulement par la faute d’orthographe (χρε pour
χαῖρε), mais aussi parce qu’il constitue la première attestation de cette exclamation sur un couvercle de miroir, le
pendant exact de la formule de salut latine Ave, domina/Domina, ave.
Cette acclamation grecque, κυρία χαῖρε, déjà commentée par le passé, impliquait le terme de politesse κυρία
(= lat. domina), dans une formule laudative et de salut présente sur plusieurs épitaphes grecques ainsi que sur des
objets précieux inscrits (gemmes, bagues)3. De ce cadeau oﬀert à une femme ‒ ou d’un objet qui avait été réalisé
dans ce but –, ne subsiste que le disque qui servait de couvercle de fermeture postérieure d’un miroir de verre à
monture en métal, celui qui fixait la surface réfléchissante.
Les deux oiseaux disposés face à face reproduisent en eﬀet un modèle iconographique présent sur des objets
féminins, tels les miroirs, avec deux volatiles que les commentateurs identifient à tour de rôle comme étant des
colombes ou des faisans. Dans la première publication, j’avais identifié le même schéma iconographique et la
même disposition (deux oiseaux dans le registre supérieur, filet de séparation, champ épigraphique) sur deux
miroirs à monture en plomb avec inscription grecque, découverts sur la ligne du Bas Danube :
(1) un miroir complet, provenant le plus probablement de Sucidava, en Dacie Inférieure (diam. 6,6 cm ; ép. 0,2
cm)4. Disque encadré d’un simple filet, avec une surface ornementée divisée en deux par une ligne en relief. En

1

2
3
4

D. Dana, « „Bonjour, madame !” sur le couvercle d’un miroir : nouvelle inscription grecque d’Ilişua sur instrumentum »,
Revista Bistriţei, 29, 2015, pp. 113-122 ; C.C. Petolescu, CronEpigrRom, XXXV, 2015, n° 1866 (SCIVA, 67, 2016, p. 365). Je remercie vivement Dan Elefterescu (Musée de Călăraşi) pour son aide généreuse et sa permission de republier le disque de
miroir d’Ostrov.
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Revista Bistriței XXX-XXXI/2016-2017,
pp. 52-55
52

haut, deux faisans ou colombes entourant un canthare d’où émerge une plante ; de petites perles symétriquement
disposées dans ce cadre figuratif et en-dessous du filet médian. À l’avers, le cadre du miroir, décoré, entre autres,
d’un paon, porte l’inscription Κυρίᾳ | καλ|ῇ, « à la belle dame ». Au dos, au-dessus d’une feuille de palmier, se
trouve une autre inscription, toujours en relief : τῇ καλ’ ἐ|πὶ καλῷ, « à la belle, pour sa beauté ».
(2) une découverte fortuite de Noviodunum, en Mésie Inférieure (collection privée ; diam. 4,5 cm). Au-dessus du
filet médian, deux faisans (plutôt que deux colombes) disposés à droite et à gauche d’une feuille de palmier ;
au-dessus, une inscription en relief, d’exécution assez maladroite (dont la lettre N rétrograde) : τῇ κυρίᾳ | [τ]ὸ
δῶρο|ν, « pour la dame, en cadeau »5.
Si le disque de miroir d’Ilişua apportait une formule nouvelle parmi celles inscrites sur des miroirs – Κυρεία,
χρε (= Κυρία, χαῖρε) –, elle s’inscrivait pourtant bien, par le choix d’un terme de politesse et de révérence, dans la
série de textes galants ou amoureux apposés aux miroirs, gemmes et autres objets à oﬀrir. On ignore si une autre
inscription était présente à l’avers, car le cadre de métal et la manche sont perdus.
Or, par un heureux hasard, on connaît depuis peu un autre disque de miroir inscrit en grec, qui présente
exactement la même iconographie et qui doit être issu du même atelier que l’exemplaire trouvé à Ilişua, en Dacie Porolissensis. Il s’agit d’un couvercle de plomb pour un miroir rond de verre (diam. 3,23 cm ; ép. ca. 0,1 cm6;
poids 5,34 gr.) (fig. 1b), découvert sur la plage du village Ostrov (dép. de Constanţa)7. Ce site se trouve dans le
voisinage immédiat de Durostorum en Mésie Inférieure, donc toujours dans un milieu militaire, plus précisément
le lieu de garnison de la legio XI Claudia. Le disque, presqu’intégralement conservé mais aﬀecté par la corrosion,
présente un rebord légèrement saillant et est divisé en deux registres par un filet. Dans la partie supérieure, deux
oiseaux (des faisans plutôt que des coqs) semblent s’aﬀronter ; des perles sont symétriquement disposées autour
de leurs têtes. Dans la partie inférieure on peut encore lire une inscription grecque sur deux lignes, en caractères
élégants, ornés d’apices (ht. des lettres : 0,5-0,7 cm) ; alpha et lambda à première haste dépassante et penchée à
droite. La légende Κυρίᾳ | καλῇ, « à la belle dame »8, est par ailleurs connue sur des miroirs ou d’autres objets destinés aux femmes9, avec plusieurs variantes.
L’exemplaire d’Ostrov permet d’identifier l’espèce des volatiles, puisque le disque d’Ilişua était plus aﬀecté
par la corrosion : le bec puissant, ainsi que la queue (cf. le disque d’Ostrov, à droite), confirme que l’artisan a
voulu représenter des faisans.
Il est désormais permis d’aﬃrmer que le même atelier, de localisation inconnue, sans doute en milieu hellénophone10, a produit en série au moins deux types de miroirs. Il s’agit du même schéma iconographique mettant en
scène deux faisans (symboles de la beauté)11, avec toutefois des légendes distinctes et de légères diﬀérences quant à

5
6
7

SEG XL 592.
Entre 0,8/0,9 cm (sans corrosion) et 1,3 cm (avec corrosion).
Des fragments de miroirs de plomb et d’autres « small finds » proviennent du même endroit (cf. le catalogue cité dans la
note 8). Pour des découvertes plus anciennes, voir C. Mușețeanu, D. Elefterescu, « Oglinzi romane din plumb de la Durostorum » [Miroirs romains de plomb de Durostorum], Pontica, 11, 1978, pp. 105-111. En général, voir P. Damian, A. Bâltâc, «
The Civil Roman Settlement at Ostrov-Durostorum », Istros, 14, 2007, pp. 61-70.
8 La pièce fut publiée par D. Elefterescu, dans M. Iacob (éd.), Aegyssus 2000. Romanii în Pontul Stâng în timpul Principatului :
Catalogul expoziţiei. The Romans in the Left Pontus during the Principate : Exhibition Catalogue, Tulcea, 2012 (Biblioteca Istro-Pontică. Seria Patrimonium), p. 155, n° 201 (avec photo) ; reprise par E. Popescu, ISM IV 141 (avec un dessin p. 263 et une
photo parmi les planches). Elle est conservée au Musée du Bas Danube de Călăraşi, no inv. 56311.
9 Par exemple, une gemme enchâssée dans une bague en bronze (CIGP 65, Neviodunum, en Pannonie Supérieure). Pour ces
inscriptions en rapport avec la beauté, voir G. Baratta, « La bella e lo specchio : alcune iscrizioni greche su specchietti in piombo »,
dans A. Martínez Fernández (éd.), Estudios de epigrafia griega, La Laguna, 2009, pp. 427-454.
10 Mésie Inférieure (ou bien une des provinces de la région balkanique ou micrasiatique) ?
11 Ces oiseaux étaient appréciés également dans la cuisine, d’où le nom de métier, phasianarius (Dig. 32.1.66), connu aussi
par des inscriptions grecques (φασιανάριος et φασανάριος) (faisandier, éleveur ou chasseur de faisans). On connaît ainsi, à
l’époque impériale, Epigonos à Thessalonique (IG X.2.1 857-858) et C. Iulius Diogenianus à Alabanda (LBW III 559), et, à
l’époque chrétienne, Kyriakos à Corinthe (Corinth 8.3 561). La stèle funéraire d’Epigonos de Thessalonique (musée d’Istanbul) présente, dans une scène de banquet funèbre, deux faisans : l’un plumé, apporté par un serviteur, et l’autre vivant,
devant le lit. Voir L. Robert, Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l’Asie Mineure, Paris, 1937, pp. 434436 (photo Pl. IV.2) ; Idem, « Les inscriptions de Thessalonique », RPh, 48, 1974, pp. 228-230 (= OMS, V, pp. 315-317) ; J. et L.
Robert, BÉ, 1976, 442 ; G. Daux, « Quelques inscriptions de Théssalonique d’époque impériale », BCH, 104, 1980, p. 544 (photo p.
545, fig. 12).
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la disposition des perles :
diamètre

épaisseur

poids

Durostorum

3,23 cm

env. 0,1 cm

plus de 5,34 gr.

Ilişua

2,55 cm

0,18 cm

plus de 5,5 gr.

légende
ΚΥΡΙΑ
ΚΑΛΗ
ΚΥΡΕΙΑ
ΧΕΡΕ

Les deux miroirs inscrits, produits au IIe s. de notre ère par le même atelier situé dans une province hellénophone, ont été oﬀerts à des femmes de militaires, qu’il s’agisse d’un gradé auxiliaire à Ilişua, ou d’un légionnaire
à Durostorum. Ils illustrent la diﬀusion d’accessoires de ce type sur des espaces assez larges, associant circulation
d’objets de qualité autour des sites militaires et présence des civils, en l’occurrence des femmes, dans le milieu de
l’armée romaine.

Din nou despre oglinda de la Ilişua cu inscripţia „Doamna mea, salutare!”: o altă piesă produsă de acelaşi atelier
(Rezumat)
Un capac de oglindă descoperit într-una din clădirile praetorium-ului castrului auxiliar de la Arcobara/Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud), publicat în
această revistă în 2015, poartă o inscripţie de două linii în greacă (echivalent al formulei Ave domina), dispusă sub două păsări. Un alt disc de
plumb, provenind de la Ostrov (jud. Constanţa), deci de la Durostorum, ublicat de curînd, reprezintă un tip uşor diferit produs fără urmă de îndoială
de acelaşi atelier dintr-o provincie elenofonă. Ambele discuri, separate de un fir median, prezintă în registrul superior doi fazani dispuşi în mod simetric, după un model identic, iar dedesubt o inscripţie în greacă ; perle sînt aşezate simetric în cele două registre. Formula oglinzii de la Ostrov este
„Frumoasei doamne”. Cele două oglinzi, oferite unor soţii de militari (un ofiţer auxiliar şi un legionar), dovedesc circulaţia unor obiecte de calitate,
inscripţionate sau nu, la o scară regională.
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Fig. 1. Photos des disques de miroir de plomb d’Ilişua et d’Ostrov (sans respecter l’échelle).

Fig. 2. Photos des disques de miroir de plomb d’Ilişua et d’Ostrov (verso).

55

Plumburi romane din castrul de la Ilișua

Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: epoca romană, Ilișua, plumb, pondus, plumbata, oglindă.
Mots-clé: époque romaine, Ilișua, plomb, pondus, plumbata, miroir.

Fără a reprezenta un material de bază în producția atelierelor și artizanilor, exploatarea și prelucrarea plumbului a cunoscut o destul de amplă dezvoltare, probată de cele 2.000 de mine cartografiate1 în Imperiu și de numărul
semnificativ de lingouri și obiecte prelucrate sau comercializate, găsite în așezări și castre2. Datorită punctului său
de topire scăzut (327˚ C), plumb este ușor de lucrat iar extragerea sa din minereuri de plumb este un proces metalurgic simplu. Fiind un produs secundar rezultat din extragerea argintului sau cuprului, plumbul a fost utilizat pe
scară largă în construcții, aducțiuni de apă, gliptică, obiecte cu caracter uzual sau votiv, comercializat sub formă de
lingouri de 30-75 kg, unele ajungând și la 150-250 kg3, multe purtând ștampile ale producătorilor.
Prezența pieselor din plumb în provincia romană Dacia a fost semnalată prin descoperiri diverse, care includ
ateliere, tipare4, creuzete, resturi de plumb și obiecte diverse. O primă sinteză privind prelucrarea plumbului în
Dacia ne-a oferit-o Doina Benea5, care trece în revistă principalele categorii de descoperiri: exploatări miniere,
ateliere de plumbarii și artefacte din plumb descoperite. Datorită atenției reduse acordate pieselor din plumb și
succesivelor reciclări pe care metalul le suporta6, nu avem o imagine suficient de exactă privitoare la prelucrarea
și utilizarea plumbului în provincie. Dacă unele tipuri de piese s-au bucurat de o atenție sporită (oglinzi, fistulae,
obiecte de cult), zeci de obiecte mărunte sunt neglijate. Repertorierea obiectelor din plumb descoperite în castrul
roman de la Ilișua poate sprijini un astfel de demers.
Alături de numeroasele vestigii care fac dovada prezenței unor artizani și ateliere meșteșugărești pentru prelucrarea bronzului și fierului7, în castrul roman de la Ilișua au fost descoperite o serie de obiecte din plumb,
dovezi ale prelucrării acestui maleabil metal. Datorită faptului că plumbul se putea prelucra în cuptoare rudimentare cu degajare de temperaturi ușor de atins, iar turnarea în forme din lut sau piatră mono- sau bivalve, atelierele erau ușor de amenajat, probabil de către aceiași artizani care prelucrau și bronzul. Activitatea unui astfel
de atelier la Ilișua este probată prin numărul mare de bucăți de tablă și topituri de plumb răspândite pe suprafața
castrului (Pl. I/1-3), la care se adaugă seria de obiecte găsite în campaniile de cercetări arheologice desfășurate în
castru și în vicusul militar, aparținând unor categorii extrem de diversificate de artefacte.
Un opaiț de plumb (Pl. I/4-6) cu bazinul deschis, ciocul deteriorat și tortița păstrată doar parțial a apărut în
nivelul castrului de piatră. Formal se încadrează în tipul Loeschcke XI8. Lămpi de același tip lucrate din fier se cu-
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4
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6
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Guenette-Beck, Furger 2004, 246, fig. 1; Bode 2008; Rothenhoefe, Hanel 2013.
Cochet – Hansen 1986; Duvauchelle 1999; Guénette-Beck, Furger, 2004; Cochet 2000; Rothenhoefe, Hanel 2013.
Handel 2011, 119; Domergue 1994.
Tudor 1945-1947; Ciugudeanu 1994; Băluța 1997; Benga 1998.
Benea2007; Benea 2008; Benea 2016.
Duvauchelle, Monteiux 2013, 34; Meylan-Krause 2008; Feugere 2009, 127.
Gaiu 2001; Gaiu 2011. În campania din 2014 au fost identificate la sud de castru ateliere metalurgice în care au fost găsite
mari cantități de lupe de fier și resturi de bronz, sugestive expresii ale activității artizanale la Ilișua.
Loeschcke 1919, 146.
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nosc atât din castrul de la Ilișua9, dar și în alte centre militare din Dacia10. În schimb, opaițele de plumb reprezintă
apariții exotice în lumea romană11, un număr ceva mai mare de astfel de lămpi fiind descoperite în Britannia12,
cele mai multe provenind din mediul militar, 18 opaițe, și doar 4 din centrele urbane ale provinciei. Cum cele mai
multe exemplare provin din depozite de deșeuri, cu contexte neclare, retopirea și reutilizări plumbului ar putea
fi unul din explicațiile rarității acestei categorii de artefacte. Piesa din castrul de la Ilișua rămâne o descoperire
singulară în Dacia, care se datează, după context, la sfârșitul sec. II și începutul sec. III.
O piesă de asemenea singulară o reprezintă obiectul din fier cu manșon din plumb (Pl. III/1) pe care îl atribuim unei hasta plumbaria, chiar dacă îi lipsește vârful, de obicei cu aripioare sau piramidal (Pl. III/3-4)13. Piesa,
confecționată dintr-o tijă de fier de secțiune rectangulară, lungă de 14 cm, are la bază un manșon de plumb fusiform, înfășurat în jurul tijei, cu o greutate de 240 g. Acest tip de armă se presupune că a intrat în dotarea armatei
romane, la sfârșitul secolului III, în timpul tretarhiei.14
Vegetius la sfârșitul secolului al IV-lea, în Epitome rei militaris (I.17) denumește acest tip de armă mattiobarbulus
„Plumbatarum quoque exercitatio, quos mattiobarbulos vocant, est tradenda iunioribus”. Acesta relatează că în timpul
împăratului Dioclețian, două legiuni din Iliria, Ioviani și Herculiani, au câștigat atât de multă experiență în manipularea acestei arme, încât au primit porecla de Mattiobarbuli.15 Un autor anonim în lucrarea De Rebus Bellicis
10-11 imagina (Pl. IV/1) două tipuri de plumbatae: plumbatae trilobatae și plumbatae mamillatae. Acestea aveau ca și
caracteristică un manșon din plumb înfășurat pe tija armei, care-i conferea o forță mai mare de penetrare. Asupra
denumirii acestei arme au fost emise diverse ipoteze, una dintre ele socotește că prefixul mattio ar putea veni de
la populația germanică a mattiacilor care a furnizat soldați pentru trupele auxiliare din Imperiu. Aceștia, sub numele de mattiarii, sunt amintiți de către Ammianus Marcelinus alături de alte trupe în bătălia de la Adrianopole
din 378 „Arbetionem... iter suum praeire cum lancieariis et mattiariis et catervis expediorum praecepit”16. După alte opinii
această denumirea își are originea în forma săgeții, de mamelon sau măciucă17. Socotită o armă surprinzătoare
și paradoxală18, plumbata a intrat în dotarea formațiilor de scutieri, care purtau câte cinci plumbatae în interiorul
scutului, pe care le aruncau doar prin detenta brațului, înlocuind arcașii „prope sagitatorum scutati imitari videntur oﬃcium”. Probabil, astfel de proiectile au fost preluate din dotarea triburilor germanice care utilizau vârfuri
de săgeți cu lest de plumb19. Arheologia experimentală a permis înțelegerea mai corectă a formei și modului de
propulsie a plumbata. Vârfului de fier îi era atașată o tijă din lemn completată de un stabilizator. Hasta plumbata,
amplasată în concavitatea scutului nu putea depăși înălțimea acestuia. Experimentele au demonstrat că eficiența
cea mai mare o au exemplarele cu lungimi de cca. 50 cm, care la aruncare ating o înălțime de 10-14 m, și o distanță
între 30 și 60 m.20
Cele peste 100 de piese descoperite, din Britania, Gallia, Germania, Pannonia, Iliria, Moesia și până în Georgia21
au dimensiuni între 9,8 cm, exemplarul de la Doncaster, la piese de dimensiuni mari e 25,5 și 27,5 cm, ilustrate
de piesele găsite la Olimpia și Siskia22. Greutatea variază de asemenea între 40 g și 341 g. Th. Völling consideră că
în secolul V lungimea și greutatea plumbatae-lor crește, concomitent cu capacitatea lor de penetrare23, acesta fiind
socotit unul dintre criteriile de încadrare cronologică.
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Protase et al. 1997, pl. LXX/2,3; Regep-Vlascici, 2008, 355, 359. pl I/1-2.;
Regep-Vlascici 2008.
Leibundget 1977, 302, nr. 1093, pl. 21; Deschler-Erb 1996, 36-37, fig. 32; Bussière, Wohl 2017, 466, cat. Nr. 631.
Eckardt 1999, 17-18 și 13, fig.4d cu răspândirea acestor piese în Britania.
Völling 1991, 290, Abb. 2; Rupnik 2009, 497, fig. 6; Vujovic 2009, 208, fig. 2.
Völling 1991, 296-297; Feugere 1993, 235-237; Bishop, Coulston 2006, 162; Mendez Arguin 2000, 338-339; Goncavales 2016,
161-162. Săgeți cu un lest de plumb erau utilizate încă din sec. II a.Chr. (Plinius, Historia Naturalis,X.50.97 arată că arabii
vânau păsări cu ajutorul unor săgeți cu plumb plumbatis sagittis).
Vujovič 2009, 204; Rupnik 2009, 491;Vermaat 2015.
Apud Estiot 2008, 184.
Kozlenko 2008, 342; Kozlenko 2009, 290.
Estiot 2008, 185.
Kozlenko 2008, 343.
Eagle 1989, 247-253; Vermaat 2011; Emery 2010, 17-24.
Buora 1997; Völling 1991, 296-298; Degan 1992, 146; Feugère 1993, 235-237; Vujović 2009; Rupnik 2009, 495-496; Vermaat
2015; Goncavales 2016, anexa 11.
Völling 1991, 289; Feugère (M.), coll. Gilles (A.), Plumbata (Artefacts: PBT-4001) (http://artefacts.mom.fr/result.php?
id=PBT-4001), pagină consultată la 19/01/2017.
Völling 1991, 295-296.
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În afara unor vârfuri de săgeți cu manșon de plumb provenind din castrul de la Haltern, atribuite unor detașamente răsăritene24, marea masă a descoperirilor provin din orizonturi romane târzii cuprinse între 280 și 500
p.Chr. Unul din argumentele invocate pentru o astfel de datare îl constituie faptul că în Dacia, Germania Superior și Raetia plumbatae mamillatae25 nu se cunosc. Singurele plumbata din Dacia au fost descoperite în nivele târzii,
la Sucidava și Hinova26 și în Moesia Inferior la Halmiras27.
Plumbata mamillata din vicusul de la Ilișua/Arco(ba)dara a fost descoperit în nivelul roman din a doua jumătate
a secolului al II-lea și începutul secolului III, deschizând posibilitatea ca acest tip de armă să fi fost în dotarea trupelor auxiliare, de infanterie sau de cavalerie, și mai devreme decât ultima treime a secolului III. Plumbatae au început să fie utilizate pe scară largă după mijlocul secolului al III-lea și în perioada bizantină timpurie dar orginea
lor este mult mai veche. Predecesoarele acestor arme au fost probabil acele săgeți aruncate din praștie care aveau
atașată o greutate din metal, denumite cestros și cestrofendon, asemănătoare cu plumbata, pe care Polibius și Titus
Livius le menționează cu referire la al treilea război macedonean din 171 a.Chr.28 După M. Vujović reintroducerea
acestei arme pe scară largă în perioada tretarhiei s-a datorat schimbărilor intervenite în echipamentul militar, a
modului de purtare a luptelor și nevoia de a înlocui formațiile de arcași cu alte trupe, lipsite de experiență.29
În inventarul castrului figurează, similar și altor centre militare, piese utilizate în cântărirea rațiilor de hrană
distribuite militarilor30 ori a altor materiale pentru care se impunea măsurarea cantității utilizate sau comercializate. Pondurile folosite erau confecționate din materiale diverse: piatră, marmură, bronz, fier sau plumb. În
funcție de tipul de balanță sau cântar utilizat31, de perioada în care au fost confecționate, forma acestora se înscrie
în serii tipologice variate32. În Dacia sunt semnalate descoperiri de pondera în multe dintre castrele și centrele
economice ale provinciei33, fără însă a dispune de un repertoriu pentru acestea. Singurele analizate au fost cele de
tipul pondera examinata de la Potaissa și Ulpia Traiana Sarmizegetusa34.
Piesa rectangulară care are inscripționată pe ambele fețe valoarea de trei uncii35 în limba greacă (Pl. V 3), publicată de către Ligia Ruscu36, se înscrie în tipul de pondera specific sistemului ponderal al orașelor de pe litoralul
pontic și denotă bogăția relațiilor dintre provincia Dacia și vechile poleis de la Marea Neagră37. Diferența de
greutate față de greutatea standard de 81,54 g este una obișnuită, comună majorității pieselor cunoscute în Imperiu38, datorate unui sistem ponderal neuniform, adaptat local. Cea de-a doua piesă de formă rectangulară plată
(Pl. V/1) cu o greutate de 51 g, corespunzătoare unei greutăți de două uncia (sextans), reprezintă o formă comună, prezentă în numeroase descoperiri de epocă romană, pentru cântărirea ingredientelor farmaceutice sau ale
metalelor prelucrate de către artizani. Alte două ponduri neinscripționate, găsite în castru, au greutăți de 1370 g
(Pl. VII/2), și 936 g (Pl. VII/ 1), corespunzătoare valorii de cca. patru, respectiv de trei librae. Prima piesă, în formă
de segment de sferă, încadrabilă în tipul șapte după clasificarea lui Marquet39 a avut la partea superioară un inel
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Kozlenko 2009, 295-296.
Völling 1991, 291; Pflaum 2007, 297; Rupnik 2009, 496.
Buora 1997, 244; Amon 2004, 87, 178, 191, pl. X/3-4; Amon 2011.
Glad, Nuțu 2010, 135-136, fig. 2/3.
Vujović 2009, 213.
Vujović 2009, 214.
Alicu 2004, 25.
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din fier, pentru suspendarea pe scala balanței (Pl. VI). Ponduri similare se întâlnesc frecvent în descoperirile din
Imperiu, fiind utilizate ca și contragreutăți la măsurarea mărfurilor cu stadera40.
Exemplarul de formă tronconică cu valoare destul de apropiată de trei librae, era utilizat ca greutate de cântar
la distribuirea rațiilor de alimente în castru. Cele două piese au fost găsite în nivelul ultim de locuire, de la mijlocul sec. al III-lea, din barăci.
O piesă inclusă de multe ori41 în categoria pondurilor, având o greutate de 192 g, aproximativ cu valoarea de
șapte uncii (Pl. V/4), în formă de bară cu orificiu în partea superioară, o considerăm mai degrabă ca greutate pentru firul de plumb, utilizat de către constructori42.
Capacul de vas cu buton central (Pl. II.4) cu diametrul de 40 mm care putea să fie capacul unui vas de mici
dimensiuni, pyxidă sau balsamarium43, se numără între descoperirile rar întâlnite în epocă.
Oglinzile (lat. speculum) în lumea romană antică erau considerate simboluri ale feminității și frumosului.
Acestea sunt caracterizate prin rame mici, cu sau fără mâner, realizate prin turnare din plumb într-o matriță, în
centrul cărora se montează oglinzi din sticlă44. Rolul lor preponderent cultic sau votiv este dovedit atât prin zeitățile feminine invocate în inscripțiile amplasate pe unele exemplare cât și prin ramele cu spații minore rezervate
pentru montarea sticlei reflectorizante, puțin adecvate pentru a acționa ca o oglindă propriu-zisă. După forma
ramei și a mânerului acestea se grupează în mai multe tipuri45
La Ilișua, în afara unor oglinzi șlefuite din bronz, au fost descoperite și piese din plumb, ilustrate printr-o
ramă de oglindă (Pl. II.2) și două capace de oglindă (Pl. II.1,3). Rama de oglindă cu rama zimțată pare a fi un
produs al atelierului de la Apulum, unde au fost descoperite și tipare pentru confecționarea oglinzilor46. Nu
vom stărui asupra capacului de oglindă (pl. II/3) pe larg tratat de către Dan Dana în paginile acestei reviste47, și
care evidențiază legăturile acestui castru cu sudul elenofon. Cea de-a doua piesă inclusă în categoria capacelor
de oglindă (Pl. II/1) prin decorul alcătuit din registre concentrice delimitate prin șiruri de puncte prelate, șiruri
de S-uri culcate, cu un motiv floral central, subliniază specificul tipului care a circulat cu preponderență în zona
Dunării de Jos și a Balcanilor48.
Pe lângă raritatea lor, piesele prezentate aduc încă o dovadă a activităților meșteșugărești de la Ilișua, și chiar
dacă dovezi evidente ale unui atelier de plumbari în castru lipsesc, cantitatea mare de resturi și topitură de plumb
susțin o astfel de ipoteză.
1. Opaiț (Pl. I. 4-6) din plumb cu rezervorul deschis, de formă ovală, ciocul deteriorat, baza plană, mâner în formă de tijă, păstrat parțial.
Dimensiuni: L = 72 mm, l = 47 mm, H =16 mm, lățime mâner = 7 mm.
Ilișua, castru, baraca V, -80 cm, castrului mare de pământ, mijl. sec. II.
MB inv.: 23361.
Inedită.
2. Capac (Pl. II. 4 a-b) din plumb de formă circulară, cu un buton central de formă cilindrică; pe partea anterioară balama de prindere păstrată parțial sub forma unei tije.
Dimensiuni: diametru = 40 x 37 mm, h buton =10 mm greutate = 83 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura dextra, suprafața A/2009, m 18, -45 cm.
MB inv.: 25723.
Inedită.

40 Corti, Pallante, Tarpini, 2001, 298, 304, fig. 224/7; Garbsch 1993, 279, fig. 2.
41 Corti, Pallante, Tarpini, 2001, 307, fig. 225/5, și 226/5-6; Feugère 2009,117; Fernandez,Uceda 2017, 209-210, fig. 4/6-10, fig.

5/6-10.
42 Marquet 1970, 44; Cochet 2006, 210, fig. 88; Corti, Pallante, Tarpini, 2001, 307, fig. 225/5, 226/5-6.
43 O piesă asemănătoare, din bronz, M. Feugère, X. Charpentier, Les “petits“ objets. L. Maurin. Un quartier de Bordeaux du
44
45
46
47
48

Ier au VIIIe siècle. Les fouilles de la Place Camille-Jullian, 1989-1990, Fédération Aquitania, 2012, 383, fig. 8/68.
Tudor 1945-1947; Tudor 1959; Benea 1974; Ciugudeanu 1994.
Barata 2009, 427-454; Bózsa, Szabó, 2013, 45.
Ciugudeanu 1994; Băluță 1997; Benga 2003; Bounegru et alii 2011, 128, nr. 260-261; Bózsa, Szabó, 2013, 16.
Dana 2015, 113-122, cu o revenire în prezentul număr.
Tudor 1959, 422, fig. 3.19; Elefterescu 2010, 493-496, pl. I/1-2.
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3. Plumbata mamillata (Pl. III.1) vârf de hasta fragmentară confecționat dintr-o bară de fier de secțiune rectangulară pe care este înfășurat un manșon de plumb în formă de butoiaș; lipsă vârful suliței.
Dimensiuni: L = 14 cm, tija cu grosimea de 1,15 cm, manșonul de plumb de 6 cm lungime și grosime de 2,7 cm;
greutate = 240 g.
Loc de descoperire: Ilișua, vicus, S3/1997, m 7, -110 cm.
MB inv.: 25764.
Inedită.
4. Tijă fier cu manșon de plumb (Pl. I.7) fragmentară;
tija de secțiune pătrată cu latura de 16 mm îmbrăcată cu un manșon de plumb rectangular cu laturile de
35 x 42 mm, greutate = 270 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura dextra, supr. A/2009, m 14, -85 cm.
MB inv.: 25766.
Inedită.
5. Pondera examinata (Pl. V. 3a-b). Greutatea în valoare de trei uncii (triou/gkion); placă de formă rectangulară,
turnată din plumb în tipar bivalv, cu marginile supraînălțate pe ambele fețe; ele coboară oblic spre câmpurile
adâncite. Pe ambele fețe texte în limba greacă. Pe fața A, între cele două rânduri ale inscripției, o reprezentare
de animal (lupoaică?). Literele: fața A 5-8 mm; fața B 4-7 mm, fără ligaturi. (A) τριο|ύ(ν)κιον ; (B) τριούν|κι(ο)
ν δί|καιον.
Fața A: TRIO/U(N)KION
Fața B: TRIOUN/KI(O)N DI/KAION
Dimensiuni: 45 x 45 mm, grosime 8-9 mm. Greutate 75,633 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, principia, aedes, S 16, m. 6, -70 cm.
Inv.: 25.720.
Bibl: Ruscu 2010.
6. Pondus (Pl. V.1); piesă de plumb, sub forma unei plăci rectangulare plate, cu marginile ușor arcuite și fațetele
lise.
Dimensiuni: 29 x 34 x 4,5 mm, greutate = 51 gr.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura, suprafață.
Inv.: 25722.
Inedit.
7. Pondus (Pl. VII. 2) Contragreutate pentru balanța romană cu un singur braț, lucrată din plumb, cu corpul în
formă de butoi, avea în partea superioară un inel de atârnare din fier, păstrat parțial.
Dimensiuni: H = 47 mm, d =66 mm, greutatea = 1370 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, praetentura sinistra, -45 cm.
Inv.: 25725.
Inedită.
8. Pondus (Pl. VII.1), de formă tronconică, cu baza concavă și partea superioară marcată de o ușoară nervură.
Dimensiuni: H = 59 mm, diametru bază = 52 mm, greutate = 936 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, praetentura sinistra, S3/2011, m. 8, -35 cm.
Inv.: 25724.
Inedită.
9. Pondus? (Pl. V.2). Piesă de formă discoidală cu marginile neregulate și suprafețele arcuite;
Dimensiuni: diametru = 25 mm, grosime = 3,8 mm, greutate = 23 g.
Inv.: 25718.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura dextra.
Inedită.
10. Fir de plumb (Pondus?)49 (Pl. V.4), de formă piramidală, confecționat dintr-o bară de plumb de secțiune rectangulară, muchiile teșite, cap rotunjit cu un orificiu de formă circulară pentru suspendare.
Dimensiuni: H = 83 mm, bază 19 x 16 mm, greutate = 192 gr.

49 Feugère (M.), Gilles (A.), coll. Mosca (P.), Roca (Y.), Peson pyramidal (Artefacts: PSN-4001), http://artefacts.mom.fr/result.

php?id=PSN-4001, pagină consultată la 06/12/2017.
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Loc de descoperire: Ilișua, castru, 1995, via praetoria, -40 cm.
Inv.: 25719.
Inedită.
11. Ramă de oglindă (Pl. II.2) turnată din plumb în tipar bivalv, de formă circulară decorată cu trei registre concentrice formate din șiruri de linii oblice și globulare; pe circumferință are un decor dentiform.
Dimensiuni: diametru = 43 mm, lățime ramă = 7 mm, diametrul interior = 20 mm.
Loc de descoperire: Ilișua, castru.
Bibl: Dana 2015, fig.10.
12. Capac de oglindă (Pl. II. 3) din plumb găsit într-o cameră de pretoriul Ilișua purtând o inscripție în limba
greacă. Discul, care are o bordură proeminentă ușor, este traversat de un fir central, care nu este rectiliniu: în
partea superioară sunt prezentate în relief două păsări față în față simetric, în timp ce partea inferioară este
ocupată câmpul epigrafic cu inscripția în limba greacă κυρία χαῖρε (echivalent al formulei Ave domina). Piesa
a fost turnat într-o matriță de lut.
Dimensiuni: diametru = 25 mm; grosime=1,8 mm; Greutate = 55 g.
Inv.: 24610.
Bibl: Dana 2015.
13. Capac de oglindă (Aplică ?) (Pl. II.1 a-b) de formă discoidală plată, cu suprafața organizată în register concentrice. Rama perlată are două extensii cu decor în formă de vrejuri, dispuse simetric. Spre interior urmează
un registru alcătuit dintr-un șir de „S”-uri culcate. În central piesei, două cercuri concentrice, cel interior fiind
perlat, care mărginesc o floare cu șase petale, intercalate de tot atâtea mici perle. Suprafața posterioară lisă, cu
suprafața vălurită.
Dimensiuni: diametru = 42 mm, greutate = 13 g.
Loc de descoperire: Ilișua, vicus, S2/1989, m 15, -50 cm.
Inv.: 20086.
Inedită.
14. Buton de mobilier (Pl. II.5) din plumb, turnare în formă de cap de leu cu gura larg deschisă, coama și botul
tratate superficial.
Dimensiuni: L = 27 mm, l = 29 mm , grosime = 15 mm, greutate = 23 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura dextra, S1/2002, m. 30, -100 cm.
Inv.: 25766.
Inedit.
15. Disc de plumb (Fusaiolă ?). (Pl. V.5). Disc circular plat cu o gaură centrală.50
Dimensiuni: d = 25 mm, grosime = 5 mm, diam. Gaură = 7 mm, greutate = 23 g.
Loc de descoperire: Ilișua, castru, retentura dextra, nivelul castrului de piatră.
Inv.: 25765.
Inedit.

Des plombs romains du camp d’Ilișua
(Résumé)
A côté des nombreuses traces qui prouvent la présence des artisans et des ateliers pour le travail du bronze et du fer, dans le castrum romain
d’Ilișua les fouilles ont mis en lumière des objets en plomb, preuve du traitement de ce métal. A côté des rebuts et des déchets qui soutiennent l’hypothèse d’un atelier pour le travail du plomb, nous nous trouvons dans le castrum quelques objets fait de ce matériel : un chandelier à basin ouvert
(Pl.I.4-6), des rames et des couvercles pour les miroirs (Pl. II. 1-3), des ponds (Pl. V. 1.4), un couvercle d’un pot (Pl. II.4), une pièce d’armememnt,
plumbata (Pl. III.1), la plupart parus dans des contextes claires, provenant de la seconde moitié du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle.

50 Schuster 243, pl. 29,nr. 237.
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Pl. I. Piese de plumb din castrul roman de la Ilișua. 1-3. resturi de bronz;
4-6. opaiț; 7. manșon de bronz cu miez din fier.
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Pl. II. Piese din plumb de la Ilișua.1(a-b). capac de oglindă; 2. ramă de oglindă;
3. capac de oglindă; 4 (a-b). capac de vas; 5. buton de mobilier.
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Pl.III. 1. Plumbaria mamellata; 2. Bust imperial cu plumbatae Maximianus (290-292) după Estiot 2008;
3. Model de plumbariae (după Emery 2010, fig. 1); 4. Tipuri de plumbatae (după Vujovic 2009).
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Pl. IV 1. Plumbatae trilobate și plumbate mamillatae (după De rebus bellicis);
2. Harta de răspândire a vârfurilor de plumbatae (după Gonçavales 2016, Anexa XI).
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Pl. V. Ilișua – piese din plumb. 1-4. ponduri; 5-6. greutate pentru firul de plumb; 7. disc din plumb.
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Pl. VI. 1. Relief cu reprezentarea unui cântar din Neumagen (apud Mutz 1983, 16, fig.8);
2. Balanțe și stadere de la Pompei (după Tarpini 2001, 179, fig. 1o7).
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Pl. VII. Ilișua – 1. Pondera; 2. Contrapondera.
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O statuetă din teracotă de epocă romană
de la Budești (jud. Bistrița-Năsăud)

Radu ZĂGREANU

Cuvinte cheie: statuetă, teracotă, Genius Cucullatus, lumea rurală.
Keywords: statuette, terracotta, Genius Cucullatus, rural world.

În colecția muzeului școlar din localitatea Budești1 (comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud) a fost identificată o statuetă de teracotă având reprezentarea unei divinități. Piesa datează în perioada epocii romane. Statueta
figurează în registrul de inventar al muzeului cu titlul de ,,figurină cu caracter mistic’’, ea nereprezentând vreun
fel de interes din partea comunității științifice până în prezent. Curatorul colecției Ioan Hedeș, o colecție ce conține elemente arheologice, numismatice dar și etnografice, a furnizat o serie de informații legate de circumstanțele
descoperirii piesei. Astfel, aflăm că piesa a fost descoperită în anul 1965, de către eleva Filip Olimpia, în timpul
unei drumeții făcute cu școala, împreună cu profesorul Gh. Gherman, în punctul ,,Țigla lui Mândru Ionaș’’, în
arătură (Pl. I, fig. 1).
Statueta (Pl. I. Fig. 2 a-c) are o înălțime de 14,5 cm, fiind realizată dintr-o pastă fină, cărămizie spre brun2.
Piesa prezintă un personaj masculin ce poartă un bardocucullus sau paenula cucullata, care îi acoperă întreg corpul,
până la nivelul genunchilor. Fața personajului este una ușor distinctivă, are un aer adolescentin, se disting ochii
acestuia cu globul ocular marcat, nasul borcănat, deteriorat ușor pe partea stângă, buzele schițate sumar, iar sub
glugă pare a se distinge părul ondulat al acestuia ce coboară pe umeri, gâtul drept, rigid dând senzația de înțepenire. Gluga țuguiată (cucullus) a acestuia este ușor înclinată spre stânga, iar partea superioară a acesteia este
aplatizată. Mantia coboară și îi acoperă întreg corpul, mai puțin zona organului genital. Gluga și mantia acestuia
este prinsă prin două fibule (?) redate sub forma unor proeminențe bine conturate ce prind o parte și cealaltă a
veșmântului. De sub acestea pornește un canal despărțitor care sugerează cele două părți ale mantiei și care se
deschide în zona bazinului, astfel încât membrul phalic al personajului să fie distins cât mai sugestiv. Organul
sexual al divinității este redat exagerat, ajungând până la nivelul labelor piciorului. De sub mantia acestuia se
disting labele picioarelor, fără detalii clare privind tipul de încălțăminte purtat, ce pare a fi un tip de calcei simpli.
Spatele statuetei este finisat, însă prezintă o spărtură transversală ce exista și în momentul descoperirii piesei,
iar in interiorul acesteia există fie fragmente ceramice căzute în interior sau posibil semințe care fac ca statuetă
sa scoată un sunet zornăitor, asemănător statuetelor de tip Risi3. Divinitatea este postată pe un soclu patrulater
de 4,5 x 3 cm, redat printr-o albiere în partea inferioară, care prezintă dedesubt un orificiu concav de fixare, cu
dimensiunile de 3 x 2,5 cm.
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Cu această ocazie dorim să îi mulțumim domnului Hedeș Ioan, acesta fiind extrem de amabil în a ne oferi informațiile
necesare privind acest artefact, el fiind și cel care s-a ocupat de acest muzeu local în ultimii ani. Datorită eforturilor sale
susținute această colecție nu s-a risipit și se află păstrată în condiții deosebite, mai ales că în foarte multe cazuri similare,
aceste colecții au fost distruse cu desăvârșire.
Mulțumiri profesorului Sorin Nemeti (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca) pentru sfaturile și indicațiile bibliografice oferite.
Antal 2016, p. 6.
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În ceea ce privește locul de descoperire a statuetei, trebuie menționat faptul că din imediata apropiere, în
punctul numit ,,Tăuți’’ în bibliografie este menționată descoperirea unei monede romane4, un denar de bronz
datând din perioada domniei lui Marcus Aurelius, emisiune Roma 163-164 p.Chr. Descoperiri ceramice de epocă
romană au fost semnalate și în vatra satului, o parte din ele păstrându-se în colecția muzeului5. Alte descoperiri
monetare și ceramice rămase nepublicate converg spre ideea existenței în zonă a cel puțin unui sit arheologic de
epocă romană, foarte probabil o așezare rurală.
Din lipsa unor atribute certe este dificil a determina clar despre ce divinitate este vorba. Statueta redă credem
o reprezentare a unui Genius Cucullatus, pe baza prezenței clare a bardocucullus. În cea ce privește reprezentările
zeului Telesphorus de tip ithyphallic6, trebuie subliniat faptul că pentru acestă divinitate acest atribut este unul
secundar. Analogiile cele mai elocvente pentru statueta analizată sunt două opaițe antropomorfe de la Ampelum7, iar în cea ce privește modul de prindere a mantiei cu fibulă, un fragment de statuetă ce provine de la Cicău8,
personajul fiind redat însă călare. Din punct de vedere a funcționalității, aceea de statuetă, analogie pentru piesa
analizată o constituie un fragment al unei statuete descoperite la Apulum9, din care se mai păstrează labele picioarelor și parte de jos a veșmântului, divinitatea fiind așezată pe un soclu rotund.
Statueta de la Budești este singura păstrată întreagă din Dacia până în acest moment, ea constituind un unicat.
Cu certitudine nu este vorba de un opaiț, ci de o simplă statuetă de teracotă, cu un postament prin care era fixată.
Iconografic este o premieră, fiind unica statuetă de tip Genius Cucullatus de tip ithyphallic. M. Bolla analizând un
opaiț din bronz cu reprezentarea unui Genius Cucullatus de tip ithyphallic, realizează un catalog al tuturor descoperirilor de acest tip10, identificând circa 22 de piese cu acest tip iconografic. Referindu-se la reprezentările în
teracotă, acesta amintește câteva exemple11, unele putând fi considerate bune analogii pentru piesa de la Budești,
însă remarcă faptul că nici una dintre aceste nu este de tip ithyphallic. A. Antal consideră că principală sursă de
influență pentru Dacia privind răspândirea acestor tipuri de statuete o constituie zona pannonică, unde acestea
au fost descoperite în contexte cultice12.
Funcționalitatea statuetei trebuie legată de panteonul religios al lumii rurale a provinciei Dacia. A. Antal consideră cultul acestor divinități, ca un cult cu valențe personale, mai degrabă decât un cult oficial13. Acesta este
considerat legat și de ideea de protecție a copiilor, marcând o etapă de trecere a acestora din stadiul de copil la
cel de adolescent, statuete de acest tip fiind extrem de rare în Dacia, toate provenind din mediul domestic14. Totuși prezența reprezentării ithyphallice sugerează și anumite conotații legate de cultul fecundității și a fertilității.
Dacă pentru cele două opaițe de la Ampelum putem identifica utilizarea lor în mod comun, pentru iluminatul
zilnic, posibil la un mic altar sau poate chiar cu rol funerar în cadrul unui mormânt15, pentru statueta analizată,
interpretarea funcționalității ei este dificilă. Numărul de descoperiri de astfel de reprezentări în teracotă este extrem de mic la întreg nivelul imperiului, acestea provenind în special din morminte16. Este posibil ca statueta de
la Budești să constituie un tip iconografic aparte, o interpretare locală a unei manifestări religioase răspândit la
scără mică pe teritoriul provinciei Dacia.
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Marinescu, p. 9, nr. 13/b.
Marinescu, p. 9, nr. 13/a, pl. VII/2-3.
Varga 2016, p. 22
Lipovan 1992, pp. 63-65,fig. 1, 2 a-b; Anghel et alii 2011, p. 59, nr. 65, nr. 66.
Winkler et alii 1979, p. 160; Antal 2014, Pl. II/1.
Anghel et alii 2011, p. 55, nr. 56.
Bolla 2010, pp. 53-56.
Bolla 2010, pp. 66-67, fig. 38.
Antal 2016, p. 6.
Antal 2014, p. 201.
Antal 2016, p. 6, nota 33 cu bibliografia aferentă.
Antal 2014, p. 201.
Bolla 2010, pp. 51-69.
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A Roman age terracotta statuette from Budești (Bistrița-Năsăud county)
(Summary)
In the collection of the school museum from Budeşti (Budeşti commune, Bistriţa-Năsăud county) we have identified a terracotta statuette with the
representation of a Roman deity. Thus, the artifact was discovered in 1965 by student Filip Olimpia during a hike with the school, at the point “Țigla
lui Mândru Ionaș”, in the plowed field.
The dimensions of the statuette are as follows: height – 14.5 cm, base width – 4.5 cm.
The statuette is made of a fine, orange-brownish paste. The artifact presents a male character wearing a bardocuccullus that covers the entire
body to the knees. The face of the character is a distinctive one, looking like a teenager, his eyes are distinctive, with marked eyeballs, his nose is
large, slightly damaged on the left, the lips are sketched out briefly, and under his hood one distinguishes slightly his curly hair that falls on his shoulders, the straight, rigid neck giving the feeling of stiffness. The pointy hood (cucullus) is slightly inclined to the left, and its top is flattened. The cloak
descends and covers the entire body, except the genital area. The hood and the cloak are held by two fibulae (?) rendered in the form of well-shaped
protrusions that hold one side and the other of the garment. From there starts a separating channel suggesting the two sides of the cloak, which
opens in the hip area so that the phallic member of the character is shown very suggestively. The sexual organ of the deity is exaggerated, reaching
to the level of the foot. Underneath his cloak, the feet are distinguished, without clear details of the type of footwear worn, they seem to be simple
calcei. The back of the statuette is finished, but it has a transversal break that existed when the artifact has been discovered, and inside it there are
either ceramic fragments fallen inside or possibly seeds that cause the statuette to emit a rattling sound, like Risi type statuettes. The divinity is posted on a 4.5 x 3 cm quadrangular base, rendered by a bottom channel, with a concave fixing hole of 3 x 2.5 cm underneath.
Because of the lack of certain attributes it is difficult to clearly determine what deity it is. We tend to identify the statuette as a representation of
a Genius Cucullatus, based on the clear presence of bardocucullus. As for the ithyphallic-type representations of the god Telesphorus, it should be
emphasized that this attribute is a secondary one. The most eloquent analogies for the analyzed statuette are two anthropomorphic oil lamps from
Ampelum.
Regarding the place of discovery of the statuette, monetary and ceramic discoveries converge to the idea of the existence of at least one Roman
archaeological site in the area, most likely a rural settlement.
The functionality of the statuette must be related to the religious pantheon of the rural world of the province Dacia. A. Antal considers the cult of
these divinities as a cult of personal valences, rather than an official cult. It is also considered to be related to the idea of protecting children, marking
a stage of their passage from childhood to adolescence, statuettes of this type being extremely rare in Dacia, all coming from domestic environments.
However, the presence of the ithyphallic representation also suggests certain connotations related to the cult of fecundity and fertility.
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Fig. 1. Locul de descoperire / Place of discovery

Fig. 2. Statuetă teracotă: a – față; b – lateral; c – spate / Terracotta statuette: a – front; b – side; c – back.
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Mortaria din castrul roman de la Ilișua

Corneliu GAIU

Cuvinte cheie: Dacia romană, Ilișua, castru, ceramică, mortaria.
Mots clé: Dacia romaine, Ilișua, camp, céramique, mortiers.

Prin cantitatea impresionantă a materialului arheologic descoperit în castrul și așezarea romană de la Ilișua
suntem constrânși să prelucrăm loturi de vestigii care să conducă în final la posibilitatea încheierii unei monografii a stațiunii. După realizarea unor studii referitoare la piesele sculpturale, uneltele din fier, emailuri, lucerne, și
monedele descoperite în castru, am trecut în ultima perioadă la prelucrarea materialului ceramic.
Atelierele ceramice de la Ilișua erau amplasate la marginea stațiunii, la cca 350 m sud de castru. K. Torma le
indica poziția doar pe baza aglomerării ceramicii din acel sector. Săpăturile din anii ᾽90 au permis dezvelirea a
două cuptoare de ars vase, iar investigațiile geomagnetice din ultimi ani indică o oficina de dimensiuni mai mari
care asigura aprovizionarea cu ceramică atât a castrului cât și a teritoriului din jur. Prezența cuptoarelor de ars
ceramică, a unor instrumente utilizate în prelucrarea și decorarea vaselor, a pieselor rebutate, precum și cantitatea impresionantă de forme ceramice afirmă o activitate artizanală intense și o viață economică susținută. După
ce anterior am realizat o repertoriere a ceramicii lucrate cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilișua1, continuăm prelucrarea materialului ceramic descoperit. Din multitudinea de forme ceramice ne-am oprit cu această
ocazie asupra vaselor de tip mortaria, a căror catalogare sperăm să aducă o contribuție suplimentară privitoare la
activitatea ceramiștilor de la Arcobadara. Încă din descoperirile lui Karol Torma se cunosc câteva nume de ceramiști ale căror ștampile sunt imprimate pe buza unor mortaria și care au intrat în atenția specialiștilor.2
Vasele mortaria sau pelves sunt recipiente de dimensiuni mari, lucrate din ceramică sau piatră, cu pereții groși,
de obicei cu impregnări de pietricele și minerale pe suprafața interioară, cu marginea răsfrântă în exterior. În
multe cazuri vasele de acest tip sunt prevăzute cu un deversor, pentru scurgerea lichidelor.3Acest tip de vas, apărut în Orientul Mijlociu în jurul secolului al X-lea a.Chr.4, a fost vehiculat în lumea mediterană de către fenicieni și
greci, preluat apoi de către romani care vor fi vectorul principal al difuzării acestui tip de recipient, preluarea sa
fiind considerată ca un indicator al romanizării și adoptării bucătăriei romane5. Prezența acestor recipiente indică
o schimbare în practica culinară, prin rețete și produse noi folosite în bucătărie. Potrivit surselor romane6 mortaria
au fost folosite pentru decorticarea cerealelor, frământarea pâinii, zdrobirea și amestecarea diverselor ingrediente, carne, uleiuri, vin, condimente, legume și ierburi pentru preparatele alimentare, sau închegarea laptelui.7
Analiza depunerilor pe mortaria au identificat resturi de grăsimi animale și reziduri de plante, urmele de cereale
fiind mai puțin concludente8, ceea ce nu exclude și folosirea lor la măcinarea cerealelor. Alături de utilizarea lor
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Torma 1864; Torma 1879; Christescu 1929, 69; Băluță 1977; Băluță 1981; Petolescu 1985.
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Aproximativ 80 la suta din reziduurile identificate pe loturile de mortaria analizate din Marea Britanie au fost din grăsimi
animale cu majoritatea grăsimilor care provin din bovine sau ovine. Deși este neclar exact modul în care au fost utilizate
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în bucătărie, astfel de recipiente erau utilizate pentru obținerea de preparate farmaceutice și cosmetice precum
și pentru zdrobirea unor minerale în vederea obținerii de pigmenți de către artizani. Mortaria variază ca formă și
mărime, dar structura lor de bază rămâne aceeași. Mortarium se caracterizează printr-un bol rotund scurt, gura
largă, cu buza lată, dreaptă sau arcuită, corpul tronconic sau semisferic, care au suprafață interioară impregnată
cu fragmente de cuarț și pietricele mici, care sunt încorporate în suprafața vasului pentru a facilita macerarea
cerealelor și a se amesteca diversele ingredientele pentru prepararea diferitelor rețete și sosuri.
În provincia romană Dacia vasele mortaria sunt înregistrate în majoritatea stațiunilor, cu preponderență în
castre9, ele făcând parte din vesela soldaților, individual sau pe contubernia. Fiind vase cu o formă oarecum standardizată, cu mici variațiuni tipologice, nu au beneficiat de studii consacrate acestei categorii ceramice, cu excepția unui articol privitor la exemplarele descoperite la Ampelum10. La Arcobadara/Ilișua, numărul exemplarelor
este sensibil mai mare în raport cu descoperirile din celelalte castre din provincie. Din descoperirile lui Torma
erau cunoscute câteva exemplare care prezintă ștampile cu nume de olari: Claudius Domitianus Evaresto și Valerius Lucius Rufus11. Mortaria cu ștampila primului dintre ceramiști
au fost descoperite în mai multe centre din Dacia (Apulum12, Napoca13, Romula14, Slăveni15, Sucidava16) și Moesia (Durostorum17, Olbia
și Viminacum18). Celor două exemplare descoperite de către Torma în 187619, la Ilișua a mai fost descoperit un vas care are aplicat
de o parte și alta a deversorului câte un cartuș, slab imprimat, de 5
x 3,4 cm, provenind de la același producător. Vasul de mari dimensiuni (Pl. II, nr. 4) din pastă compactă nisipoasă, pare mai degrabă
un produs local decât un import de la sud de Dunăre pentru care
ar pleda numele și identificarea producătorului în centre din Moesia20. Pentru datarea acestora atât stratigrafia de la Napoca cât și
cea de la Ilișua indică orizontul de sfârșit de sec. II – înc. sec. III21.
Cel de-al doilea ceramist atestat la Ilișua este Valerius Lucius Rufus22 a cărui ștampilă figura pe trei fragmente ceramice descoperite de
Karoly Torma în 1876. O altă ștampilă RVF a fost atribuită ceramistului Rufus23, exemplificat acum și printr-o altă ștampilă dreptunghiulară, imprimată negative, cu dimensiunile de 4,8 x 1,8 cm, RVFUS (nr.
5). O ștampila dreptunghiulară RFVI cu dimensiunile de 4,9 x 1,7 cm,
imprimată transversal pe buza vasului (nr. 8) alături de un fragment
din care se păstrează doar ultimele două litere VI (nr. 9), atestă fie același atelier, fie altul, necunoscut anterior.
Un alt olar, neatestat până acum, este documentat prin două Fig. 1. Ștampile aplicate pe mortaria de la Ilișua (după
Torma 1879, 118 și 119 și Torma 1864, pl. XIV/6)
ștampile imprimate pe două piese, una aplicată retrovers, cartuș de
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mortaria în prepararea cărnii, este important de menționat faptul că reziduul a lăsat în urmă de carne este exponențial mai
mare pe utilizare decât cea de ierburi sau condimente (Cramp 2011, 1349).
Chirilă, Gudea 1972, 52, pl. XXIX/6-7, XXX/7-8; Gudea 1989, 500-501, pl. XC-XCIV; Alicu, Cociș, Soroceanu 1994, 75,130131, pl. 73; Protase 2008, 102, pl. V; Rusu-Bolindeț 2007, 407-410.
Lipovan 1992.
Torma 1879, 118-119; Christescu 1929, 69; Christescu 2004, 65; Pop 1994, 41, 45-46.
Băluță 1977, 249-252; Băluță 1981, 264-265; Petolescu 1985, 167-168, pl. II/35.
Beu-Dachin, Cociș, Voișanu 2013, 300-301, pl. II; Cociș, Beu-Dachin 2014.
Popilian 1976, 49, pl. XVII/216-217; Petolescu 1980, 159; Petolescu 1980, 459-461.
Petolescu 1980, 161.
Petolescu 1980,152-153.
Culica 1971; Petolescu 1984, 72.
Bjelajac 1992-93, 143-145.
Torma 1879, 118.
Cociș, Beu-Dachin 2014, 429; Varga 2009, 175, 181, fig. 27.2.
Cociș, Beu-Dachin 2014, 432.
Torma 1879, 119; Christescu 1929, 69; Christescu 2004, 65; Pop 1994, 41.
Torma 1864, pl. XIV/6; Christescu 2004, 65. Ștampile cu inscripția RVFVS au fost identificate în Imperiu la Amiens și Canterbury (Dubois 2009, 684).
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4,4 x 1,4 cm (nr. 6) amplasată lângă deversorul recipientului, și o altă ștampilă în cartuș dreptunghiular cu colțurile rotunjite, amplasată longitudinal pe muchia buzei unui alt recipient, cu dimensiunile de 5 x 1,14 cm, poartă
inscripția CLIANV, probabil un Cl(audius) Ianu(arius).
O categorie distinctă de mortaria este reprezentată prin două exemplare lucrate în piatră, ajunse la Ilișua în
bagajul unora dintre militari sau importuri din Italia. Una din piese, lucrată din marmură albă, păstrează profilul
și jgheabul deversor (nr. 1), cea de-a doua aparține tipului de mortarium cu corp tronconic cu apucători rotunjite
(nr. 2), lucrată dintr-un calcar. Mortaria din piatră se cunosc în provincie la Tibiscum, un exemplar lucrat din
marmură24 și la Ulpia Traiana Sarmizegetusa de unde provin 12 exemplare din marmură și alte două din gresie și
calcar25. Mortaria lucrate din marmură albă erau utilizate probabil pentru zdrobirea semințelor și ierburilor folosite la obținerea unor preparate farmaceutice și cosmetice26.
Lucrate din paste diverse, de la unele din pastă fină, cu pereții subțiri, care nu au imprimate fragmente de
cuarț pe suprafața interioară, utilizate probabil pentru expunerea și servirea produselor, eventual și la păstrarea
produselor lactate, până la cele lucrate din pastă mai puțin îngrijită, cu pereții groși și buza lată de 5-7 cm, cu
pietricele și fragmente de rocă reliefate pe suprafața interioară, mortaria de la Ilișua surprinde prin numărul mare
de recipiente, prezente atât în castru cât și în așezarea civilă, intrate în uzul soldaților și populației civile. Cele
mai multe erau produse în atelierele locale, numele unora dintre ceramiști fiind cunoscuți pe baza ștampilelor
imprimate pe gura vaselor. Majoritatea recipientelor sunt lucrate din pasta compactă, bine frământată, de culoare
cărămizie, pereții groși, fundul tăiat drept, corpul tronconic, buza lată, cu o șănțuire între corp și buza vasului.
Unele au pereții subțiri, lucrate din pastă semifină, de culoare roșie deschis sau bej. O altă serie de mortaria din
acest sit au fost lucrate din pasta nisipoasă, cu suprafața zgrunțuroasă, cărămizie sau brun-roșcat. Într-o proporție redusă se întâlnesc și exemplare din pastă cenușie, grosieră, cu borduri de 7 cm lățime. Suprafața vaselor este
lisă sau cu coaste determinate de rotirea pe discul roții olarului, cu angobă roșie sau maronie. Deversorul este
adâncit în pasta sau realizat prin sub forma unui brâu în relief aplicat pe buza vasului, care se îngustează înspre
muchie. Diametrul vaselor variază între 28 și 40 cm, dar sunt numeroase exemplare cu o deschidere de 50-60 cm.
Pe suprafața interioară, majoritatea recipientelor din această stațiune au fost impregnate în pasta moale cu bucăți
de cuarț, pietricele și minerale, mai dense sau dispersate, aplicate la 2-4 cm sub gura recipientelor. În funcție de
poziția buzei, orizontală sau trasă înspre interior, descoperirile pot fi grupate pe tipuri și variante27, dar care sunt
prezente în toate nivelele de locuire din castru. Calitatea pastei, majoritatea fragmentelor cu nisip și fire de mică
în compoziție, existența unei figlinae și numărul semnificativ, în comparație cu alte centre ale provinciei, de vase
cu ștampile pe bordură prefigurează producerea acestor vase în atelierele locale.
Catalog
1. Mortarium; marmură; fragmentar; fund îngust, cu o mica talpă, corp arcuit, buza tăiată drept, deversorul sub
forma unui canal semicilindric, cu volute. H = 7,7 cm, dg = 23,3 cm, df = 11,8 cm; castru, porta pr.dx, turn I,
-40 cm; ½ sec. III; inv. 24225.
2. Mortarium; fragmentar; lucrat din calcar; se păstrează doar parte din buza și peretele vasului, cu o apucătoare
semicirculară; Dg = 28 cm;castru, retentura dextra, supraf. B/2009, nivelul II, 2/2 sec. II; inv. 24224.
3. Mortarium; pastă nisipoasă, cărămizie; fund drept, corp arcuit, buza răsfrântă, cu o șănțuire circulară care o
separă de gura vasului. Df = 11 cm, h = 10 cm, dg = 28 cm,lățime buză = 3,6 cm; castru, praetorium, S 31, m 22,
-40 cm, nivelul III, 1/2 sec. III; inv. 15418.
4. Mortarium; pasta cărămizie, nisipoasă; corp tronconic, buza puternic arcuită, delimitată de gura vasului printr-o șănțuire circulară, cu o lățime de 8,7 cm, canal deversor în relief; de o parte și alta a deversorului ștampile
imprimate transversal, cartuș dreptunghiular cu colțurile rotunjite, litere dispuse pe două rânduri separate
de palma stilizată, imprimare inversă; ștampile superficial imprimate, literele dificil de descifrat, probabil [cl.
] DONI[tia][evaresto]; Df= 27,4 cm, dg = 61 cm, h = 18 cm; castru, baraca III, -65 cm; nivelul castrului de piatră;
sf. sec. II – înc. sec. III; inv. 15164.
5. Mortarium; fragmentar; pasta zgrumțuroasă cu nisip și fire de mica în compoziție, în interior peretele a fost
impregnate cu granule de cuarț; buza arcuită și rotunjită, cu o șănțuire circulară înspre gura vasului, lată de 5
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Ardeț 2009, 50-51, nr. 85, fig. 15.
Alicu, Cociș, Soroceanu 1994, 81-82, 140-141, pl. 89-90.
Cool 2005; Bertrand, Tendron 2012, 389-391; Varga 2009, 145-146, fig. 1.
Chinelli 1993; Symonds 2012, 172-173; Varga 2009, 148; Gauducon, Poilane 2014, 777-779.
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cm; pe buză ștampilă aplicată oblic, cartuș dreptunghiular cu colțurile rotunjite cu dimensiunile de 6 x 1,8 cm,
imprimare inversă, litere în relief RUFUS; dg = 40 cm. Castru, baraca IV, -30 cm; prima jum. sec. III; inv. 23587.
6. Mortarium; fragmentar; pasta cărămizie compactă, angobă maronie; pereții tronconici cu granule de cuarț pe
suprafața interioară, buza ușor răsfrântă și rotunjită, cu o nervură pe circumferința interioară; pe buză ștampilă imprimată retrovers, cartuș dreptunghiular cu dimensiunile de 4,4x1,4 cm, înălțimea literelor = 0,8 cm
CL(audius) IANU(arius); castru, retentura dextra, nivelul III al castrului; datare în ultimul sfert al sec. II – prima jum, a sec. III; inv. 23575.
7. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta cărămizie cu fire de nisip și mica în compoziție, la interior cu granule de cuarț, buza rotunjită, cu șănțuire circular înspre gura vasului, lată de 4,3 cm; pe buză ștampilă dispusă lângă deversor; cartuș dreptunghiular cu colțurile rotunjite l=5 cm, l=1,4 cm CLIANU. CL(audius) IANU(arius); castru, praetorium, -45 cm; prima jum. sec. III; inv. 23566.
8. Mortarium; fragment din buza vasului; pasta cărămizie cu nisip și fire de mica în compoziție; buza rotunjită cu
lățimea de 8 cm, cu o șănțiure care o separă de gura vasului; ștampilă imprimată transversal, cartuș dreptungiular cu dimensiunile de 5,3 x 1,6 cm, litere imprimate în relief RFVI; dg = 52 cm; castru, praetorium, S 31, m. 2,
-70 cm; a doua jum. a sec. II – înc. sec. III; inv. 23568.
9. Mortarium; fragment; pastă cu nisip în compoziție, cărămizie, slip gălbui, pe suprafața interioară granule de
cuarț; buza răsfrântă și rotunjită, lată de 5 cm; pe buză imprimat ștampilă în cartuș dreptunghiular cu lățimea
de 1,4 cm în care se păstrează imprimate în relief VI; dg = 42,6 cm; vicus, S 3/1997, m 10, -80 cm; inv. 23592.
10. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului lucrat din pastă cu nisip și fire de mică în compoziție, pe suprafața interioară granule de cuarț; buza arcuită și rotunjită cu o lățime de 5,3 cm, dg = 38 cm; pe buză cartuș
transversal, dreptunghiular l=3 cm, litere în relief fragmentare, greu de descifrat; dg = 38 cm;castru, praetentura dextra, S 8/1981, m 28, -30 cm; inv. 24223.
11. Mortarium; se păstrează parte din buza și corpul vasului; pasta semifină, cărămizie cu miezul vinețiu, pe buză
și suprafața interioară benzi vertical de vopsea maronie iar jumătatea inferioară cu granule de cuarț; buza
rotunjită și ușor înclinată și corpul tronconic; h = 14,8 cm, dg = 45 cm, df = 18,6 cm; castru, baraca III, -60 cm;
inv. 23591.
12. Mortarium; fragmentar dar întregibil grafic; pasta semifină compactă cu nisip și șamot în compoziție, cărămizie, pe buză și pe suprafața interioară firnis roșu; suprafața interioară a fost impregnate cu pietricele; buza
dreaptă, decorată cu butoni semisferici și delimitată de gura vasului printr-o șănțuire și nervură circular, corp
tronconic; h = 9 cm, dm = 37 cm, df = 13 cm; castru, retentura sinistra, S1/2011, umplutura gropii de var -140 cm;
a doua jumătate a sec. II; inv. 23570.
13. Mortarium; pasta cu nisip și pietricele în compoziție, cărămizie, suprafața interioară cu intruziuni de pietricele
și granule de cuarț alb; buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită, cu o canelură înspre gura vasului; h = 8,5 cm,
dg = 29 cm, df = 12 cm; castru, baraca III, nivelul castrului mare; inv. 16524.
14. Mortarium; fragmentar; pastă compactă, cărămizie, firnis gălbui-roșcat, cu granule de cuarț pe suprafața interioară; buza dreaptă cu muchia teșită, șănțuire circulară înspre gura vasului, suprafața exterioară marcată de
coaste, corp tronconic; dg = 52 cm, l buză = 6 cm; castru, retentura dextra, niv. II; inv. 23593.
15. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului lucrat din pastă compactă cu fire de nisip și mică în compoziție, slip cărămiziu, pe suprafața interioară cu granule de cuarț alb și brun; buza lată cu deversorul profilat
cu o deschidere de 3 cm, corp tronconic; dg = 47 cm, l buză = 5,2 cm; castru, retentura dextra, S B/2009, -95 cm;
inv. 24239.
16. Mortarium; fragment; pastă compactă cu fire de nisip și mică în compoziție, cărămiziu-gălbui, firnis maroniu;
buza ușor răsfrântă, cu o nervură delimitată de o șănțuire înspre gura vasului, suprafața interioară cu granule
de cuarț; dg = 32 cm; castru, baraca II, -80 cm; inv. 23567.
17. Mortarium; fragment buză; pastă cu pietricele și șamot în compoziție, pereții groși de culoare roșie; buza rotunjită cu o nervură și o canelură înspre gura vasului; dg = 48 cm; castru, S1/1992, m. 15, -80 cm; baraca II; inv.
25527.
18. Mortarium; fragment; pastă nisipoasă, aspră la pipăit, cărămizie, cu pete negricioase din arderea neuniformă,cu pietricele pe suprafața interioară; buza dreaptă cu muchia rotunjită, corp ovoidal; castru, praetentura
dextra, S1/1992, m 14, -80 cm, baraca II, niv. III; inv. 25526.
19. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pastă nisipoasă, suprafața cărămizie, miezul cenușiu, cu o
bandă de culoare roșie pe suprafața interioară, sub buză și cristale de cuarț și pietricele pe suprafața interioară;
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gura largă, buza răsfrântă, cu muchia rotunjită și o șănțuire pe circumferința gurii; dg = 42 cm, l buză = 4 cm;
vicus, S1/1997, din pavajul de cioburi din niv. I; prima jum. a sec. II; inv. 23589.
20. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pastă cu nisip și șamot în compoziție, pe interior granule de
cuarț, suprafața cărămizie, miez cenușiu; buza dreaptă cu muchia subțiată și o șănțuire circulară care o delimitează de gura vasului, corp tronconic; dg = 48 cm, l buză = 5 cm; vicus, S1/1997, pe pavajul de cioburi; prima
jum. a sec. II; inv. 23572.
21. Mortarium; fragmentar, se păstrează parte din buza și corpul vasului; pastă cu nisip și șamot în compoziție,
suprafața interioară impregnată cu granule de cuarț în relief, cărămizie, angobă roșie, pe buză urme de vopsea roșie; buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită, deversorul marcat de nervuri în relief are 3,4 cm lărgime,
corpul ovoidal; dg = 40 cm; castru, S8/1981, m 110, -140 cm, niv. I; inv. 23571.
22. Mortarium; fragmentar; pastă nisipoasă, suprafața aspră la pipăit, cărămizie, cu nuanțe vineții pe buză, suprafața interioară impregnată cu grăunțe de cuarț; buza rotunjită ușor curbată spre interior, cu o nervură
delimitată printr-o incizie înspre gura vasului; pe buză două incizii transversale; corp ovoidal; castru, baraca
III, -110 cm; inv. 24222.
23. Mortarium; întregibil grafic; pastă semifină, compactă, angobă cărămizie, pe buză firnis roșu, pe suprafața
interioară dispersat granule de cuarț, parte din aceste fiind sărite; buza dreaptă cu incizii circulare pe margini,
suprafața exterioară cu incizii orizontale; dg = 37 cm, df = 16 cm, h = 14 cm; castru, praetentura sinistra, niv. I;
prima jum. sec. II; inv. 23569.
24. Mortarium; fragmentar, se păstrează parte din buza și corpul vasului; pastă cu nisip, șamot și firișoare de
mică în compoziție, cărămizie, angobă cărămiziu-gălbui, suprafața interioară cu impregnări de cuarț alb și
maroniu; buza rotunjită și răsfrântă înspre interior, o nervură delimitată de buză printr-o șănțuire înspre gura
vasului, corp ovoidal; dg = 37 cm, l buză = 4 cm; castru, în șanțul castrului mic, -150 cm; primele dec. sec. II;
inv. 24226.
25. Mortarium; fragment; exemplar cu pereții extrem de groși lucrat din pastă cu nisip în compoziție, cărămizie cu
miezul vinețiu, suprafața interioară cu granule de cuarț; buza ușor răsfrântă cu muchia rotunjită are o șănțuire
care face delimitarea de gura vasului; dg = 50 cm, l. buză = 6 cm; castru, praetentura sinistra, baraca V, -70 cm;
inv: 24228.
26. Mortarium; fragment de buză și corp; pasta semifină cu fire de nisip și mica în compoziție, cărămizie, firnis
roșu, pe suprafața interioară granule de cuarț; buza dreaptă cu o nervură la limita dinspre gură vasului, deversor cu deschidere de 4 cm care se îngustează înspre exterior; dg = 29 cm; castru, pretorium, înc. b, -110 cm,
în nivelul castrului mare de pământ; inv. 24221.
27. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta compactă, semifină, cu nisip, resturi organice și firișoare
de mica în compoziție, cărămizie, cu pietricele pe suprafața interioară; buza groasă, rotunjită și curbată către
interior, cu o șănțuire circulară înspre bazin; dg = 56 cm, l buză = 7cm; vicus, S3/1977, m 3, -40 cm; inv. 24229.
28. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta cărămizie, semifină, cu nisip în compoziție, angobă cărămizie, suprafața interioară cu granule de cuarț; buza rotunjită, răsfrântă puternic spre exterior, cu o nervură
înspre gura vasului, corp ovoidal; vicus, S3/1997, m 10, -80 cm; dg = 42 cm; inv. 23592.
29. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pasta nisipoasă, zgrunțuroasă, gălbui-roșcat cu pete vineții,
pe suprafața interioară pietricele; buza dreaptă cu muchia ușor răsfrântă este decorate cu un șir de incizii,
corp ovoidal; castru, praetorium, înc. b, nivelul castrului de piatră; dg = 33 cm; inv. 23565.
30. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta grosieră cu nisip, șamot și resturi organice în compoziție, suprafața cărămizie, interiorul vinețiu; cu pietricele pe suprafața interioară; buza rotunjită și ușor răsfrântă înspre interior, corpul ovoidal; castru, baraca II, -90 cm; dg = 48 cm; inv. 24237.
31. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta semifină cu nisip în compoziție, cărămizie, angobă
roșie, pe suprafața interioară granule de cuarț; buza curbată cu muchia rotunjită răsfrântă spre exterior și cu
o canelură care delimitează buza de gura vasului, corp ovoidal; castru pretorium, -70 cm, nivelul castrului de
piatră; dg = 46 cm; inv. 24230.
32. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pastă poroasă cu nisip și șamot în compoziție, cărămizie,
buza lată, răsfrântă spre exterior, cu o șănțuire circulară înspre bazin, corp ovoidal; pe suprafața interioară
granule de cuarț în relief; dg = 56; vicus, S3/1997, m 3, -40 cm; ½ sec. III; inv. 23588.
33. Mortarium; fragment din buza unui vas din pastă cărămizie cu nisip și mică în compoziție; buza lată și arcuită;
dg = 36 cm; castru, prententura dextra S7/1981, m 25, -70 cm; 2/2 sec. II – ½ sec. III; inv. 24238.
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34. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pastă nisipoasă, brun-cărămiziu, angobă maronie, suprafața
interioară cu granule în relief; buza dreaptă cu caneluri perimetrale, corp arcuit; dg = 38 cm; castru, pretentura
dextra, S7/1981, m 7, -80 cm; inv. 24231.
35. Mortarium; fragment de buză și corp; pasta semifină cu fire de nisip și mica în compoziție, cărămizie, firnis
roșu; pe suprafața interioară granule de cuarț; gura largă, buza răsfrântă rotunjită, cu o șănțuire la limita dinspre gură vasului,; dg = 34 cm; castru, S 8/1981, m. 136, -70 cm, în nivelul castrului de zid.
36. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pasta nisipoasă, zgrunțuroasă, cărămizie, pe suprafața interioară inserții de pietricele și șamot; buza arcuită, cu muchia rotunjită și o șănțuire între buză și corpul vasului, corp ovoidal; dg = 41 cm; vicus, supraf. M, -40 cm; ½ sec. III.
37. Mortarium; fragment; pastă compactă cu fire de nisip și mică în compoziție, cărămizie, cu angobă și vopsea de
culoare roșie; buza ușor răsfrântă, cu o nervură delimitată de o șănțuire înspre gura vasului, suprafața interioară cu granule de cuarț; dg = 47 cm; vicus, S 2/1991, -80 cm.
38. Mortarium; fragment din buza unui vas din pastă cărămizie cu nisip și mică în compoziție; suprafața interioară cu granule de cuarț și nisip; buza lată și arcuită cu muchia rotunjită; dg = 36 cm; castru, rententura dextra,
supraf. C/2009, -110 cm; 2/2 sec. II – ½ sec. III.
39. Mortarium; fragment; pastă compactă cu fire de nisip și mică în compoziție, cărămizie, miezul cenușiu; urme
de firnis roșu; buza ușor răsfrântă, cu o nervură delimitată de o șănțuire înspre gura vasului, suprafața interioară cu granule de cuarț; dg = 43 cm; castru, retentura dextra, -80 cm.
40. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta semifină cu nisip, șamot și mica în compoziție, cărămizie, firnis roșu-maroniu; buza lată orizontală cu muchia tăiată oblic, corp globular, dg = 32 cm; castru, în
șanțul castrului mic, 1/3 sec. II; inv. 225523.
41. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului lucrat din pasta nisipoasă, cărămizie, pe suprafața interioară
cu granule de cuarț; buza dreaptă rotunjită, deversorul subliniat de nervuri, are o deschidere de 3 cm, corpul
ovoidal; Dg = 29 cm, l buză = 3,6 cm; castru, baraca II, -65 cm; inv. 24227.
42. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta cărămizie fină, firnis roșu-portocaliu, pe suprafața interioară intruziuni de granule de cuarț alb; buza ușor răsfrântă cu o nervură spre gura vasului; dg = 28 cm;
castru, în șanțul castrului mic; 1/3 sec. II; inv. 25520.
43. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta cărămizie cu fire de nisip și mica, firnis roșu; buza lată
orizontală cu o nervură pe marginea interioară care se deschide pentru a forma deversorul; dg = 34 cm; castru,
pretentura dextra, S40, m 10, -60 cm; nivelul castrului de piatră; inv. 25517.
44. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta compactă cu nisip și șamot în compoziție, cărămizie, angobă cărămizie; buza lată ușor răsfrântă, cu o șănțuire spre gura vasului; dg = 56 cm; castru, pretorium, -50 cm;
nivelul castrului de piatră; inv. 25521.
45. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pasta cu nisip, șamot și mica în compoziție, gălbui-portocalie angobă; buza răsfrântă cu muchia rotunjită; dg = 38 cm; castru, S8/1981, -60 cm; nivelul III; inv. 25525.
46. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pasta nisipoasă, aspră la pipăit, cărămizie; granule de cuarț
și pietricele pe suprafața interioară; buza lată, răsfrântă spre interior, cu o șănțuire pe marginea dinspre gura
vasului; dg = 45 cm; sector băi; f.n.inv.
47. Mortarium; fragment din buza și corpul vasului; pastă semifină cu șamot, pietricele și firișoare de mică în compoziție, cărămizie, cu vopsea roșu-maroniu pe buza și suprafața interioară; buza lată, oblică, cu muchia tăiată
drept; dg = 32 cm; Castru, S5/1980, în șanțul castrului mic; primele decenii ale sec. II; inv. 23567.
48. Mortarium; fragment buză; pasta cărămizie cu nisip și mica în compoziție, miez cenușiu; sector cuptoare
S3/1990, m 2, -30 cm; inv. 25526.
49. Mortarium; fragment buză; pastă cărămizie cu nisip în compoziție; buza lată, răsfrântă înspre interior, cu o
șănțuire circular înspre bazin; dg = 39 cm; castru, baraca IV, -30 cm; inv. 25528.
50. Mortarium; fragment; pastă compactă cu fire de nisip și mică în compoziție, gălbui-roșcat cu angobă; buza
ușor răsfrântă, cu o nervură delimitată de o șănțuire înspre gura vasului, suprafața interioară cu granule de
cuarț; dg = 33 cm; castru, baraca II, -80 cm; inv. 24236.
51. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pastă cu nisip și șamot în compoziție, pe interior granule
de cuarț, suprafața cărămizie; buza răsfrântă spre interior, cu o șănțuire circulară care o delimitează de gura
vasului, corp tronconic; dg = 40 cm; castru, baraca II, niv. castrului de piatră; inv. 23590.
52. Mortarium; fragment buză; pastă cărămizie nisipoasă; gura largă, buza răsfrântă spre interior, cu o șănțuire
circulară care o delimitează de bazin; dg = 31 cm; vicus, S1/1997, pe pavajul de cioburi; prima jum. a sec. II;
inv. 25524.
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53. Mortarium; fragment din buza și peretele vasului; pasta nisipoasă, zgrunțuroasă, cărămizie, pe suprafața interioară pietricele; buza dreaptă cu muchia ușor răsfrântă; dg = 31 cm; castru, baraca IV nivelul castrului de
piatră; inv. 24227.
54. Mortarium; fragment din fundul și pereții vasului; pastă cu nisip și pietricele, cărămizie, suprafața interioară
cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții puternic evazați; df = 15 cm; Ilișua, castru, S8/1981, m 120,
-140 cm; în nivelul castrului mic de pământ; inv. 23576.
55. Mortarium; fragment din fundul și pereții vasului; pastă cu nisip și pietricele, brun-cărămizie, angobă roșcat-maronie, suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții arcuiți; df = 15 cm;
Ilișua, castru, S7/1981, m. 20, -70 cm; în nivelul castrului de zid; inv. 24236.
56. Mortarium; fragment din fundul și pereții vasului; pastă cu nisip și resturi organice în compoziție, cărămizie-roșcată, angobă roșcat-cărămizie; suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții
arcuiți; df = 13 cm; castru, baraca 3, -60 cm; în nivelul castrului de piatră.
57. Mortarium; fund și perete vas; pastă cărămizu-gălbuie nisipoasă, suprafața interioară cu impregnări de pietricele și cuarț; df = 13 cm; castru, baraca IV, -50 cm; inv. 23573.
58. Mortarium; fragment din fundul și peretele vasului; pastă cu nisip și fire de mică în compoziție, cenușie, angobă vinețiu-cărămizie; suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții puternic
evazați; df = 12 cm; castru, baraca V, -70 cm; inv. 23574.
59. Mortarium; fragment din fundul și pereții vasului; pastă compactă cu nisip și fire de mică în compoziție; cărămizie, angobă roșcat-cărămizie; suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții
tronconici marcați de caneluri; df = 11,6 cm; vicus, S2/1990, m. 32, -50 cm; inv. 24232.
60. Mortarium; fragment din fundul și pereții vasului; pastă cu pietricele în compoziție, cărămizie-roșcată, angobă
roșcat-cărămizie; suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund îngust, pereții arcuiți; df = 13 cm;
castru, baraca II, -80 cm; în nivelul castrului de piatră; inv. 24233.
61. Mortarium; fragment din fundul și peretele vasului; pastă cu nisip și fire de mică în compoziție, cărămizie,
angobă; suprafața interioară cu granule de cuarț și pietricele; fund drept, pereții tronconici; df = 15 cm; castru,
baraca II, -45 cm; inv. 24234.
62. Mortarium; fund și perete vas; pastă cărămizu-gălbuie nisipoasă, suprafața interioară cu impregnări de pietricele și cuarț; df = 11 cm; castru, S8, -140 cm; inv. 24235.

Les mortiers de camp romain d’Ilișua
(Résumé)
Travaillés en différentes pâtes, certains en pâte fines, avec des murs fins, sans l’impression des fragments de» quartz à l’intérieur, ils ont probablement été utilisé à l’étalage des produits ou à la conservation des produits laitiers, d’autres en pâte plus grossière, avec des gros murs et les bords
larges de 5-7 cm, des petites pierres et fragments rocheux à l’intérieur, la mortaria de Ilişua surprennent par le grand nombre des récipients présent
dans le camp comme dans l’espace civil, pour l’usage des soldats et de la population civile. La plupart sont produites dans l’ateliers locaux, les noms
des potiers étant marqués sur les bords des pots. Aux noms déjà connus de Claudius Donitius Evarestus et de Valerius Lucius Rufus, confirmés par
des nouveaux tampons, s’ajoutent un Cl(audius) Ianu(arius) et deux tampons à l’inscription RFVI.
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Pl. I. 1-2. Ilișua – mortaria din piatră / 1-2. Ilișua – mortiers en pierre.
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Pl. II. Ilișua – mortaria cu ștampile / Ilișua – mortiers estampilles.
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Pl. III. Ilișua – mortaria cu ștampile / Ilișua – mortiers estampilles.
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Pl. IV. Mortaria / Mortiers.
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Pl. V. Mortaria / Mortiers.
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Pl. VI. Mortaria / Mortiers.
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Pl. VII. Mortaria / Mortiers.
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Pl. VIIII. Mortaria / Mortiers.
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Pl. IX. Mortaria / Mortiers.
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Pl. X. Mortaria / Mortiers.
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Pl. XI. Mortaria / Mortiers.
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Pl. XII. 1-13. Imagini mortaria de la Ilișua.
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Pl. XIII. 1-16 .Tipuri de impregnări pe suprafața interioară a vaselor de tip mortaria.
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Familia nobiliară de Șintereag [Somkerek] și evoluția acesteia de la
finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI]
B. Întregiri genealogice 1382-1526
[II]

Mihai Florin HASAN

Cuvinte cheie: nobilime, Transilvania, comitatul Solnocul Interior, genealogia familiei, Șintereag, căsătorii.
Keywords: nobility, Transylvania, County of Solnocul Interior, family genealogy, Şintereag, marriages.

Așa cum remarcam și în prima parte a acestui studiu dedicat familiei de Șintereag1 evoluția genealogică a
familiei a fost urmărită de cercetători din secolul al XIX-lea2 până la regretatul medievist Pál Engel3, anumite
completări fiind aduse de Marius Diaconescu în cea mai recentă lucrare a domniei sale4. Nu dorim să insistăm
asupra aspectelor pe care deja le-am discutat în paginile respective, ci, așa cum anunțam încă de atunci, să arătăm
că liniile familiale au coborât un pic mai mult decât s-a ajuns anterior cu cercetarea, în această direcție.
Conform tabelului genealogic, alcătuit în ultima instanță de către P. Engel, la 1325 existau deja cele trei ramuri
individualizate ale neamului Becsegergelyi provenite din Geleth (1298…1304), fiul lui Becse, amintit probabil în
jur de 12605:
Gelet(h)
1298-1304
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki

Margaretha
1325
=Gombási Dominicus

Michael
1325-1333
Nemegyei

Becse
1325-1333
Virágosberki

Completări, aparent minore, se pot aduce pe fiecare dintre aceste ramuri, conform documentelor păstrate în
ediții tipărite sau în actele de arhivă needitate încă, care, din punctul nostru de vedere, nu pot fi decât câștiguri
genealogice.

1
2
3
4
5

„Familia nobiliară de Șintereag [Somkerek] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul Jagellonilor
[secolele XIV-XVI] [I]. A. Dinamica unui domeniu familial 1382-1481”, în Revista Bistriție, XXIX, 2015, pp. 128-147.
Décsényi Gyula, A somkeréki Erdélyi család 1415. évi czimeres levele és nemzedékrendje, în Turul, 10 (1892), Magyar Heraldikai
és Genealógiai Társaság, pp. 105-112.
Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, pp. 355-357
Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 1. tábla: elágazás.
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a) Ramura Nemegyei.
P. Engel lasă să se înțeleagă faptul că probabil această ramură se stinge pe la 1415 cu Johannes, fiul lui Michael, amintit în documente între 1356 și 14156, iar Marius Diaconescu a indicat faptul că Michael a fost căsătorit cu
o nobilă din familia Gyógyi7.
Actul din 1368, ce amintește acest fapt, este o decizie judiciară dată de Ladislaus, arhidiaconul de Ugocsa, vicarul general al episcopului de Alba, Dominicus Szécsi (1357-1368), în favoarea nobililor Bágoi (de Băgău), Válkói
(de Valcău) și Nemegyei (de Nimigea) ale căror mame au fost surori, fiice ale răposatului, pe atunci, magistrul
Ladislaus Gyógyi, pentru a se bucura de pătrimea de fiică ce le revenea după decesul tatălui8.
În 1402, la un proces între ramurile familiei pentru anumite pământuri din Bistrița, sunt menționați printre
cei implicați și Michael, fiul lui Iohannes, respectiv, Nicolaus, fiul lui Iohannes9, care, după părerea noastră, nu
pot fi decât fii ai lui Iohannes Nemegyei. Pe data de 18 mai 1406, la Buda, Anthonius și rudele sale, printre care
și Iohannes, fiul lui Michael, depuneau o plângere împotriva rudelor din familia Kajlái10. La 14 octombrie 1411
într-un proces de facta potentie, printre cei ce depun plângere împotriva rudelor din familia Bethlen, se regăsesc
și Iohannes, fiul lui Michael de Nimigea, cu fii săi: Ladislaus și Blasius11. Această mențiune ne îndreptățește să
presupunem faptul că în intervalul 1402-1411, primi fii menționați ai lui Iohannes au decedat, iar la 1411 ultimii
doi fii erau deja la vârsta la care puteau fi luați în considerare ca martori în procesele familiei. Luând în calcul
data de 1368, când presupunem că Iohannes era deja căsătorit de un timp cu nobila doamnă din familia Gyógyi,
căreia îi putem atribui primii doi fii amintiți în actul de la 1402, trebuie să concluzionăm că undeva, probabil în
jurul lui 1400, la o vârstă apropiată de mijlocul vieții, Iohannes a contractat un al doilea mariaj, cu o nobilă încă
necunoscută.
Pe data de 22 februarie 1413, de data aceasta în fața conventului din Cluj Mănăștur, tot într-un conflict cu rudele din familia Bethlen, cel ce depune personal plângere (dicitur nobis in personis) este Iohannes, fiul lui Michael,
și fiul său, Ladislaus Nemegyei, alături de alte rude12. Trebuie să presupunem faptul că la acel moment Blasius,
fratele mai mic era deja decedat.
În 24 iulie 1414, regele-împărat Sigismund de Luxemburg le acorda verilor Becsegergely, printre care și Iohannes Nemegyei, dreptul de a-și ridica un castel sau o fortificație, după dreptul nobililor, într-o posesiune a lor din
Transilvania13, iar pe 25 noiembrie același an, de la Köln, le conceda importantul jus gladii: „lignum patibuli et alia
tormentorum genera instaurare valeant atque possint […] fures, latrones, vispiliones, homicidas, incendiarios alios quosvis
nocivos homines […] intra metas […] ipsorum publice vel occulte apprehendere poterent, detinendi, iudicandi et iuxta eorum excessuum demerita laqueo suspendendi, decollandi, rotandi, necandi et qualibet publica lima tormentandi plenam et
securam habeant libertatis facultatem ex presenti nostra gratia”14.
Printre beneficiari este amintit și Ladislaus, fiul celuilalt Iohannes, adică Nemegyei: „Ladislao filio alterius
Iohannis”, fapt ce ne-ar îndreptăți să credem că la acea dată tatăl lui Ladislaus nu mai era în viață, dacă nu ar fi o
altă mențiune din 7 aprilie 1415, în care beneficiarul direct al grației imperiale, pe lângă alții, este Iohannes Nemegyei15.
La 19 iulie 1416, în fața conventului din Cluj Mănăștur, văduva Elena Kajlái, soția răposatului Lucas, atesta că
a primit drepturile pecuniare pentru dota sa și darurile de nuntă ce-i reveneau după soț din moșiile Kayla, Zenthandryas și Chygur16 din comitatul Dăbâca [Doboka], la care parte ce le revenea prin bunica lor, știm că membrii
ramurii Virágosberki renunțaseră în 1394, în favoarea lui Lucas, nepotul Katherinei, fiica lui Welkun17. La fel, datorită acestui act, știm că membrii familiei Somkeréki și Nemegyei nu renunțaseră la drepturile lor asupra acestor

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ibidem, 4. tábla.
Marius Diaconescu, op.cit., p. 357.
Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, vol. XIII, București, Editura Academiei Române, 1991, doc. 285, p. 449.
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. I, doc. 225, p. 289.
Ibidem, doc. 239, p. 310.
Ibidem, I, doc. 291, p. 376.
Ibidem, I, doc. 297, p. 389.
Ibidem, doc. 304, p. 400.
Ibidem, doc. 306, p. 403.
Ibidem, doc. 310, p. 409.
Ibidem, doc. 318, p. 425.
Ibidem, p. 241.
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posesiuni prin bunica lor, soția lui Geleth. Familia Nemegyei este reprezentată aici tot de Ladislaus, fiul alterius
Iohannis. Ultima mențiune a lui Iohannes, ca fiind în viață la 7 aprilie 1415, ne îndreptățește să considerăm că decesul acestuia a avut loc după această dată, și, eventual, anterior/posterior datei de 19 iulie 1416.
Ramura Nemegyei se stinge anterior datei de 18 mai 1422, când în fața conventului de la Cluj Mănăștur, Brigida, soția lui Iacobus Drági, castelanul de Hațeg, fiica lui Emericus Bogáthi, se plângea că nobilii Somkeréki nu
i-au achitat nimic din ceea ce i se cuvenea din dotă și darurile de nuntă, după primul ei soț, Ladislaus Nemegyei
(primari maritii eiusdem domine), nici din porțiunile posesionare, nici din caii de călărie, prin „ipsorum potentia mediante”18. Practic, Ladislaus a trecut în veșnicie anterior acestei date, mai curând spre începutul lui 1420, ca să presupunem că tânăra văduvă a contractat o altă căsătorie, având în vedere măcar un an de doliu. Plângerea trebuie
să fi fost făcută la instigația noului soț, probabil, ceea ce ar trimite perfectarea celei de a doua căsătorii undeva
după serbările Crăciunului 1421 și începutul Lentului 1422 cel mai târziu.
Rudele sale nu au fost dispuse să cedeze nimic fostei sale soții și astfel să introducă între posesiunile lor membrii ai familiei Drági, mai ales că și Elena, fiica lui Iohannes Somkeréki, contractase un mariaj în această familie19.
În aceste condiții putem alcătui pentru ramura Nemegyei următoarea completare genealogică:
Gelet(h)
1298-1304
=Margaretha Kajlái, fiica lui Welkun
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki

Margaretha
1325
=Gombási Dominicus

Michael
1325-1333
Nemegyei
=1. X…Gyógyi, fiica lui Ladislaus

Becse
1325-1333
Virágosberki

Iohannes
1356-1415
=1. X…
=2. Y ... ?
Michael1
1402

Nicolaus1
1402

Blasius2
1411

Ladislaus2
1411-† ante 18.05.1422
=Brigida Bogáthi, fiica lui Emericus
2. Iacobus Drági, castelan de Hațeg

Desherență

Din punct de vedere antroponimic putem observa că în cadrul liniei genealogice a ramurii Nemegyei funcționează transmiterea numelui de la bunic la nepot [Michael, generația I-Michael, generația III], dar și de la unchi
[moș] la nepot [Ladislaus, generația I, Somkereki – Ladislaus, generația III]. Ladislaus poate proveni însă și de
pe linia familiei Gyógyi, la fel cum Nicolaus probabil de pe linia bunicului matern [prima căsătorie], la fel și Blasius [a doua căsătorie?]. Oricum Ladislaus, revenind la această discuție antroponimică, era un antroponim care
avea deja ceva vechime în cadrul clanului20. Din punctul nostru de vedere, se lămurește fericit și proveniența
numelui fiicei lui Geleth, Margaretha, care, în aceste condiții primește numele mamei sale din familia Kajlái. De
asemenea, nu putem să nu observăm o infuzie/preferință antroponimică de extracție creștină-orientală în cadrul
acestei ramuri, a unei familii cu posibile ascendențe normande, având în vedere faptul că din 6 antroponime: trei
sunt de sorginte iudaică (Michael-Iohannes-Michael), unul de origine grecească (Nicolaus), unul de origine slavă
maghiarizat/latinizat (Vladislav-Ladislaus) și doar unul de origine latină (Blasius), dar care face referire la un
episcop martir din Sebastia Armeniei din secolul al IV-lea d. Hr. martirizat sub Licinius (în calendarul roman actual: San Biagio)21. Mai mult, părți din relicvele acestui sfânt episcop au fost aduse la Dubrovnik în Croația, fiind

18 Ibidem, doc. 349, p. 459.
19 Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,

2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
20 Ibidem, 1. tábla: Ladislaus: 1297.
21 http://santiebeati.it/dettaglio/25950, accesat la 19.07.2016.
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sfântul patron al orașului22, iar Croația fiind parte regatului Ungariei, posibila preferință antroponimică poate să
se lege și de expansiunea cultului local prin contaminare antroponimică.
b) Ramura Virágosberki
P. Engel considera că ramura aceasta a familiei Somkeréki se stingea odată cu Stephanus, fiul lui Becse, nepotul lui Geleth, amintit documentar între 1356 și 1392 și purtând titlul de magister23, la fel ca unchiul său, Ladislaus
Somkeréki.
Stephanus este numit foarte clar în actul prin care renunță la părțile de moștenire din partea bunicii (1394) ca
și nepot în linie directă [quod prenominatus Stephanus filius Beche esset nepos condam nobilis domine Katherina vocate]24
al Katherinei Kajlái. La 1408 capitlul albens reîntărea actul la solicitarea lui Iohannes Somkeréki și a lui Demetrius
Virágosberki25, vărul său de-al doilea.
Din actul emis la Bistrița, în anul 1402, știm că Stephanus a decedat înainte de 22 noiembrie 1402-momentul
redactării documentului (post obitum nobilis viri Stephani Becze)26, iar în cauza respectivă a fost reprezentată și văduva nenumită a lui Stephanus, fiul Demetrius și ginerele (genero) Iohannes de Somir.
În anul 1406 Demetrius și rudele sale din celelalte ramuri protestau în fața regelui căci rudele din familia Kajlái și Zentegyedi le ocupaseră abuziv părți din anumite posesiuni ale lor27. Pe data de 16 august 1410, Demetrius
se afla printre rudele beneficiare ale dreptului regal de a-și ridica o cetate în părțile Transilvaniei pe o posesiune
a lor, pe care și-ar dori această construcție cu rosturi militare28, iar în 1411 și 1413 suferea de pe urma abuzurilor
rudelor din familia Bethlen29.
La momentul 24 iulie 1414 Demetrius mai era în viață, atunci când li se reconfirma nobililor Somkeréki, de
către rege, dreptul de ridicare a unei cetăți, prin mâna episcopului de Zagreb, Eberhardus, summus cancellarius30,
dar, lipsește din lista rudelor beneficiare de jus gladii (25 noiembrie 1414)31, iar, după această dată, numele său nu
mai apare în actele familiei. Presupunem că se stinge din viață în intervalul 24 iulie – ante 25 noiembrie 1414 fără
a lăsa vreun urmaș. Nu știm dacă a fost căsătorit, la fel nu știm dacă sora sa a avut urmași, dar faptul că nu există
solicitări de acest gen pentru ramura Somkeréki ne lasă să înțelegem că această ramură s-a stins cu Demetrius
complet, iar ceilalți membri ai clanului au preluat părțile sale de avere.
Și această ramură familială prezintă din punct de vedere antroponimic aceeași preferință pentru numele creștine orientale, cu două opțiuni clare: Stephanus, respectiv Demetrius, acesta mai fiind purtat doar de unul dintre
fiii lui Ant32 (cel menționat la 1217). Becse, numele bunicului lui Demetrius este un patronimic ce ține de fondatorii acestui genus, indiferent de originea franco-normandă sau nu.
Astfel tabelul genealogic al ramurii Virágosberki, pe care îl propunem, arată astfel:

22 https://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Blasius.htm, accesat la 19.07. 2016.
23 Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
Teleki, I, doc. 184, pp. 242-248.
Ibidem.
Ibidem, doc. 225, p. 289.
Ibidem, doc. 239, p. 310.
Ibidem, doc. 281, p. 365.
Ibidem, doc. 291, p. 376, respectiv doc. 297, p. 389.
Ibidem, doc. 304, p. 400.
Ibidem, doc. 306, p. 403.
Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 1. tábla: elágazás.
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Gelet(h)
1298-1304
=Margaretha Kajlái, fiica lui Welkun
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki

Margaretha
1325
=Gombási Dominicus

Michael
1325-1333
Nemegyei

Becse
1325-1333
Virágosberki
Stephanus mg.
1356-† a. 22.11.1402
=? … nenumită
Demetrius
1402-†1414 [07.-11.]

fiică
1402
=Iohannes de Somir

c.1.) Adăugiri minore în ramura mare Somkeréki33 34 35 36
a)

Gelet(h)
1298-1304
=Margaretha Kajlái, fiica lui Welkun
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki
Michael
1360-1364

Nicolaus
1360-1382

Geleth
1360-1364

Ladislaus
1360-1364

Andreas
1364
Martinus
139234

b)

Gelet(h)
1298-1304
=Margaretha Kajlái, fiica lui Welkun
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki
Michael
1360-1364

Nicolaus
1360-1382

Geleth35
1360-1364

Ladislaus
1360-1364

Andreas
1364

Ladislaus
1391-† a. 02.03.1407
= Elizabeth
1407
Geleth (Gelud)
140236

33 Baza a fost oferită de tabelul lui Engel, 4. tábla.
34 Teleki, I, doc. 178, p. 235. Are doar această nominalizare documentară, după care, nu mai apare în celelalte documente

legate de partajul averilor familiale. Probabil moare curând în jurul acestei date.
35 Este numit în documentul ce o amintește pe nora sa, Elizabeth, drept Geyleth de Drag (Teleki, I, doc. 248, p. 322), cu toate că

în rest este atestat ca fiind de Somkerék.
36 Ibidem, doc. 225, p. 289 din 22.11.1402: „Gelud, filii Ladislai”. Moare anterior tatălui.
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37 38 39 40 41 42

c)

Gelet(h)
1298-1304
=Margaretha Kajlái, fiica lui Welkun
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki
Michael
1360-1364

Nicolaus
1360-1382

Geleth
1360-1364

Ladislaus
1360-1364

Andreas
1364

Ladislaus
139137-139238
=Margaretha
140839
=2. Valentinus dictus Sopotha, cives de Bistricia
Michael
1408

Nicolaus
140640-143741
=Sophia
142742

Elisabetha, puella
1408

Katherina, puella
1408

c.2.) Adăugiri genealogice în ramura lui Nicolaus Somkeréki. 43 44 45 46 47 48 49 50
Ladislaus mg.
1325-1364
Somkeréki
Nicolaus
1360-138243
= Elisabetha Méhesi Gerőfi
1407
Iohannes
1391-† p. 11.02.1410
a. 12.05.1410
Iohannes
141046

Petrus
1410-142247

Anthonius mg., egr.
1391-1429
somkeréki Erdélyi

Katherina
140844
=Petrus Sztrigyi

Ladislaus
141545

Elena
141748-142949
=Sigismundus Drági
Potentiana Drági50
1466-1478

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

Teleki, I, doc. 176, p. 232: „Ladislao filii Ladislai”.
Ibidem, doc. 178, p. 235: „altero Ladislao, filii Ladislai”.
Ibidem, doc. 261, p. 337.
Ibidem, doc. 239, p. 310.
Ibidem, doc. 411, p. 545. A decedat între 1437 și anterior datei de 13 ianuarie 1446, când nepoții Erdélyi Somkeréki își împărțeau curia și turnul de lemn ce-i aparținuseră pe insula din Somkerék și le lăsase acestora (Teleki, II, doc. 22, p. 24).
Ibidem, doc. 380, p. 411. Îi lăsa soției prin testament toate lucrurile mobile și imobile, dar cu condiția ca rudele soaței să nu
îndrăznească a cere de la neamurile sale darurile de nuntă și dota, de care sunt liberi ca obligație.
DL 73938 conține un transumpt din 04.05.1382 în care se menționează că Nicolaus, fiul lui Ladislaus, fiul lui Geleth, a solicitat capitlului din Alba Iulia ca actul din 16 iulie 1364 să fie trecut sub formă de privilegiu. Actul apare cu traducerea în
limba română și în DRH, seria C, Transilvania, Editura Academiei Române, vol. XVI, București, 2014, doc. 153, p. 193. Astfel
putem ridica cu doi ani perioada de apariție în acte a lui Nicolaus Somkeréki.
Teleki, I, doc. 260, p. 335.
Ibidem, doc. 310, p. 409: „Ladislao filio predicti Nicolai”.
Ibidem, doc. 279, p. 362; doc. 285, p. 368: „eorum pueriles etates”.
DL 73995: 10.07.1422.
Teleki, I, doc. 321, p. 428.
DL 74036: 03.12.1429.
DL 26792 din 19.06.1466 și DL 26910 din 25.05.1478.
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c.3.) Adăugiri genealogice în ramura Erdélyi Somkeréki. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Nicolaus
Somkeréki
1360-1380
=Elisabetha Méhesi Gerőfi
1407
Anthonius ”Erdélyi”51 mg., egregius52
Erdélyi Somkeréki
Vicepalatinus
1391-1429; †a. 16.03.1430
=Margaretha tapsonyi (szigeti) Antimus(fi), fiica lui Iohannes, vicepalat.
1402-1403; † a. 16.03.143053
Gyeleth54
141658-143059
=?

Gregorius70
1446

Iohannes
1416-141860

Ladislaus

Katherina

Nicolaus55
1416
=Anna a. Apafi
144869
Anna

Potentiana

Barbara (Barok)56
141761-142962
=Stephanus Tuszoni66
†a. 21.11.1429
Adviga

Elena

Katherina (Kathko)
1417-1439
=Nicolaus Vizaknai67

Ladislaus
141863-142664

Thomas

Anna

ș.a. vezi infra

Iohannes

Potentiana

Stephanus57
142265
=?68

Martinus

ș.a. vezi infra

c.2.1.) Medalion genealogic al Elisabethei Méhesi Gerőfi
Gereu Méhesi

Ders Hidegvizi

Geleth Nemegyei (Somkeréki)

Ladislau Méhesi Gerőfi

=Katherina Hidegvizi

Ladislaus Somkeréki, mg.

Elisabetha Méhesi Gerőfi

=Nicolaus Somkeréki

51 Adoptă această poreclă între mai 1406 și februarie 1407; în actul din 16 februarie 1407 este menționat pentru prima dată cu

sobrichetul „Erdélyi” = Ardeleanul, Transilvăneanul, în Teleki, I, doc. 242, p. 316.
52 Ibidem, doc. 377, p. 500.
53 DL-DF 36407, Protocolla Q 333: 16.03.1430.
54 DL 36407 din 16.03.1430: „Gregorius”. DL 74048 din 08.05.1430: „Gregorius, filius condam Anthonii dictus Erdely, aule nostre

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70

familiares”, în actul emis de împăratul Sigismund de Luxemburg. A avut un nume dublu Gyeleth-Gregorius sau echivalat:
Gyeleth=Gregorius.
Teleki, II, doc. 18, p. 19: „egregius”, 16.07.1445.
Barok și Kathko par a fi numele de alint ale fiicelor lui Anthonius.
Teleki, II, doc. 52, p. 69: „egregius”, 05.09.1458. Vicevoievod al Transilvaniei: doc. 58, p. 78: 10.12.1462. În doc. 61, p. 83 apare
cu un diminutiv sau al doilea nume: Gyurica. Doc. 63, p. 86: castelan de Gurghiu (Gergen): 18.04.1465.
Teleki, I, doc. 314, p. 415. În doc. 342, din 8 februarie 1421: „adducto secum puerulo Geleth nomine filio suo in tenera etate constituto”, p. 448.
DL 74048 din 08.05.1430.
Teleki, I, doc. 327, p. 434.
Ibidem, doc. 321, p. 428.
Ibidem, doc. 391, p. 524.
Ibidem, doc. 327, p. 434.
DL 74021: 06.10.1426.
Teleki, I, doc. 350, p. 461.
Ibidem, doc. 391, p. 524: „dictus Bolgar”. Strămoșul său participase la campania din Bulgaria a lui Ludovic I în anii 13651366. Barbara le predase rudelor toate actele referitoare la posesiuni, aflate în lada de acte ale lui Stephanus, fără a fi stricate sau deschise.
Teleki, II, doc. 54, p. 72, din 10.07.1459.
Ibidem, doc.58, p. 78, 10.12.1462: „nobilem dominam consortem eiusdem”.
Ibidem, doc. 36, p. 39, din 28.10.1448. La acea dată deja erau căsătoriți de un timp, soacra sa lăsându-i fiicei anumite bunuri
mobile și imobile.
Teleki, II, doc. 22, p. 24: 22.03.1446: „Gregorii filii Gregorii”.
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c.3.1.) Tabla genealogică pentru Nicolaus Erdélyi Somkeréki (vezi și supra) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Nicolaus, egregius
Vicevayvoda Transsilvanie (1448)
1416-1476; †p. 10.04.147671
=Anna almakeréki Apafi, fiica lui Georgius Apafi
1448-1451
Ladislaus
1449-1470

Katherina
1449-1481
=1.Nicolaus Jr. Dobokai
2.Ladislaus Besenyewi79 Dobokai

Katherina Dobokai1
1470-1481

Anna1
1470
=Nicolaus Gerendi82

Dorothea
144972

Anna
145173

Bernardus Dobokai2
150281

Potentiana
1451-1473
=1.L. Zsombori
2.Michael Zekely Szentiványi (c. 1460)?
Frosina Zsombori80
1473

Adviga
146474

Elena
1449-150175
=Benedictus Veres Farnasi78

Elena Farnasi
1468

Stephanus
147076

Anna Farnasi
1468

Potentiana F.
†1498

c.3.2.) Tabla genealogică pentru Stephanus Erdélyi Somkeréki (vezi și supra) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Stephanus, egregius
Vicevayvoda Transsilvanie (1462-1467)
Castellanus de Gergen (Gurghiu) (1465)
1422-148283; †p.28.05.148484-a.19.11.148685
=Anna Dáro-i, fiica lui Stephanus Mayos
Thomas
146486
=Ursula Suki
1507-1530

Iohannes
1464-1505;†1507
=Justina S.H.90
1481-1496
=Petronella Csekei
1501-1518

Anna
1464-1483
=Th. G. Zs.91
1483-1507

Potentiana
1464-1479
=Fr. Dezméri92
1470

Judith (Juthko)
146987-150588
=Gr. Bethlen
1469-1479
†a.24.10.1505

Martinus
1469-1518;†1519
=Magdalena Sükosdi93 Nagyteremi-i94
1494-1501

Klara
1469-1479

Magdalena
147889-1512

71 Ibidem, doc. 89, p. 127: 10.04.1476.
72 Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484 (Magyar Országos Levéltár kiad-

ványai, II. Forráskiadványok 17), Budapest, 1990, doc. 685, p. 366: 24.04.1449.
73 Ibidem, doc. 986, p. 445: 02.10.1451. Cf. P. Engel: măritată cu Bernardus Bethlen, în Ibidem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
74 Teleki, II, doc. 61, p. 83.
75 Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei II. kötet. 1485–1556 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II.

Forráskiadványok 17), Budapest, 1990, doc. 3209, p. 206: 08.09.1501.
76 Ibidem, I, doc. 1935, p. 695: 08.01.1470.
77 Teleki, II, doc. 126, p. 191: Ursula a primit de la rudele sale tot ceea ce se cuvenea ca dotă și zestre. Este soția alesului Balta78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

sar Bek Berendi (09.05.1493).
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, I, doc. 1809, p. 662: 29.05.1468.
Ibidem, doc. 2320, p. 794: 07.05.1481.
Teleki, II, doc. 83, p. 116: 19.01.1473.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 3251, p. 218.
Ibidem, I, doc. 1981, p. 706: 13.08.1470.
Ibidem, doc. 2343, p. 800: 27.02.1482.
Teleki, II, doc. 107, p. 162.
Ibidem, doc. 109, p. 165.
Ibidem, doc. 61, p. 83: 31.03.1464.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, I, doc. 1908, p. 688.
Teleki, II, doc. 96, p. 139: 26.01.1479 și doc. 177, p. 276: 24.10.1505.
Teleki, II, doc. 93, p. 132: 23.01.1478.
Szilágy Horogszegi, verișoara regelui Mathias I Hunyadi (1458-1490).
Thomas Gyerőfi Zsamosfalui, cf. Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, I, doc. 2457, p. 828.
Teleki, II, doc. 78, p. 108.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 2921, p. 127: 03.07.1494.
Ibidem, doc. 3206, p. 205: 27.07.1501: fiica lui Nicolaus.

105

Ursula
149377

c.3.3.) Tabla genealogică pentru Thomas Erdélyi Somkeréki 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Thomas, egregius
1464-150395; †p.21.12.1503-a.31.12.150496
=Ursula97 Suki, fiica lui Iohannes ”Sánta” (Șchiopul)98
1469-1530; †p.1530
Gregorius egr.
150499-1525; †1529
=Magdalena Hederffaiai
1521105-1530
Bartholomeus
1530107; †a.22.12.1553
=Magdalena: 1553109
Gregorius
1553110

Anna
1553

Katherina
1553

Gaspar
1505100-1518

Nicolaus egr.
1530-1553
=?

Balthasar
1505-1518101

Leonardus egr.
1530-1553108

Magdalena
1505-1515102
=Nicolaus Ombozi
1515-1552106
Alexius (Elek)
1530

Klara
1505103-1530104
=Georgius Haranglabi
1530
Katherina
1530

Iohannes
1553

c.3.4.) Tabla genealogică pentru Magdalena Barlabassy Csesztve-i (n. Erdélyi Somkeréki) 111 112 113 114 115 116 117
Stephanus, egregius
Vicevayvoda Transsilvanie (1462-1467)
Castellanus de Gergen (Gurghiu) (1465)
1422-1482111; † p. 28.05.1484112-a.19.11.1486113
= Anna Dáro-i, fiica lui Stephanus Mayos114
Magdalena
1478-1512
=1.Franciscus Vizaknai
†a.24.10.1505
2.Iohannes Barlabassy Csesztve-i
†a. 24.12.1512
=1.? ... .
Iohannes B. Csesztve-i1
1512-1525116

Michael B, egr.1
1512

Leonardus B.1
1501-1525117

Iohannes
1512

Franciscus
1512

Teleki, II, doc. 167, p. 263: 21.12.1503.
Ibidem, doc. 174, p. 272.
Ibidem, doc. 187, p. 294: 14.04.1507.
Ibidem, doc. 201, p. 318: 04.05.1513.
Ibidem, doc. 174, p. 272.
Ibidem, doc. 178, p. 279: 31.10.1505.
Ibidem, doc. 222, p. 366: 17.02.1518: „et fratribus suis”.
Ibidem, doc. 207, p. 336: 01.05.1515.
Ibidem, doc. 178, p. 279: 31.10.1505.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 4300, p. 515: 31.05.1430.
Teleki, II, doc. XXIV, XXVI, p. 446, p. 450: fiica lui Leonardus Barlabassy Hederﬀaiai, vicevoievod al Transilvaniei și vicecomite al Secuilor.
106 Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 5132, 5134, pp. 734-735: 29.02.1552: Nicolaus Ombozi Zowathi.
107 Ibidem, doc. 4300, p. 515: 31.05.1530.
108 Ibidem, doc. 5248, p. 765: 09.12.1553.
109 Ibidem, doc. 5266, p. 771: 22.12.1553.
110 Între 9 și 22 decembrie 1553.
111 Ibidem, doc. 2343, p. 800: 27.02.1482.
112 Teleki, II, doc. 107, p. 162.
113 Ibidem, doc. 109, p. 165.
114 Ibidem, doc. 177, p. 276: 24.10.1505.
115 Ibidem, doc. 199, p. 314.
116 Arhidiacon și canonic al capitlului episcopal din Alba Iulia, cf. Ibidem, doc. 199.
117 Vicevoievod al Transilvaniei: 1501-1525, cf. DIR, vol. I, p. 505; familiar al lui Ioan Szápolya-i, vezi nota supra.
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c.3.5.) Tabla genealogică pentru Martinus Erdélyi Somkeréki 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Martinus, egregius
1469-1518; †p.09.02.1519-a. 07.06.1519118
=Magdalena Sükosdi119 Nagyteremi-i120, fiica lui Nicolaus
1494-1501
Iohannes
1505121-1527
=Anna
1526124

Franciscus
1505-1529
=?

Anthonius
1507122-1542123

Katherina
1505-1519
=Gaspar M.
1518125-1519
†a.04.07.1526

Klara
1505-1519
=Iohannes D.T.
1518126-1519
†p.18.10.1519127

Elisabetha
1505-1519

Sophia
1505-1519

... ?
Stephanus
1549128; †a.02.05.1552129
=Dorotheea Leva-i130
1549-1554131
=2.Cristophor Berekzo-i Hagymassy
1554
Franciscus
n. cca. 1550: 1552-1553; † p. 02.05.1552-a. 09.12.1553132

Practic, după a doua jumătate a secolului al XVI-lea descendența masculină a familiei Erdélyi Somkeréki intră
într-un declin accelerat, așa după cum observăm din litera documentelor păstrate până spre 1556. Linia descendenței se stinge în ramura celui de-al treilea fiu al lui Stephanus, Martinus, în a 5-a generație pornită de la vicepalatinul
Anthonius, cu minorul Franciscus (II) în vârstă de până la trei ani (1552-1553), fiul lui Stephanus (III). În linia primului născut al lui Stephanus (I), Thomas (I), conform lui Nagi Ivány, aceasta trece de a 5-a generație prin Iohannes (IV)
(1553), care are doi fii: Nicolaus (III133), care a fost vicecomite al comitatului Doboka (1588-1591) și fratele său Iohannes (V) care servește sub colonelul Ladislaus Gyulafi în 1605 în regiunea Számos-Ujvár134. Cealaltă ramură, prin
Stephanus (IV), fiul lui Gregorius (V), fiul lui Bartholomeus (I), ce a fost între 1581-1594/97 vicecomite al comitatului
Solnocul Interior135, se remarcă prin partizanatul pro Bocskay la Cluj (1605), iar în 1623 principele Gabriel Bethlen
îl va trimite într-o misiune diplomatică la Mehmed bey136. De asemenea, Stephanus (V) Erdélyi Somkeréki a îndeplinit, între 1602 și 1636, nu mai puțin de șapte ori funcția de vicecomite al comitatului Turda și, după moartea lui
Gabriel Bethlen a fost, începând cu 1636, vicecăpitan al regiunii Szamosujvár137. Moare ca ultim reprezentant masculin al acestei familii în 1642138, soția sa Krisztina Mindszenthi rămânând ca legatar testamentar al lui Stephanus.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 3711, p. 352, respectiv: Teleki, II, doc. 232, p. 385.
Ibidem, doc. 2921, p. 127: 03.07.1494.
Ibidem, doc. 3206, p. 205: 27.07.1501: fiica lui Nicolaus.
Teleki, II, doc. 177, p. 276: 24.10.1505.
Ibidem, doc. 188, p. 295: 16.04.1507.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc. 4765, p. 638.
Ibidem, doc. 4162, p. 477.
Teleki, II, doc. 225, p. 369: Gaspar Machkas-i.
Ibidem, doc. 225, p. 369: Iohannes Dees Thamassy-i.
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent …, II, doc.3749, pp. 363-64: va deceda în urma unor accese de tuberculoză (phtysis).
128 Ibidem, doc. 4907, 4908, p. 673.
129 Ibidem, doc. 5147, p. 738.
130 Ibidem, doc. 4928, p. 679.
131 Ibidem, doc. 5275, p. 774.
132 Ibidem, doc. 5248, p. 765. Fii lui Gregorius confirmă că ruda lor, Stephanus i-a ajutat, la fel și fiul său răposat deja, chiar
dacă pare ușor ambiguu. Conform regulilor antroponimice, Stephanus ar fi fiul lui Franciscus, mai degrabă.
133 Nicolaus (II) după Ivány, care nu îl lua în calcul pe fiul lui Anthonius (I), vicevoievodul Nicolaus (I), în Nagy Iványi, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, vol. IV, Pest, 1858, p. 58.
134 Ibidem.
135 Teleki, I, p. IV.
136 Nagy Iványi, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, vol. IV, Pest, 1858, p. 58.
137 Teleki, I, p. IV.
138 Ibidem, p. V.
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Strategii antroponimice în cadrul ramurilor familiei Somkeréki. Atunci când am trecut în revistă celelalte
ramuri ale familiei, ne-am oprit și asupra practicii antroponimice, observând o oarecare preferință pentru numele
din patrimoniul oriental, această preferință modificându-se spre ultimele generații.
În stock-ul masculin se regăsesc, de altfel, primele locuri în topul antroponimic transilvănean: Iohannes, Nicolaus, așa cum observam în altă parte139, la fel de observat și pentru stock-ul feminin140. Noi insistam pentru
ambientul oriental-creștin al spațiului acesta pentru antroponimia de acest gen141, cercetătoarea Mariann Silz adăugând recent propriile considerații, independent de ale cercetării menționate, completând fericit, credem, ceea ce
noi identificasem (exemplu: explicațiile cercetătoarei pentru cultul Sfintei Helena etc.142).
Singura „intrusă” rămâne Potentiana, care face carieră în familiile conexe matrimonial cu Somkerékii: Vizaknai, Drági, Suki, dar mai ales în familie, în fiecare generație aproape existând 1 sau 2 mențiuni. Antroponimul a
intervenit, suntem siguri, în familie în urma mariajului lui Anthonius cu Margareta Anthimusfi, căci o nepoată a
acesteia poartă la începutul secolului al XV-lea acest nume143. Potentiana este forma primară a numelui Pudentiana, și se leagă de începuturile creștinismului roman, fiind fiica senatorului Pudens, „prietenul Apostolilor”
ce și-a transformat villa în biserică, copiii săi fiind martirizați în timpul persecuțiilor din pontificatul lui Pius I
(140-155)144. Biserica s-a numit până în secolul al VII-lea Ecclesiae Pudentiana, apoi până la 1600 „Ecclesiae S. Potentianae”, iar după aceea doar „chiesa di S. Pudenziana” prin transferul numelui tatălui asupra fiicei145. Am lega acest
împrumut de posibile pelerinaje la Roma ale unor membrii ai familiei Antimus sau chiar, mai probabil, ca unul
dintre strămoșii Margaretei să-l fi însoțit pe prințul Andrei, pe regina-mamă Elisabeta Piast sau să fi făcut parte
din armatele ce luptau pentru Ludovic I în Italia.
În încheiere credem că, la acest moment am reușit să oferim o imagine cât mai completă posibil, la nivelul
surselor existente, asupra evoluției genealogice a familiei Somkeréki din clanul Becsegergely, după peste 160 de
ani de strădanii genealogice din partea istoriografiilor regionale sau succesorale.

The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries)
B. Family tree 1382-1526.
(Abstract)
The study is the second part of a wider study devoted to the noble family of Şintereag, this part trying to complete the genealogy of the family,
but especially to offer, I think, the dynamics of a noble family marriages over a century kneading of social, especially political, military and economic
history of Hungarian kingdom confronted with the danger of permanent extinction, standing in front of an aggressive emerging country, as was the
Ottoman state. Family of Şintereag tried to consolidate its heritage also through marriages, especially in a succesion of generations, in its consistent
three branches.

139 Șerban Turcuș (coord.), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-

XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, Cluj Napoca, Editura Mega, 2011, vol. I, pp. 175-176.
140 Ibidem, pp. 164-165.
141 Ibidem, p. 176 et sqq. și 164 et sqq.
142 Mariann Silz, Cults of Saints and Naming in Medieval Hungary, în Byzance et l’Occident: Rencontre de l’Est et de l’Ouest, (coord.:

Emese Egedi-Kovács), Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2013, p. 234.
143 Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,

2001 [CD-ROM], Antimus (tapsonyi).
144 http://santiebeati.it/dettaglio/90900, accesat la 06.08.2016.
145 Ibidem.
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Familia nobiliară de Șintereag [Somkerék] și evoluția acesteia
de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI]
C. Limitele puterii: 1391-1430. Funcții, itinerarii1, familiari și slujitori.
Cazul lui Anthonius Erdélyi.
[III]
Mihai Florin HASAN

Cuvinte cheie: nobilime, Transilvania, comitatul Solnocul Interior, genealogia familiei, Șintereag, itinerarii.
Keywords: nobility, Transylvania, County of Solnocul Interior, familymanor, Şintereag, ittinerary.

Familia Somkeréki a ieșit din „găoacea” provincială, a comitatului Solnocul Interior, prin Anthonius și fii săi:
Gyeleth, Nicolaus și Stephanus, după care pare să se fi „stabilizat” în spațiul intra-regional de unde a avut ocazia
să se „extindă”, mai ales după decesul nepoților acestuia (generația a treia a ramurii Erdélyi Somkeréki).1
În această parte a studiului dedicat familiei transilvănene, încercăm să identificăm traseele celui mai important membru al familiei, funcțiile ocupate de acesta și, tangențial, de anumiți membri ai familiei ca urmare a
raporturilor sale de familiaritate cu magnații consiliului regal, precum și identificarea acelor nobili ce-l slujesc ca
urmare a existenței raporturilor de familiaritate în societatea medievală maghiară, precum și identificarea slujitorilor săi (famuli). Anthonius Erdélyi a îndeplinit una dintre cele mai înalte funcții în „aparatul de stat” dintre
membrii familiei, anume aceea de vicepalatin a magnificului Nicolaus (II) Garai, iar fiii săi au îndeplinit funcțiile
de vicevoievozi ai Transilvaniei, în două momente diferite.
Nicolaus Garai a îndeplinit funcția de palatin al regatului între 1402 și 14332, iar Anthonius a îndeplinit funcția de vice-palatin, cu siguranță în 14233. Între 1405 și 1413, Anthonius Erdélyi a îndeplinit și funcția de castelan
al lui Garai pentru fortificația familiei de la Somló4 [Appachasomlow5], Garai fiind la un moment dat și comite de
Veszprém, dar doar în 14126.
Din jurul lui 1401 Anthonius era deja familiar al lui Nicolaus (II) Garai7, care intervenea pentru acesta în fața
regelui8 cu scopul de a primi posesiunile necredinciosului Iohannes zis Kolman, donația venind ca o urmare a ac-

1
2
3
4
5
6

7
8

Printre cele mai recente studii cuprinzând itinerariile unor magnați vezi Zsoldos Attila, A Druget-tartomány története 1315–
1342. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2017, pp. 222-235.
Engel Pál, Magyarország világi archontológiája 1301-1457, vol. I, MTA Történettudományi intézete, Budapest, 1996 [Archontológia CD], subvocea Nádor [vocea bárók].
Ibidem, vezi și DL 11338 și DL 60644.
Ibidem, vezi vocea „castelani”/ Várnagyok és várbirtokosok [subvocea Somló].
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból
kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. I, doc. 276, p. 359.
Pál Engel arăta în op.cit. la subvocea „nádor” [vocea bárók] faptul că Garai a fost comite de Veszprém doar în 1412, cetatea
fiind donată de regele Sigismund fraților Iohannes și Nicolaus la 1398 [vocea castelani/Várnagyok és várbirtokosok,
subvocea Somló].
Teleki, I, doc. 227, p. 292.
Ad relatio Nicolai de Gara palatino…, Teleki, I, doc. 221, p. 291.
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telor vitejești din timpul bătăliei de la Nicopole (1396)9, când, la momentul deznodământului nefericit, Anthonius
Erdélyi Somkeréki s-a regăsit printre acei nobili ce au format garda lui Sigismund I și l-au protejat și ajutat pe
rege să urce pe corabia sa, pentru a putea părăsi în siguranță locul carnagiului cruciat, într-unul din momentele
cruciale ale existenței sale.
În relații apropiate se aflau membrii familiei Somkeréki și cu Iacobus, fiul lui Lack voievodul10, dar și cu puternicul Pippo Spano (Philippo Scolari) de Ozora, pe când acesta era comite al comitatului Timiș11 ori cu Iohannes,
fiul răposatului Simon banul12. Fiind vorba de donații sau alte tipuri de acțiuni, în care erau prezente și rude mai
îndepărtate ale familiei, bănuim că este vorba despre acei membri ai familiei ce erau la acel moment familiari ai
nobililor de Ozora sau Máróth.
În 18 mai 1406 regele amintea despre faptul că Anthonius se găsise anterior acestei date în serviciul său personal (”regalibus…serviti is occupatis et existentibus”), iar Iohannes se aflase în postura de familiar al magnificului
Iohannes de Thamasy, voievodul Transilvaniei (”nostri fildelis viri magnifici”), fiind atunci vexați de o serie de
rude într-o serie de procese, pe care le pierduseră prin neprezentare, din cauza slujbei pe care o îndeplineau13.
La 16 februarie 1407, regele Sigismund îi cerea episcopului Transilvaniei, Stephanus Upori, dar și nobililor
Gregorius Kecseti și Gregorius Illyési să o reprezinte și să o sprijine pe văduva lui Nicolaus, doamna Elisabetha, și pe fii acesteia, Iohannes și Anthonius, într-un proces din congregația generală a Transilvaniei, ținută de
comitele secuilor Michael14. Aceștia trebuiau să-i scrie înapoi regelui despre cum au susținut cauza și rezolvarea
favorabilă a acesteia, sub „clasica amenințare de stilionar” (secus facere non ausuri).
Tot în 1407 nobilii Garai, Nicolaus și fratele său, Iohannes, interveneau pe lângă voievozii Transilvaniei ca nu
cumva Iohannes Erdélyi să fie arestat sau bunurile sale să sufere pedeapsa confiscării sau orice alte stricăciuni,
fără mandatul special voievodal15, așa cum rezultă din scrisoarea emisă de voievozi din lagărul militar de lângă
râul Orbaz, pentru crima făptuită contra lui Emericus16, fiul lui Osvaldus, care îl jignise după o compoziție, în
propria sa casă. Probabil Anthonius se afla pe lângă puternicul său stăpân solicitându-i emiterea acelei scrisori de
refugiu pentru fratele său aflat într-un moment de cumpănă.
În iunie 1412, regele Sigismund, din propria sa voință întărea anumite donații către membrii familiei prin fidelul său, Anthonius17, act probabil repetat și la 24 iulie 141418, în timp ce la 25 noiembrie 141419 actul de donație
se făcea la intervenția palatinului Garai, stăpânul lui Anthonius. Alternanța aceasta a bene placitum-ului între rege
și palatin pentru nobilii Erdélyi va continua și în cursul lunilor ianuarie-martie 141520.
De altfel, în această perioadă Anthonius s-a găsit în Elveția, la Konstanz, iar când Sigismund s-a deplasat în
Anglia, împreună cu membrii conciliului în mai-august 141621, măcar în prima fază a vizitei oficiale (mai-iunie
1416), nobilul Somkeréki se poate să se fi găsit printre cei peste 1000 de cavaleri, din două motive: Nicolaus Garai
s-a aflat acolo în prima fază a negocierilor22, iar, cu siguranță Anthonius este prezent în Transilvania, la Kisfalud
(pe moșia Miheșu de Câmpie), doar pe 8 iulie23.

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Anthonius este amintit în poziția a 28-a ca și participant la campania cruciată nefericită de către Mór Wertner, A nikápolyi
hadjárat 1396-ban, pp. 31-62, în Hadtörténelmi Közlemények, 1925. Évfolyam, vol. 26, Kiadja A Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 1925, p. 42.
Teleki, I, doc. 233, p. 299.
Ibidem, doc. 274, p. 355 (11.02.1410).
Ibidem, doc. 280, p. 364 (16.08. 1410).
Ibidem, doc. 239, p. 310.
Ibidem, doc. 242, p. 316.
Ibidem, doc. 251, p. 326.
Vezi și Tagányi Károly, Réthy László, Kádár József, Szolnok-Dobokavármegye monographiája, vol. 6: A vármegye községeinek
részletes története, Kiadja Szolnok-Dobokavármegye Közönsége, Nyomatott Demeter és Kiss Könyvnyomdájában, Deésen
[Dej], 1903, p. 94.
Comissio propria domini regis…, Teleki, I, doc. 293, p. 381.
Ibidem, doc. 304, p. 400 (24.07.1414).
Ibidem, doc. 306, p. 407.
Ibidem, pp. 406-411.
Atilla Bárányi, Zsigmond király 1416-os angliai kísérete, pp. 5-30, în Aetas, no. 19, fasc. 3-4, Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Szeged, 2004.
Ibidem, pp. 12-13. În vara lui 1416 palatinul a primit o nouă misiune și nu s-a mai întors în Anglia, logic deci, nici familiarii
acestuia.
Teleki, I, doc. 317, p. 424.
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Acestea sunt câteva din legăturile și traseele celui mai celebru membru al familiei ardelene, ce a ținut să facă
cunoscută apartenența sa la această regiune a regatului Ungariei, inclusiv prin porecla adoptată.
a) Itinerariile lui Anthonius Erdélyi Somkeréki
1391:
15.11.1391: Turda [DL 73795]
18.12.1391: Șintereag [DL 73795]
1392:
11.02.1392: Șintereag [DL 73795; Teleki, I, doc. 178, p. 235]
1396:
Vara-toamna 1396: Bulgaria [zona Nicopole] [Teleki, I, doc. 221, p. 284, doc. 227, p. 292]
1401:
Primăvara[?] 140124 – [1402?]: Knin [Croația] [Teleki, I, doc. 227, p. 292]
1402:
22.07.1402: Schömberg [Thurnigia] [Teleki, I, doc. 221, p. 284]
11.10.1402: Bratislava [Teleki, I, doc. 224, p. 286]
Ante și post 07.11.1402: Herina [Teleki, I, doc. 224, p. 286]
11.11.1402: Alba Iulia? [Teleki, I, doc. 224, p. 286]
1403:
14.05.1403: Feistritz am Wechsel? [Austria] [Teleki, I, doc. 226, p. 291]
05.11.1403: Alba Regală [Teleki, I, doc. 227, p. 292]
1405:
1405. 0. 0.: Somló? [comitatul Veszprem] [Zala, II, 36125]
21.06.1405: Buda [Teleki I, doc. 233, p. 299]
22.06.1405: Buda [Teleki, I, doc. 234, p. 301]
05.07.1405: Gornești? [Teleki, I, doc. 234, p. 301]
20.07.1405: Alba Iulia [Teleki, I, doc. 234, p. 301]
29.12.1405: Buda26 [Teleki, I, doc. 236, p. 305]
1406:
14.01.1406: Buda [Zs., II, doc. 439327]
18.05.1406: Buda [Teleki, I, doc. 239, p. 310]
1407:
16.02.1407: Buda [Teleki, I, doc. 242, p. 316]
05.10.1407: Verbász?/Vrbs [Vojvodina] [iuxta fluviumOrbaz] [Teleki, I, doc. 251, p. 325]
Noiembrie [?] – ante 15 decembrie 1407: Somló [Teleki, I, doc. 252, p. 326]
1408:
Ante și în 01.03.1408: Turda? [Teleki, I, doc. 260, p. 335]
18.03.1408: Turda [Zs. Okl., II, doc. 6007]
10.04.1408: Alba Iulia [Teleki, I, doc. 260, p. 335]
1409:
Ante 31 03.1409: Somló [comitatul Veszprem] [Teleki, I, doc. 270, p. 350]
09.10.1409: Visegrad [Teleki, I, doc. 272, p. 352]

24 Vezi și P. Engel, op.cit., vocea „Castelani”/ Várnagyokésvárbirtokosok [subvocea Knin].
25 Cf. și Pál Engel, op.cit., subvocea Somló.
26 Pe 27 decembrie 1405 regele se afla la Buda cf. Mályusz Elemér, BorsaIván, Zsigmond-korioklevéltár I-VII, (1387-1420),

Budapest, 1951–2001 [CD], vol. II, doc. 4316 [DL 9149].
27 Mandat al palatinului Nicolaus Garai către oficialii săi, emis „relatio Anthonii de Erdel”. Privea pe locuitorii orașului

Cașovia.
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1410:
06.02.1410: Buda [Teleki, I, doc. 273, p. 354]
11.02.1410: Buda [Teleki, I, doc. 274-275 p. 356-359]
Ante 17.02.1410: Somló? [Teleki, I, doc. 276, p. 359]
12.05.1410: Alba Iulia [Teleki, I, doc. 279, p. 362]
16.08.1410: Tétény [azi parte a orașului Buda Nouă] [Teleki, I, doc. 280-281, p. 364-365]
1411:
13.02.1411: Hunedoara [Teleki, I, doc. 287, p. 371]
24.03.1411: Belag [Teleki, I, doc. 288, p. 372]
29.04.1411: Cluj-Mănăștur [Teleki, I, doc. 289, p. 373]
29.04.1411: Cluj [Teleki, I, doc. 290, p. 374]
18.09.1411: se găsea în Transilvania, căci în comitatul Veszprem, acolo unde era castelan de Somló, era așteptată
întoarcerea sa pentru a emite o sentință ca judecător beneficiind de jus gladii [Zs., III, doc. 953]
23.09.1411: Sântimbru [Teleki, I, doc. 291, p. 376]
1412:
26.06.1412: Buda [Teleki, I, doc. 293, p. 381]
27.06.1412: Buda [Teleki, I, doc. 294, p. 382]
12.07.1412: Turda [Teleki, I, doc. 295, p. 384]
15.09.1412: Săsarm/Zewzarma [Teleki, I, doc. 297, p. 389]
08.11.1412: Cociu/Koch [Teleki, I, doc. 297, p. 389]
1413:
15-22. 02. 1413: Sântimbru? [Teleki, I, doc. 297, p. 389]
29. 10. 1413: Cluj-Mănăștur [Teleki, I, doc. 299, p. 393]
Circa 11. 11. 1413: Miheșu de Câmpie? [Teleki, I, doc. 300, p. 395]
1414:
02.01.1414: Sântimbru [Teleki, I, doc. 300, p. 395]
11.03.1414: Buda [Teleki, I, doc. 301, p. 396]
12.06.1414: Sântimbru [Teleki, I, doc. 302, p. 397]
15-18.06.1414: Frata [Teleki, I, doc. 302, p. 397]
24.07.1414: Buda28 [Teleki, I, doc. 304, p. 400]
25.11.1414: Köln [Germania] [Teleki, I doc. 306, p. 403]
1415:
26.01.1415: Konstanz [Elveția] [Teleki, I, doc. 308, p. 406]
10.03.1415: Konstanz [Teleki, I, doc. 309, p. 407]
07.04.1415: Konstanz [Teleki, I, doc. 310, p. 409]
26.05.1415: Konstanz [Teleki, I, doc. 312, p. 411]
1416:
[mai-iunie] 1416: Londra? [BárányiAtilla, Zsigmond király 1416-os angliaikísérete, p. 12-13]
08.07.1416: Miheșu de Câmpie [Kisfalud] [Teleki, I, doc. 317, p. 425]
19.07.1416: Cluj-Mănăștur [Teleki, I, doc. 318, p. 425]
142029:
12.05.1420: Sântimbru [Teleki, I, doc. 338, p. 443]
17-20.05.1420: Nebanch [disp., lângă Dumbrăvița, Teleki, I, doc. 338, p. 443]
1421:
08.02.1421: Alba Iulia [Teleki, I, doc. 342, p. 447]
06.03.1421: Sântimbru [Teleki, I, doc. 343, p. 449]
28 Pe 23 iulie 1414 regele se afla la Buda cf. Elemér Mályusz, IvánBorsa, Zsigmond-korioklevéltár I-VII, (1387-1420), Budapest,

1951–2001 [CD], vol. IV, doc. 2278 [DF 220688]. Documentul din Teleki este înregistrat aici ca no. 2280 [DL 73941].
29 În perioada 1416-1420 problemele litigioase au fost rezolvate de către Anthonius prin procuratori dintre familiarii săi, ceea

ce indică o absență mai îndelungată din aceste părți ale regatului.
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10-12.03.1421: Dâncul Mare [Teleki, I, doc. 343, p. 449]
25.10.1421: Broumov30 [Moravia Mare] [Teleki, I, doc. 346, p. 454]
1422:
13.05.1422: Șintereag [Teleki, I, doc. 349, p. 459]
1423:
După 10.05. - post 21.05.1423: Cașovia [Zs. Okl., X, doc. 665, p. 28431]
11.07.1423: Vizsoly [în prezent în comitatul Borsod-Abaúj-Zemplén] [Zs. Okl., X, doc. 941, p. 38332]
14.07.1423: Vizsoly [Zs. Okl., X, doc. 952, p. 387]
1424:
30.05.1424: Sântimbru [Teleki, I, doc. 358, p. 469]
04.06.1424: Miheșu de Câmpie? [Teleki, I, doc. 358, p. 469]
1425:
10.02.1425: Alba Iulia [Teleki, I, doc. 362, p. 476]
23.04.1425: Coșeiu/Kusal [Sălaj] [Teleki, I, doc. 363, p. 477]
1426:
31.07.1426: Cluj-Mănăștur [Teleki, I, doc. 369, p. 484]
1427:
01.04.1427: Felpestes/Peștișul Mic [Hunedoara] [Teleki, I, doc. 376, p. 499]
01.05.1427: Sântimbru [Teleki, I, doc. 377, p. 500]
09.05.1427: Sântimbru [Teleki, I, doc. 379, p. 503]
1428:
01.05.1428: Sântimbru [Teleki, I, doc. 383, p. 508]
1429:
12.03.1429: Cluj Mănăștur [Teleki, I, doc. 385, p. 511]
08.04.1429: Cluj Mănăștur [Teleki, I, doc. 386, p. 512]
25.04.1429: Noway/Năoiu [pe lângă Gherla] [Teleki, I, doc. 387, p. 515]
16-18.09.1429: [prediul] Rich/Râciul de Câmpie [comitatul Cojocna; azi pe lângă Luduș] [Teleki, I, doc. 387, p. 515]
b) Familiarii și procuratorii lui Anthonius Erdélyi Somkeréki
31.03.1409: familiari nenominalizați [Teleki, I, doc. 270, p. 350]
17.02.1410: Nicolaus fiul lui Stephanus de Ayka [azi Ajka, comit. Veszprem] [Teleki, I, doc. 276, p. 359]
18.09.1411: Albertus, fiul lui Emericus de Palfalua [comit. Veszprem] [Zs., III, doc. 953]
ante [01.0233 - 13.07.1413]34: Gregorius35 fiul lui Iacobus dictus Erdeli [pridem castellanus de Somlyo36: Zs., IV, doc. 850]

30 În luna octombrie 1421, regele-împărat s-a aflat în Moravia, după cum o demonstrează mai multe acte emise de acolo: de

31
32
33
34
35

36

exemplu no. 1062, p. 324 [18 octombrie], no. 1069, p. 325 [20 octombrie], cf. Borsa Iván, Zsigmondkori oklevéltár, VIII, (1421),
Magyar Országos Levéltárkiadványai, II. Forráskiadványok 39, Budapest, 2003.
Anthonius Erdélyi pare a fi fost omul palatinului delegat de acesta la congregația generală a comitatelor Abaúj și Sáros,
așa cum rezultă din scrisoarea din 25. 05. 1423 a lui Nicolaus Garai.
Tóth Norbert, Zsigmondkori oklevéltár, X, (1423), Magyar Országos Levéltárkia dványai, II. Forráskiadványok 43, Budapest,
2007, p. 383.
Primul act în care Gregorius apare cu titulatura de fost castelan de Somló și în relație de familiaritate cu episcopul de
Gyór: Zs., IV, doc. 119.
La această dată era deja familiar al episcopului de Gyór, după cum pare a rezulta din documentul emis de episcop.
În jurul datei de 28. 12. 1414 judeca împreună cu alți nobili, printre care și fratele său geamăn, Adalbertus, nobil de
Palfalwa o cauză episcopală: „in dicta nostra sede iudiciaria [de Tapolczafew, ... ] magister Iohannes, filius Petri de Zemere, comes
universorum nobilium iobagionum ecclesie Iauriensis de Tapolczafew …. Nos unacum Gregorio filio Iacobi dicti de Erdel nobili scilicet
de Kys Ienew, pridem castellano de Somlyo ac Adalberto fratre suo germanico nobili de Palfalwa aliis quequam pluribus nobilibus”, în
Zs. IV, doc. 2811. La data de 18. 04. 1419 este amintită și soția acestuia, Elena și fiul, Iohannes: doc. 318, Zs., VII.
De fapt, mai probabil vicecastelan al lui Anthonius, așa cum credea și P. Engel, op.cit., subvocea Somló: doc. 119, Zs., IV,
din 01. 02. 1413.
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14.07.1414: Petrus, fiul lui Petrus de Poka [Păingeni, jud. MS] [Teleki, I, doc. 303, p. 399]
04.04.1416: Ladislaus, arhidiacon de Târnave, procurator [Teleki, I, doc. 314, p. 415]
18.10.1418 – 01.05.1420: Petrus [diacul] litteratus de Papa [posibil să fie identic, de fapt, cu Petrus de Poka] [Teleki,
I, doc. 327, p. 434; doc. 337, p. 442]
c) Slujitorii [famuli] lui Anthonius Erdélyi Somkeréki
14.12.1407: Nicolaus magnus [cel Mare] [Teleki, I, doc. 252, p. 327]
Ceea ce putem observa, bazat pe numărul de familiari identificați, este faptul că aceștia sunt recrutați zonal,
după nevoile acestui nobil, trei fiind din satul Palfalua din comitatul Veszprem, din perioada în care Anthonius
a servit ca și castelan de Somló [1405-1411/1413], iar în Transilvania, în absența sa [din modul cum actele îl amintesc ca fiind prezent la diversele procese, Anthonius era interesat de rezolvarea personală a afacerilor sale de familie și nu numai] nobilul Erdélyi Somkeréki a fost reprezentat de diacul Petrus [1414-1418/20?]. Când nu a putut
ajunge prin familiari la procese, a rugat membri ai clerului transilvan să-l reprezinte [arhidiaconul Ladislaus] sau
a solicitat ajutorul regelui sau al cumnatului regelui [Nicolaus Garai], puternicul său stăpân, pentru a interveni
pe lângă diverși factori de putere transilvăneni spre a-l ajuta în diverse cauze.
Din nefericire nu-i cunoaștem decât un slujitor, pe Nicolaus cel Mare, atestat la 1407 cu prilejul unei crime de
facta potentie. Norocul a făcut ca Anthonius, al doilea născut al lui Nicolaus Somkeréki (probabil spre 1374-75,
posibil de ziua sfântului Anthonius de Padova, serbat în Ungaria pe 13 iunie37) să își depășească fratele mai mare,
pe Iohannes, și, profitând de curajul său și de o constelație norocoasă, ce l-a împins lângă factorii decizionali, culmea, începând cu dezastrul de la Nicopole [1396], când l-a protejat pe rege în fuga sa spre corabia de pe Dunăre,
să ajungă a fi primul nobil maghiar, dar mai ales Ardelean, după propria sa expresie, care să aibă un blazon, concedat după toate regulile, de către regele-împărat Sigismund. A bătut jumătate de Europă în serviciul regelui său,
precum și a stăpânului său, nobilul Nicolaus Garai [rudă de clan], ajungând până la Londra, Köln și Konstanz;
Anthonius a încercat prin toate mijloacele să-și creeze un domeniu unitar în comitatul Turda, pe lângă cel de
moștenire din comitatul Solnocul Interior, iar la moartea sa a lăsat moștenitorilor șansa de a-i continua afirmarea.
Aceștia au confirmat în parte, precum fiul mai mare Gyleth-Gregorius [1422-1430]38, mort curând după tatăl său,
și care selectat ca și „aule nostre familiares” de către împăratul Sigismund de Luxemburg39, ar fi fost sortit, probabil
destinului tatălui său, de ce nu și mai sus, dar nu a mai ajuns la acel statut, precum ilustrul său părinte; următorii
fii au ajuns să-i secondeze pe voievozii Transilvaniei.
Cu toate proastele decizii ale unora dintre membrii familiei la 1467, domeniul familial a fost salvat parțial prin
căsătoria nepotului lui Anthonius, Iohannes, cu verișoara regelui Mathias Hunyadi, Jusztina, și chiar dacă s-au
situat printre „aleșii” transilvăneni, toți ceilalți urmași nu au mai reușit să atingă anvergura fondatorului ramurii
Erdélyi a familiei Somkeréki din neamul vechi Becsegergely.

The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries)
C. Restrictions on power 1391-1430. Positions, itineraries, acquaintances, and servants.The case of Anthonius Erdélyi
(Abstract)
The study represents the third part of a wider study devoted to the noble kindred of Şintereag; this part is a case study trying to identify the famili
are sand famuli of the one particulary member of the family (Anthonius Erdélyi), but especially to capture the dynamics of a noble´sittineraries over
a time of 4 decades in the service of one special magnate (Nicolaus of Gara) and king-emperor of the Hungarian kingdomand Holy Roman Empire,
Sigismund of Luxemburg.

37 Szentpétery Imre, CHRONOLOGIA. A közép- és újkori időszámítás vázlata. Az 1923-ban kiadott munka javított és bővített

kiadása. Kiegészítette: Érszegi Géza, Raj Tamás és Szögi László. A művet a szerző hagyatékának és a kiegészítéseknek a
felhasználásával sajtó alá rendezte: Gazda István, f. ed., f. a., p. 39.
38 Vezi genealogia din partea a II-a a studiului nostru dedicat familiei Somkeréki.
39 DL 74048 din 08.05.1430: „Gregorius, filius condam Anthonii dictus Erdely, aule nostre familiares”.
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Vigesima din Bistrița în Evul Mediu

SIMON Zsolt

Cuvinte cheia: Bistrița, Ev Mediu, comerț, administrație financiară.
Mots-clés: Bistrița, Moyen-âge, commerce, administration financière.

Istoria medievală a comerțului exterior derulat prin Transilvania este relativ bine cercetat, datorită în special
strădaniilor lui Radu Manolescu și Zsigmond Pál Pach.1 Istoria administrației medievale al oficiului vamal extern
din Bistrița însă a atras atenția istoricilor într-o măsură atât de mică, încât credem că nu este de prisos să adunăm
într-un studiu informațiile – destul de puține, dealtfel –, pe care le-am găsit referitoare la această temă.
Pentru contextul istoric aici dorim să amintim doar (ceea ce din literatura de specialitate este de demult cunoscut), că în Transilvania medievală au funcționat oficii vamale externe (după numele vămii denumite la început tricesime, apoi după reforma financiară din1467 „vama [Sfântei] coroane” (vectigal Sacre corone), apoi aproximativ
după acest an din ce în ce mai frecvent vigesimă) în trei orașe importante: Brașov, Sibiu și Bistrița, adică în acele regiuni, unde cele mai importante drumuri comerciale ale Transilvaniei au părăsit, respectiv au intrat în acest ținut.
În ceea ce privește tema propriu-zisă a studiului de față, prima dată dorim să prezentăm aspectele administrative ale istoriei oficiului vamal din Bistrița. Acest oficiu desigur avea sediul într-o casă din oraș, care însă în 1505,
când vigesima era arendată de către sași, era închiriată de la un proprietar necunoscut.2 Vămile erau încasate cu
ocazia târgurilor, cel puțin aceasta se poate deduce din scrisoarea regală din 29 iulie 1508, care a interzis bistrițenilor să încaseze tricesima înaintea începerii târgului.3 Pe lângă vămile propriu-zise, cei implicați în comerțul extern trebuiau să plătească vameșilor și niște taxe pentru emiterea așa-ziselor țidulele vigesimale, care dovedeau
plata vămii după mărfurile notate în aceste acte. Legat de acestea, unele grupuri de comercianți au reușit să obțină niște înlesniri: în 1517 regele Ludovic II a amintit, că sibienii și bistrițienii erau scutiți de obligația prezentării
țidulelor vigesimale la târgurile și bâlciurile transilvane.4
Nu toți puteau sau doreau să-și plătească țidulele și vămile, și astfel nu puține persoane au rămas datornici
oficiilor vamale: în 1471 Sibiul, într-o scrisoare despre vigesimă, a cerut conducerii orașului Bistrița să-și încaseze
toate externaliile sale (adică evident a oficiului vigesimal de acolo), realizate atât în bani, cât și în natură.5 Datornicii vigesimelor din această localitate și Brașov sunt amintiți și într-un document din 1490.6
Veniturile provenite din vămi (asemenea celor încasate din alte surse) erau contabilizate cu ajutorul socotelilor. Conform unui document din 1471, aceste documente (registern) în Bistrița erau păstrate, împreună cu banii,

1

2

3
4
5
6

Manolescu 1956, Manolescu 1965, Pach 1975, Pach 1978, Nussbächer 1984–1988, Gonța 1989, Pach 1995, Pach 1999, PakucsWillcocks 2007, Simon 2016. Studiul a fost scris în cadrul proiectului de cercetare nr. PD117026, finanțat de către Oficiul
Național al Cercetării, Dezvoltării și Inovației (din Ungaria) – NKFIH.
Cf. Expensae […] pro censu domus. Rechnungen Hermannstadt 1880: 326. Vigesimele din Brașov și Sibiu de asemenea
aveau câte o casă în localitățile respective, precum o atestă sursele de la începutul sec. al XVI-lea. Rechnungen Kronstadt
1886: 77, 499, 570, 596, 597, 608, 609, 661, 662, 664, 665, 669, 671.
Berger 1986: nr. 493.
DF 246568.
Urkundenbuch 1991: nr. 3871.
DF 247398, 246512. (Regestele acestor documente: Urkundenbuch Online: nr. 5095 B*, 5037*.)
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într-o ladă sau cutie7 – ca și la Sibiu și Brașov, de altfel.8 Socotelile oficialilor vamali din Brașov și Bistrița sunt
amintite și în 1490, când specifică faptul că prin intermediul acestora ei au dat socoteală „conform obiceiului”.9
În ceea ce privește pe arendatori și vameși, prima informație o avem din 6 iunie 1470, când Sibiul l-a numit
pe sibianul Conrad Monetarius și pe brașoveanul Bartholomeus Schunkabunk vigesimatori de Bistrița.10 Acesta
înseamnă că orașele Sibiu și Brașov erau cele care controlau vama de aici. Acest mod de administrare a ținut cel
puțin până 26 mai 1471, deoarece la 14 mai conducerea Sibiului a amintit judelui și unui jurat bistrițean că durata
posesiunii vigesimelor (nu s-a specificat, despre care vămi este vorba) se va termina la 26 mai, și că sibienii nu
sunt siguri, dacă vor ține (adică foarte probabil: vor arenda) vigesimele amintite și în anul viitor.11
La 5 mai 1474, la Bistrița, Johannes Olah era colectorul așa-zisei vămi a coroanei.12 Această persoană, probabil
era un cetățean din Brașov13 angajată în slujba orașului său, ceea ce ar însemna că vama bistrițeană era arendată
(și) de Brașov. Peste un an, mai precis la 10 iulie 1475, trimișii Bistriței s-au dus la Mediaș în problema arendării
vigesimei,14 deci este posibil ca atunci conducerea Bistriței sau a arendat de la rege vama din acest oraș, sau a
avut intenția de a face acest lucru. Cert este că la 7 iunie 1481, din nou, sfaturile din Sibiu și Brașov au administrat
vigesima din Bistrița,15 în 1495 cel puțin cel din Sibiu, dacă primarul a cheltuit pe contul orașului Sibiu din partea
vigesimei din Bistrița 40 de florini.16 În cea mai mare parte a anului 1497 deja toată Universitatea Săsească a deținut vigesimele transilvane: la 17 ianuarie 1497 regele a poruncit celor Șapte și Două Scanue, Districtului Bistriței
și Țării Bârsei, să plătească unei persoane nominalizate o sumă anume din vigesimele de acolo;17 aceasta înseamnă că Universitatea a deținut în arendă vămile, și o parte a sumelor de arendă a fost ordonată să fie plătită nu
trezoreriei, ci unei persoane anume. O scrisoare regală redactată peste două săptămâni este și mai clară în această
privință, deoarece ea a ordonat sașilor din unitățile administrative amintite, ca la sfârșitul anului, până când ei
arendează vigesima transilvană, să predea această vamă lui Zsigmond Vémeri, administratorul veniturilor regale
(această funcție practic era echivalent cu cel al marelui trezorier al regatului).18 Domnitorul însă și-a modificat
puțin această hotărâre al lui, în sensul că la 8 septembrie 1497 a scris Sibiului și celor Șapte Scaune, că într-o altă
scrisoare le-a prelungit perioada de arendare a vigesimelor transilvane de la 5 august până la 15 august.19 Se poate observa că în acest ultim document deja nu apare ca arendator Districtul Bistriței, nici cele Două Scaune și nici
Țara Bârsei; această omisiune însă se datorează probabil numai faptului că scrisoarea era adresată doar Sibiului
și celor Șapte Scaune.
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Urkundenbuch 1991: nr. 3999.
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Urkundenbuch 1991: nr. 4416.
Ex parte vigesimae Bistriciensis. Suma era dată pentru salariul anual al lui Stephan Agathae. Rechnungen Hermannstadt
1880: 197.
Marienburg 1806: 235–236. (DF 246522.)
Nos propter certas et rationabiles causas vigesimam illius regni nostri Transsyluane post expletionem anni presentis, quo vos huiusmodi
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nostri per vos omnino remitti et resignari decrevimus. (1 februarie 1497) DF 245241. Regesta documentului: Urkundenbuch
Online: nr. 5701*. Despre oficiul de administrator al veniturilor regale vezi Kubinyi András, „Hivatalnokkarrier a XV.
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DF 245248. Regesta documentului: Urkundenbuch Online: nr. 5708*.
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După ce dieta din octombrie 1518 a ordonat (repetând hotărârile din 1514) ca veniturile regale să fie returnate
domnitorului,20 la 10 noiembrie 1518, Ludovic II a poruncit Sibiului și Bistriței să recunoască ca vigesimatori pe
oamenii marelui trezorier, trimiși pentru ocuparea vămii sibiene deținute până atunci de către Brașov.21 Este probabil, că s-a strecurat o greșeală în redactarea acestei scrisori, deoarece teoretic Bistrița nu prea a avut de-a face cu
vama sibiană arendată de Brașov – noi credem că de fapt Sibiul și Bistrița au trebuit să predea nu numai vigesima
sibiană, ci și cea bistrițeană, mai precis fiecare oraș oficiul aflat în localitatea respectivă. Este de asemenea posibil,
că nu numai Brașovul, ci și Sibiul și Bistrița au arendat vămile amintite, deoarece în evul mediu în general cel
puțin primele două orașe împreună au închiriat vigesimele.
În 1519 vama din Bistrița încă era condusă de angajații trezoreriei; astfel, la 4 mai vigesimator transilvan nu
era un sas ci un nobil (Mihály Kenderessy) care primește ordin de plată de la marele trezoriei22. Mai mult, la 29
iunie 1519 Brașovul, Sibiul și Bistrița au cerut regelui să interzică vameșilor activi în aceste orașe a mai produce
daune comercianților.23
Cândva după această dată vigesmele au trebuit să revină sașilor, dacă la 17 iulie 1525 Ludovc II pe de o parte
a menționat, că într-o scrisoare anterioară deja a poruncit vigesimatorilor brașoveni și bistrițeni să predea vămile
din orașele lor oamenilor noului trezorier, János Dóczy, pe de altă parte a ordonat acestor două orașe să-i ajute pe
trimișii lui Dóczy în ocuparea vămilor.24 Acest lucru s-a și produs, dacă în septembrie 1525 ca vigesimator brașovean nu un sas este menționat, ci un nobil, Demeter Kóródi.25 În 1529 și 1530 veniturile vigesimei au fost donate
comiților cămării de sare din Transilvania: nu cu mult timp înaintea zilei de 20 iulie 1529 lui Ferenc Kendi,26iar în
jurul zilei de 3 martie 1530 lui Pál Podvinyai.27 La 26 aprilie 1540 George Martinuzzi a poruncit sfatului Bistriției
să predea lui Pál Murányi vigesima, pe care până atunci a deținut-o bistrițeanul Thomas Szűcs (nu știm dacă în
numele propriu sau, mai verosimil, al orașului, doar ca un împuternicit al Bistriței). La 5 mai 1540 Murányi a preluat de la juratul Thomas Szűcs 46,8 florini din veniturile vigesimale.28 Cu câteva săptămâni după aceasta (la 28
mai), Martinuzzi și-a schimbat decizia, în sensul că pentru o perioadă de un an Bistriței i-au fost donate veniturile
vigesimei, împreună cu cele ale camerei de sare din Albeștii Bistriței, pentru „marile și multele servicii” făcute
lui, în special cele prestate cu ocazia soliei efectuate la sultanul otoman.29 La 30 martie 1541 orașul a dat pentru
arenda vigesimei lui Ștefan Mailat postav în valoare de 60 florini,30 sumă care, teoretic, trebuia să reprezinte o
parte a arendei anului ce începea peste două luni, la 28 mai 1541.
În legătură cu arendatorii și vameșii, dorim să mai amintim că alterarea lor, mai precis preluarea oficiilor de
către noii vigesimatori, s-a produs odată cu iscarea unor probleme: în 1490 Brașovul și Bistrița au preluat de la
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The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary 2012: 178, 180, 222, 224.
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nr. 4117.
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349-350 (unde se consideră că o adunare era ținută la 22-23 aprilie, iar o alta la 7-14 mai; nouă însă ni se pare prea puțin
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Berger 1986: nr. 1457.
Berger 1986: nr. 1487. După înțelegerea făcuta la dieta din 12 februarie 1541 între Bolodizsár Bornemisza și Ioan Mailat,
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proveneau din partea estică, printre care și camera de sare din Turda și Dej, jumătatea celei din Cojocna, însă veniturile
din Bistrița și din Albeștii Bistriței nu erau menționate. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Vol. 1. 21-22, 64-66. Nici hotărârile
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Márton Tárcai, comitele cămărilor de sare ale Transilvaniei, de la familiarii și vameșii acestuia (cei care „oﬃciolatum vectigalium in illa civitate exigi solitorum tenebant”) nu numai oficiile din aceste orașe, ci și socotelile,
toate bunurile vameșilor, precum și lucrurile pe care Tárcai le-a cumpărat pentru regele Mathia Corvinul. La
urmă problema a fost rezolvată, regina Beatrice de Aragon (văduva regelui) poruncind celor două orașe, ca pe
de o parte să le dea înapoi lui Tárcai și oamenilor acestuia toate lucrurile amintite, pe de altă parte să-i îngăduie
acestuia din urmă să culeagă acele restanțe, cu care alții erau datori oficiului vamal.31
În ultima parte a studiului de față vom prezenta datele referitoare la veniturile și cheltuielile oficiului vamal,
contabilizate în socotelile sibiene. Prima informație de această natură este relativ târzie: în 1495 din partea vigesimei bistrițene au fost plătite în favoarea orașului Sibiu, 40 de florini.32 În 1501 din vigesimele din Sibiu și Bistrița o
dată a fost contabilizat un venit total de 599,8 florini,33 însă partea Bistriței nu se poate afla. Pentru acesta trebuie
să mai așteptăm încă doi ani, până 1503 și 1504, când arendașii sibieni au contabilizat ca și venit ce provenea de
la vama din Bistrița, 100 florini, respectiv 135,5 florini (este posibil, ca ultima sumă să acopere și perioada între 1
ianuarie și 25 februarie 1505).34 În 1502 o socoteală a vigesimelor spunea că „din Bistrița nu s-a câștigat nimic”,35
adică cel mai probabil proveneau niște bani de acolo, numai că aceștia erau cheltuiți pe loc. Pe baza aceleiași logici, veniturile din anii 1495, 1503 și 1504 trebuiau să fie niște profituri, și nu venituri totale.
Alte surse ne spun că în 1503 Sibiul a avut niște venituri din vigesime împreună „cu Bistrița” (însă nu s-a
precizat suma care provenea din Bistrița), iar în 1502 și în perioada1504-1506 „fără Bistrița”.36 Pe baza datelor referitoare la perioada 1502-1504 se poate deduce că și în ceilalți ani, când era notat că încasările erau „fără Bistrița”
(în 1505 și 1506), de fapt vama de aici era de asemenea arendată de către sași. Pe baza celor scrise mai sus, se mai
poate concluziona că între 1501 și 1506 vigesima din Bistrița a fost arendată către Sibiu și Brașov, împreună cu
celelalte două vămi transilvane. Această ipoteză este întărită și de faptul că în 1505 a fost trimisă o persoană de
la Sibiu la Bistrița în problema vigesimei (bistrițene, cel mai probabil),37 deoarece vama bistrițeană era administrată de Sibiu. De altfel este probabil că în Evul Mediu târziu, cel puțin în majoritatea cazurilor, toate vigesimele
transilvane să fi fost arendate împreună – deci în acele cazuri, în care se știe cine a arendat vama din Sibiu sau/și
Brașov, este verosimil că aceasta a administrat și oficiul din Bistrița.
În 1505, până la 24 aprilie, vigesima bistrițeană a avut un venit de 162,5 florini (până 14 februarie 108,31 florini, după această dată 54,19 florini). Credem că la această sumă trebuie adăugați acei 44 florini notați separat,
care au fost încasați în 14 săptămâni (Stephanus pro 14 ebdomadis percepit flor. 44 et consumpsit). Perioada, la
care se referă prima sumă, poate să fie egală cu aceste 14 săptămâni, dar și cu 114 zile, dacă a început la prima
zi a anului, deoarece asemănător Sibiului și Brașovului, cel puțin teoretic, și la Bistrița anul financiar începea tot
atunci. În cazul în care calculăm 114 zile cu 162,5 florini, respectiv 14 săptămâni cu 206,5 florini, și dacă veniturile
s-ar împrăștia uniform pe tot anul, veniturile anului 1505 ar fi de 520,29 florini, respectiv 767 florini. Ținând cont
că traficul comercial avea o anumită sezonalitate, putem doar să presupunem, că venitul anual era în jur de 500800 florini, sumă care, însă, putea să difere și cu câteva sute de florini.
În 1552 vigesima a fost luată în arendă (pentru anul viitor) de către oraș pentru 200 florini.38 Bistrițenii aveau
însă vigesima „nu în urma unei arendări, ci ca dintr-un fel de miluire osebită a monahului [adică a lui George
Martinuzii]; care totuși [pe ei] i-a costat mai mult. Căci el a scos apoi mai mult de la orășeni pentru obținerea acestei miluiri. Iar ei spuneau că acest venit nu împlinește adesea nici [măcar] suma de 200 florini, mai ales când sunt
oprite legăturile de negoț cu moldovenii, ceea ce obișnuiește să se întâmple des.”39 Acest citat arată că veniturile
vamale puteau să oscileze semnificativ, se pare că cel mai mult din cauze extraeconomice.
Referitor la cheltuielile oficiului vigesimal din Bistrița, avem informații doar dintr-un singur an, probabil din
aceeași perioadă despre a cărei venituri am scris mai sus, și care a ținut sau de la începutul anului, sau 14 săptămâni, până în 24 aprilie 1505. Atunci s-a cheltuit pentru salarii și chiria casei vigesimale în total 166,61 florini
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(Expensae singulae tampro stipendo, quam pro censu domus). Probabil la această sumă trebuie adăugați acei
44 florini notați separat, care au fost consumați în 14 săptămâni (amintiți mai sus) – după analogiile brașovene
și sibiene, probabil pentru hrană.40 În cazul unei sezonalități uniforme, dacă calculăm 114 zile cu 166,61 florini,
respectiv 14 săptămâni cu 210,61 florini, pentru cheltuielile întregului an 1505 primim 533,44 florini, respectiv
782,27 florini, adică cu circa 15 florini mai mult, decât veniturile. Probabil din acest motiv nu a fost scrisă nicio
sumă după cuvintele referitoare la anul 1505: „din vigesima bistrițeană au provenit”.41 Socotelile vigesimelor din
Brașov și Sibiu din 1500, respectiv 1503 arată că cheltuielile erau destul de uniforme pe tot parcursul anului, astfel
putem să estimăm că oficiul bistrițean în 1505 a consumat circa 500-800 florini, sumă care, în cel mai fericit caz,
putea să depășească veniturile cu doar câteva sute de florini.
Veniturile vigesimei bistrițene devin relativ și mai mici, dacă le comparăm cu cele realizate la Brașov și Sibiu,
unde în 1553 vigesimele au fost arendate pentru 2000, respectiv 1000 florini,42 ceea ce înseamnă că suma plătită
pentru vama din Bistrița reprezenta doar o zecime, respectiv o cincime a arendelor celorlalte două vigesime transilvane. Aceste date, precum și cele referitoare la veniturile vamale, amintite mai sus, sugerează că în cazul Bistriței medievale târzii, comerțul extern nu avut un volum atât de mare,43 încât să fi putut reprezenta o forța majoră în
dezvoltarea urbană – cu toate că avea o poziție geoeconomică avantajoasă, fiind localizată la granița cu Moldova
și adăpostind singurul oficiu de vamă externă pe latura estică a Transilvaniei (dacă exceptăm Brașovul, situat în
colțul sud-estic al voievodatului). Prin excluderea sau mai bine zis diminuarea importanței acestui factor comercial, ajungem la ipoteza conform căreia cel mai probabil producția meșteșugărească (poate și cea de vin) și mineritul
din regiunea Rodnei44 erau forțele care au avut un rol mai însemnat în dezvoltarea Bistriței în Evul Mediu târziu.

La vigesima de Bistrița au Moyen-âge
(Résumé)
Dans la Transylvanie du Moyen-âge, il y avait des offices vigésimales (nommés tricésimale avant la reforme financière de 1467), c’est-à-dire
des institutions qui administraient les revenus des douanes du commerce extérieur: Braşov, Sibiu et Bistriţa. L’histoire du Moyen-âge des premiers
deux offices a été amplement décrite par les historiens, spécialement par Radu Manolescu, Zsigmond Pál Pach et Mária Pakucs-Willcocks. Le passé
de la vigésima de Bistriţa a suscité en moindre mesure l’intérêt des historiens, probablement découragés par l’absence des registres douaniers,
contrairement au cas de Braşov et de Sibiu.
La présente étude, écrits dans l’intention de combler cette lacune, nous exposons l’histoire de cet office décrivant et analysant l’administration
et les revenus de la douane de Bistriţa. Nos sources principales ont été les diplômes, les lettres et les comptes, gardées dans l’archive de la ville de
Bistriţa. Nous nous sommes également appuyé sur les sources historiques des archives de Sibiu et de Brașov (car les trois offices vigésimales ont
souvent été subordonné à ces deux villes).
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Geneza și primele decenii de evoluție
a Curții princiare din Transilvania

Anton E. DÖRNER

Cuvinte cheie: Ioan Sigismund, Isabella, Transilvania, palat, Alba Iulia, Principat.
Schlüsselwörter: Johann Sigismund, Isabella, Siebenbürgen, Palast, Alba Iulia, Fürstentum.

Moartea neașteptată a regelui Ioan I. (1540) a declanșat o criză profundă în întregul regat al Ungariei. Potrivit
tratatului încheiat la Oradea (1538) între regalitatea maghiară și Habsburgi s-a ajuns la un acord comun, conform
căruia, la stingerea din viață a lui Ioan I., împăratul urma să preia în stăpânire întreaga parte de răsărit a monarhiei sale. În temeiul acestei convenții, însărcinații austrieci au început grabnic discuțiile preliminare cu regina
Isabella pentru punerea în aplicare a deciziei adoptate de cele două părți. Negocierile nu s-au soldat cu nici un
rezultat concret din cauza reticenței văduvei răposatului suveran, care nu putea accepta în nici un chip, ideea ca
fiul ei recent născut și ales de către nobilime într-un cadru festiv ca rege al țării, să fie privat la vârsta majoratului
de puterea supremă în stat. Drept urmare a acestei reacții, împăratul Ferdinand I, a inițiat o campanie militară
hotărâtă cu scopul să cucerească Buda prin forța armelor. Sultanul Soliman I., atent la evenimentele în desfășurare, nu a putut îngădui schimbarea configurației geo-politice central europene în defavoarea Porții otomane,
motiv pentru care a intervenit personal în desfășurarea campaniei. Astfel, la 29 august 1541 a ocupat capitala
Ungariei, punând pe fugă armata habsburgă aflată la poalele fortificației. La momentul cuceririi, regina văduvă
se afla, împreună cu băiatul ei în etate de numai câteva luni, în palatul regal situat în cetate. Padișahul a dorit
neapărat să îl cunoască pe fiul nou născut al lui Ioan Zápolya, știute fiind raporturile deosebite și sentimentele
alese nutrite de către acesta față de persoana fostului rege încă din perioada bătăliei de la Mohács (1526), când îl
ajutase, nemijlocit, să preia tronul Ungariei. Întâlnirea preconizată a fost însă împiedicată de anumite principii
religioase musulmane, care nu permiteau întrevederea celor doi în prezența mamei suveranului, fapt dificil de
realizat din cauza vârstei fragede a copilului, dar rezolvată pozitiv până la urmă de către sfetnicii aflați în anturajul sultanului. La finalul discuțiilor avute cu delegația care l-a însoțit pe minor, Soliman I. a decis să trimită,
temporar, familia regală într-o zonă mai ferită, până la aplanarea conflictului armat. Soluția optimă preconizată a
constat în desemnarea urmașului coroanei, Ioan Sigismund, ca principe al Transilvaniei sub regența mamei sale,
Isabella. În acest sens acestuia îi fusese conferite, neîntârziat, actul de numire (ahdname)1, simbolurile regalității,
utilizate în asemenea cazuri de către otomani2, alături de alte câteva daruri prețioase, specifice momentului sărbătoresc3. Pentru cârmuirea efectivă politică a noii entități teritoriale, sultanul l-a nominalizat pe episcopul-vistier
Gheorghe Martinuzzi, care primește acum titlul de guvernator, precum și puteri discreționare în conducerea
viitoarei țării4. Transilvania urma să plătească Imperiului otoman un tribut de 10.000 de galbeni în schimbul păstrării autonomiei proprii. Soliman I. s-a angajat ca deîndată ce situația politico-militară din Ungaria o va permite,
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kiadó Budapesta-Erdélyi Múzeum Egyesület Cluj, 2002, p. 81.
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regel, ales de către nobilimea maghiară își va recăpăta tronul cu sprijinul său. La fel, a promis ocrotirea familiei
princiare precum și un ajutor militar imediat, în cazul în care țara s-ar afla într-un iminent pericol. În paralel cu
acțiunile descrise, el se adresase întregii nobilimi transilvănene printr-o scrisoare, înștiințând despre hotărârea
decisă și cerând supunere față de principele numit personal, în caz contrar amenințând cu represiuni militare5.
Prin măsura luată, configurația spațiului central-european s-a modificat semnificativ, Ungaria fiind împărțită în
trei arii distincte: cea de vest și de nord (cu Slovacia, Slovenia și Croația) rămânând sub stăpânire habsburgică,
cea centrală transformată într-un pașalâc turcesc, iar ultima, aflată în est (transformată în Principat autonom)
oferind un cadru propice unei noi forme politico-administrative, existând sub suzeranitate otomană pentru o
perioadă de 150 de ani. Teritoriul principatului includea, alături de Transilvania propriu-zisă, și zona de vest a
fostului regat ungar (Partium), precum și Banatul.
La scurtă vreme după vizita mai sus consemnată, sultanul a restituit reginei toate simbolurile tradiționale ale
regalității din Ungaria, întreaga visterie al suveranilor maghiari, obligând Curtea ei să părăsească în cel mai scurt
timp posibil palatul din Buda și să se îndrepte spre noua patrie primită în administrare.
Isabella și curtenii regali însoțitori au plecat, la sfârșitul lunii august 1541, într-o călătorie plină cu multe necunoscute. În zona arcului carpatic domnea încă o totală confuzie politică și militară. Adepții fideli al dispărutului
rege Ioan I se confruntau în mod deschis cu reprezentanții taberei filohabsburgice, în dispută angrenându-se
acum și partizanii grupării nobiliare interne, care se opuneau deciziei impuse de către Soliman I ca țara să fie un
teritoriu subordonat Porții otomane, chiar și sub forma autonomă preconizată. Problemele imediate cu care se
confruntau noii veniți în Transilvania erau multiple: alegerea locului potrivit pentru reședința Curții princiare,
lipsa unui aparat de stat central funcțional, o legislație specifică locală, bazată pe drepturile și libertățile stărilor
privilegiate, necunoașterea cu precizie a limitelor teritoriale a entității statale de guvernat și, nu în ultimul rând,
nesiguranța legată de felul în care „nou veniții”, respectiv personalul Curții princiare va fi receptat de către o
societate care îi era total străină familiei conducătoare.
Prima staționare a regentei Isabella a fost în cetatea din Lipova, de unde, – alături de sfetnicii ei –, au căutat să
afle soluții de rezolvare urgentă a dificultăților existente. Prioritară se menținea în găsirea unor resurse materiale
suficiente pentru întreținerea Curții. În acest scop a fost convocată, pentru prima dată, la 18 octombrie 1541, o
dietă la Debrețin, unde solicită membrilor prezenți fonduri financiare suficiente pentru necesitățile subzistenței
personalului aflat subordinea ei6. În paralel, se căuta un sediu reprezentativ pentru familia princiară și curtenii
însoțitori. Dintre toate variantele posibile, Oradea constituia opțiunea primordială. Orașul avea o tradiție veche
în istoria Ungariei medievale și reprezentase, timp îndelungat, un centru de comandă pentru unii regi ai țării,
tineri guvernatori sau voievozi ai Transilvaniei. Singura problemă o reprezenta faptul că palatul râvnit situat în
cetate era reședință episcopală, fiind deținut de către Gheorghe Martinuzzi; nu se întrevedea, astfel, vreo posibilitate plauzibilă ca episcopul-vistier să cedeze definitiv clădirea în favoarea Isabellei. Totuși, o perioadă de timp,
regina-mamă a fost găzduită aici7. O altă posibilă variantă propusă, de această dată din interiorul spațiului transilvan, se referea la sediul instituției episcopale romano-catolice din Alba Iulia. De la moartea ultimului titular,
Ioan Statileo (1542), încăperile situate în cetate erau nelocuite, doar câțiva călugări mai trăiau în impunătorul
edificiu etajat. O delegație dietală a întreprins o călătorie la Lipova pentru a lansa o invitație reginei de a veni în
Transilvania. După urările de bun venit și prezentarea cadourilor aduse familiei princiare, nobilii itineranți au
conturat avantajele înfățișate de către sediul propus. Oferta de a face o vizită la fața locului este acceptată, iar peste scurt timp s-a întreprins o călătorie obositoare până la Alba Iulia. Isabella a rămas impresionată de frumusețea
zonei și de dimensiunea palatului amplasat între zidurile puternic apărate care, deși se afla acum într-o stare de
degradare accentuată, prezenta perspective bune de revenire la frumusețea de odinioară, desigur cu un anumit
efort financiar și uman pe măsură. Astfel, regina-mamă a decis să profite de generozitatea nobilimii dietale și
să facă primii pași în strămutarea ei și a suitei sale, venită cu ea de la Buda, și compusă în mare parte din nobili
polonezi, maghiari și italieni8. În ansamblul rezidențial ea va ocupa apartamentele de la etajul clădirii, situate în
flancul stâng față de intrarea în palat9, iar curtenii, în sălile aflate în aripa din dreapta a porții principale de acces
(domus nobilium regni). Prezența Curții princiare în localitate transformă cetatea și orașul, în mod progresiv, într-o
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adevărată capitală a Transilvaniei. Pentru întreținerea familiei suverane și a personalului aferent, Dieta a dispus
cedarea veniturilor domeniilor episcopale10. Devenită oficial stăpână asupra clădirii, regenta-mamă începuse primele lucrări de restaurare,11 folosind în acest scop un grup de arhitecți italieni12.
În esență, trebuia edificată, imediat din temelii, o nouă structură statală, cu toate elementele necesare unei
funcționări primare, care să fie apoi îmbunătățită în timp. Dacă Isabella avea știința necesară dezvoltării unei
Curți nobiliare proprii, având drept model pe cea poloneză sau maghiară, pe care le cunoștea bine, de noua
structură administrativ-instituțională a statului transilvănean se va ocupa episcopul-vistiernic desemnat, anume
Gh. Martinuzzi. În perioada de criză profundă din anii 1540-1541, Cancelaria voievodală s-a destrămat. Pe moment, înaltul prelat instituise, pentru redactarea și emiterea actelor, un redus grup de lucru, în care a selectat un
personal format din mici funcționari locali, cu minimă experiență în domeniul birocratic. O bună parte din ei proveneau din Ungaria, Partium sau din interiorul arcului carpatic, refugiindu-se din ariile conflictuale și căutând
undeva o oază de liniște. Cu toții aveau, însă, prealabile studii juridice. Un cancelar propriu-zis nu exista, regenta
nu a nominalizat pe nimeni în această funcție. De conducerea biroului cancelariei se ocupau judecătorii provinciali. În chestiunile politice ale țării ei nu aveau voie să se implice și nici canceliștii. Pe durata crizei la nivelul puterii au dispărut și membrii Secretariatului voievodal. În primii ani ai reconstrucției instituționale a Principatului,
atât Isabella cât și Martinuzzi, au reactivat secretari care odinioară au făcut parte din secretariatul Cancelariei
regale ungare: Anton Verancsics, Gabriel Pesthi, Mihail Csáki (Isabella), Irimie Pesthi (Martinuzzi)13. În epoca
de debut a existenței formațiunii administrativ-politice transilvane, dietele reunite se străduiau să numească pe
lângă Regentă un număr de „consilieri” care să o ajute în chestiunile de politică internă și externă, fapt deloc pe
placul episcopului-tezaurar care, prin aceasta, își vedea mult periclitată influența asupra familiei princiare. Consolidarea unei puteri excesive în mâinile episcopului, în numele principelui-copil, nu era bine văzută de toată
nobilimea din Transilvania. Treptat scena politică se bipolarizează; unii – în special cei din interiorul arcului carpatic – vor sprijini inițiativele regentei, în timp ce alții, din Partium, de pildă, se vor alătura îndeosebi inițiativelor
episcopale. Exista o tensiune permanentă între cele două tabere care, odată cu trecerea anilor, se va accentua. În
prima decadă a istoriei Principatului, gruparea nobiliară ungară era majoritară atât la curtea Isabellei cât și pe
lângă Martinuzzi. De exemplu, în anturajul lor nu se afla nici un nobil secui, aceștia putându-și exprima nemulțumirile doar cu prilejul reuniunilor dietale. Sașii erau reprezentați doar prin judele regal sibian, Petrus Haller.
Dintre aleșii comitatelor au mai fost prezenți: Kendi Ferenc, Bethlen Farkas, Mikola László, exponenți ai unor
familii mai avute din Transilvania, care au avut reprezentanți în structura de putere și în perioada voievodatului.
În schimb, o pleiadă întreagă de aristocrați din vechiul anturaj regal apare în diferite funcții în cadrul aparatului
birocratic transilvănean central sau de la curtea princiară: Anton Verancsic14 Orbán Batthyány15, Gabriel Pesthi16,
Gáspár Pesthi17, Irimie Pesth18, Francisc Kőrösi, Benedict Bajoni etc19. Un număr mare din rândul nobililor proveniți din Ungaria erau mari aristocrați, posesori de pământuri extinse, care se implicau în viața politică din Transilvania prin participarea la lucrările dietale.
După o scurtă perioadă de coabitare între Regentă și Martinuzzi apar disensiuni care tulbură pacea politică
temporară instaurată în țară. Motivul consta în reducerea considerabilă a puterii decizionale în chestiuni de stat,
acțiune promovată de către episcopul-vistiernic, precum și limitarea drastică a cheltuielilor Curții principelui,
în condițiile în care țara dispunea de suficienți bani lichizi20. Disputa dintre cei doi ajunsese chiar la scene de-a
dreptul hilare. Profitând de faptul că poarta de acces la capitlul din Alba era în același timp și locul de intrare în
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Secretar al Isabellei la Curtea princiară (1546).
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palatul princiar, din dispoziția lui Martinuzzi, lefegii au interzis accesul persoanelor care doreau să meargă la
Curte pentru depunerea de petiții sau să facă o simplă vizită de curtoazie suveranei21; apoi, în mod total necreștinesc, trupul neînsuflețit al consilierului intim Batthyány, înmormântat nu cu mult timp în urmă în catedrala din
Alba-Iulia, a fost exhumat la ordinul episcopului și transferat la groapa de gunoi a orașului; pentru nerespectarea
zilei de post, secretarul Isabellei este prins, dezbrăcat și fugărit de câinii de vânătoare întărâtați, experiență din
care cu greu a scăpat cu viață22.
Lipsa fondurilor punea în pericol activitatea Curții, plata curtenilor, precum și continuarea reparațiilor la
aula rezidențială din localitate. La plângerea Isabellei, nobilimea dietală a votat o impunere în favoarea sprijinirii
Regentei și a fiului ei23, impozit menținut apoi și în anii următori cu valori mărite24, chiar completate și cu alte
beneficii materiale (quinquagesima)25. Cu tot efortul făcut de factorii de răspundere, nu s-a reușit edificarea unei
Curți princiare solide, cu similitudini europene; instituția reprezentativă supremă din Transivania rămânea încă,
atât prin organizare, putere economică și număr de curteni, într-o fază de formare, fapt semnalat și de Anton Verancsics26. Din prima decadă ale regenței Isabellei avem puține informații privind viața de la Curtea ei. Din surse
documentare sumare, aflăm că majoritatea curtenilor erau de origine poloneză, maghiară și italiană. Structura de
Curte era ceea cunoscută pretutindeni în Europa: familiari27, „favoriți”, sfetnici de taină28, domnișoare de onoare29. Chestiunile politice erau rezolvate acum împreună cu consilierii țării, în parte desemnați de către Dietă, în
alta, aleși de către respectiva instituție. Hotărârile luate erau redactate de canceliști și emise de Cancearia proprie.
Nici despre ceremoniile desfășurate la Curte, cronicile timpului nu oferă prea multe detalii. Se știe doar că exista
o procedură specială de primire a soliilor.
Politica duplicitară dusă de guvernatorul-trezorier a creat o dezbinare și în rândul nobilimii, care începe să îl
perceapă drept un trădător30 și, de teama unei invazii turcești, informează Poarta privitor la activitatea antiotomană promovată în politica externă, dar și despre atitudinea dictatorială vădită în actul de guvernare, în dauna
capacității de exprimare a Regentei. La aflarea veștii, sultanul a ordonat, printr-un firman, îndepărtarea episcopului de la conducerea țării31. Între timp, situația militară din Europa Centrală a luat o turnură favorabilă Vienei.
Succesele taberei habsburgice au obligat familia suverană să demisioneze din funcție și să părăsească Transilvania, împreună cu întreaga Curte princiară pentru un interval temporal. Teritoriul aflat în interiorul arcului carpatic a ajuns, astfel, pentru prima dată sub tutelă habsburgică.
Revenirea la domnie și primirea făcută de transilvăneni după șase ani petrecuți în exil poate fi caracterizată
drept una extrem de caldă, populară, demnă pentru ilustrarea măreției unui suveran. Isabella și principele Ioan
Sigismund, însoțiți de un corp de armată compus din 500 de soldați călare și de tot atâția pedestrași polonezi, au
intrat în țară prin Maramureș, fiind întâmpinați la graniță de o delegație dietală, condusă de către Ștefan Báthori,
cu toții aflați într-o ținută vestimentară festivă, specifică momentului. Alături de familia princiară, în grupul însoțitor se aflau ceaușii sultanului, solii regelui Poloniei și un lung șir de nobili maghiari, turci și boieri români de
peste Carpați. În fruntea alaiului erau purtate darurile Porții, steagul roșu al sultanului, care avea în vârf o inimă
din aur, simbolizând sentimentele padișahului față de fruntașii Transilvaniei32. Astfel s-a intrat în Cluj, unde Regenta și-a preluat atribuțiile de ocârmuire a țării, prin convocarea de urgență a unei adunări de stări generale33, la
care s-au prezentat și reprezentanții din Partium și unde Isabella a ținut un discurs solemn34. În baza experienței
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dobândite în perioada anterioare a guvernării sale, ea a căutat să profite cât mai mult de momentul favorabil ivit
și să pretindă nobilimii dietale o serie de avantaje, care să ușureze pe viitor procedura diriguirii. Printre acestea
se numărau: putere exclusivă până la majoratul Principelui, cu menținerea tuturor drepturilor și libertăților câștigate de-a lungul veacurilor de cele trei națiuni privilegiate din partea regalității maghiare; încuviințarea de-a face
donații oricui și de a numi în funcții administrative, chiar și persoane străine, ambele cerințe fiind aprobate de
către stări35. Mai mult, participanții la adunare au surprins și cu o altă propunere neașteptată: pentru a preîntâmpina anumite dificultăți materiale ale familiei suverane, precum a fost cazul în perioada guvernării anterioare, s-a
decis a se ceda, în folosul visteriei Curții princiare, toate bunurile și impozitele bisericești din țară36. Prin această
hotărâre se puneau bazele constituirii domeniilor fiscale ale Principatului, act prin care principele a devenit singurul mare latifundiar din Transilvaniei.
Tot la Cluj s-au adoptat și primele măsuri de reorganizare a instituțiilor statului. Pentru activitatea de cancelarie a fost desemnat un cancelar unic, totodată, au fost aleși noii consilieri intimi și funcționarii superiori ai
structurilor de putere (administrație, justiție). Ca și în răstimpul precedent, s-a repus din nou în discuție localitatea
de reședință a Curții transilvănene. Dacă Isabella părea mulțumită cu palatul din Alba Iulia, tânărul principe care
se apropia de vârsta majoratului, având deosebite inclinații spre muzică, dans și limbi străine, înclina mai mult
pentru stabilirea în orașul Sebeș37. Așezarea săsească, cu o vechime respectabilă și o lume citadină evoluată, vădea
o serie de argumente solide pentru a deveni o adevărată capitală princiară: o lume cosmopolită, receptivă față
de cultura umanistă occidentală, instituții școlare de tradiție, o cetate fortificată cu ziduri puternice. O presiune
aparte, suplimentară asupra Regentei, a survenit dinspre nobilimea maghiară din Partium. Aceștia o considerau
pe Isabella drept regină a Ungariei și o reclamau, ca atare, în mijlocul lor cu reședința fixată la palatul din Oradea38;
ea a și făcut câteva promisiuni în acest sens, în ideea în care Principele, odată devenit major, îi va putea prelua
atribuțiile de conducere, astfel încât, absolvită de sarcinile exercitării puterii, Regenta avea posibilitatea a circula
nestânjenită. O problemă majoră o constituia însă un grup activ al nobilimii din Transilvania, adepți declarați pentru un sediu al Curții princiare la Alba Iulia, aceștia solicitând intens tutela asupra principelui, cu intenția clară de
a profita de tinerețea și nepriceperea acestuia, pentru a îl păstra sub proprie influență, în speranța unor câștiguri
imediate concretizate în donații generoase material și înalte funcții statale, pretextul invocat acum consta în mai
atenta supraveghere a educației cavalerești a tânărului Ioan, care se apropia de vârsta majoratului, și pe care ei o
considerau precară, fapt ce nu i-ar permite să facă față unor confruntări armate desfășurate în condiții reale de pe
câmpul de luptă39. O altă nemulțumire a lor privea viața privată a principelui care încă mai domicilia în apartamentele rezervate reginei-mamă, și nu în cele special amenajate în cadrul palatului princiar de la Alba Iulia40.
Din diverse surse interne de la Curte, Isabella avea cunoștiință de atmosfera încărcată care predomina în mai
multe părți ale țării. Nobilimea era dezbinată de evenimentele petrecute în timpul conflictul cu împăratul Ferdinand. Partea dietală filohabsburgică refuza să depună noul jurământ de credință față de autoritatea principelui41.
Aceștia susțineau că „stăpânirea feminină este periculoasă, fără putere, supusă unor principii străine”42. Ei au
preferat să părăsească Adunarea Stărilor înaintea de terminării lucrărilor și să fie, astfel, amendați pecuniar, decât să riște rămânerea până la finalul dezbaterilor și să trebuiască a se supune ordinului referitor la prestarea legământului. Secuii erau nemulțumiți pentru pierderea privilegiilor social-politice, dobândite anterior din partea
regalității maghiare și se arătau deosebit de interesați în a înlătura conducerea aflată în funcție, considerată drept
principala sursă a propriei lor stări de desconsiderare și sărăcie în care ființau; ei se arătau dispuși să participe
la orice formă de conjurație împotriva noii puteri statale instalate la Alba Iulia. În rândul sașilor existau de asemenea nemulțumiri privind situarea lor comunitară în relația stabilită cu familia princiară, deși aceste supărări
nu erau exprimate în mod fățiș. Mult mai grave erau însă conspirațiile unor nobili de vază, cu intenții vădite de
a trece la suprimarea fizică a însăși persoanei regente. Isabella a aflat însă, prin intermediul supușilor fideli, de
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aceste intenții criminale ale unor personaje influente din anturajul Curții, în speță Francisc Bebek și frații Kendi,
consilieri de taină, recent aleși și confirmați în posturi, trecând apoi la acțiune imediată. Sub un pretext oarecare, îi convocase pe toți aceștia, la Alba Iulia, unde garda poloneză și sârbească au procedat la suprimarea lor în
mijlocul unui ospăț sărbătoresc. Regenta era conștientă de reacția stârnită în rândul nobilimi din Transilvania,
prin gestul pedepsirii unor persoane de rang foarte înalt din cadrul societății, fără vreo judecată prealabilă. În
acest sens, imediat după revenirea în țară, aprobase ca toți aristocrații bănuiți de vreo vină să fie cercetați doar la
Curtea princiară, în prezența ei și a Principelui43. Pentru a da o gravitate maximă evenimentului și a stopa în fașă
organizarea altor comploturi similare, a ordonat ca în curtea palatului să se stârnească un vacarm excesiv, prin
focuri de armă și lovituri de tun, în atmosfera căreia să facă cunoscut curtenilor și nobililor aflați la Alba Iulia,
tentativa de asasinat la care a fost expusă, după care, a dispus degrabă convocarea adunării dietale.
Senzația de haos indusă de scenariul Regentei a constituit un avantaj în desfășurarea lucrărilor preconizate.
Prin reprezentantul ei, Ioan Szalánczi, odinioară secretarul domnitorului Moldovei, Isabella a prezentat un tablou al faptelor politice deosebite, realizate de când se afla la conducerea țării, eforturi însemnate care au condus
chiar și la agravarea propriei stări de sănătate44; mai apoi a negat faptul că a provocat declanșarea crizei interne
constatate, acuzând implicarea unor nobili trădători, care au tulburat constant liniștea socială, intenționând îndepărtarea ei și a propriului fiu prin otrăvire, citând ca martor a celor susținute în fața tuturor, pe Grigore Tarky45.
Membrii Dietei au contracarat, aducând laude felului în care Regenta a condus Transilvania, relevând grija manifestată în educarea principelui, virtuțile morale transmise acestuia, felul afectuos în care se comporta cu supușii,
vigilența și politețea, dar și bunătatea arătată celor din jur, motive care nu puteau decât să îi bucure că aveau o
astfel de Regentă46.
Tensiunile între Isabella și nobilimea din Transilvania se accentuau și din pricina vieții pe care o ducea la
Curtea princiară. Obișnuită cu luxul regal, ea își continua același mod risipitor, promovat și în perioada când era
regină, ceea ce nu era pe placul elitei politice obișnuită cu mai multă cumpătare în cheltuieli, mai ales că parcurgeau un interval temporal cuprins de mari probleme economice, de sărăcie și foamete. Deși de la repunerea ei
în funcție, pentru întreținerea Curții a avut parte de o serie de noi surse bugetare din partea Dietei, fondurile se
arătau mai totdeauna insuficiente47. Reluarea în ritm accelerat a construcțiilor la palatul din Alba Iulia, între anii
1556-1559, apoi dotarea corespunzătoare a încăperilor cu diverse covoare, carpete sau obiecte de mobilier, toate
extrem de costisitoare, restaurarea altor reședințe impunătoare din țară (Aiud, Turda, Cluj-Mănăștur, Gilău),
unde aveau loc lucrările Dietei, la care participa și Isabella, impuneau cu necesitate considerabile investiții bănești. La toate acestea se mai adăuga și sporirea nevoilor permanente ale curtenilor din subordine, ceremoniile și
ospețele organizate în mod regulat, darurile consistente către Poartă care, cumulate însemnau tot atâtea cauze ale
lipsurilor de care Regenta se plângea frecvent48. Dacă organismul dietal se arăta destul de reticent față de votarea
altor sume în favoarea Curții, un ajutor neașteptat a survenit din partea regelui Franței, Henric II (1547-1559),
care, prin solul său trimis în Transilvania, Pierre Louis Martinés și-a exprimat dorința de a sprijini Curtea de la
Alba Iulia sub orice formă considerată necesară 49. Mai mult chiar, regele propunea o alianță matrimonială între
cele două familii conducătoare, sugerând un posibil mariaj între Ioan Sigismund și sora sa50. Oferta înrudirii cu
reprezentanta Coroanei franceze apărea deosebit de tentantă în contextul în care împăratul Ferdinand acționa în
plan militar la granițele Transilvaniei și amenința cu reocuparea Principatului. Pentru discuții mai aprofundate
privind subiectul însurătorii, Isabella a trimis în solie la Paris, un tânăr curtean, de mare încredere, Cristofor
Báthori51, om vădind o pregătire intelectuală aparte și fiind totodată un desăvârșit poliglot (stăpânea limbile franceză, italiană, spaniolă). Dialogul dintre cele două părți se va prelungi însă, din cauza unor conjuncturi interne
și internaționale mai complexe, la care a contribuit și rezidentul Martinés. Acesta – probabil la ordinul regelui
său – a încercat să se implice mai temeinic în culisele existenței Curții princiare, să își extindă influența în rândul
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curtenilor, să poată exprima opinii în chestiuni politice sensibile și în cele legate de modalitatea educației militare
de care trebuia să aibă parte viitorul Principe. La aflarea acțiunilor total nediplomatice pe care emisarul străin le
întreprindea la Curte, Regenta a sistat toate discuțiile, de orice fel, purtate cu acesta. Sub pretextul că în problema
căsătoriei fiului ei a intervenit și o altă propunere din partea lui Ferdinand de Habsburg, se cerea acum, de către
gazde, plecarea respectivului din țară.
Întrucât rezolvarea problemei aprobării unor noi venituri pentru întreținerea anturajului propriu, întârzia
din partea Dietei, Isabella se mulțumea cu sumele realizate din sechestrările de bunuri de la nobilii trădători care
au fugit din Transilvania, trecând de partea taberei habsburgice sau a conjuraților recent demascați, iar aceste
averi nu erau deloc neglijabile; doar de pe urma complotului organizat de către Bebek-Kendi, tezaurul personal
al Regentei s-a mărit considerabil, întrucât garda princiară a găsit depozitate în încăperea aflată în posesia lui
Francisc Kendi, alături de valoroase obiecte personale, mari cantități de aur și argint, între care se afla și visteria
Țării Românești, depozitată aici de către vornicul transfug Socol52, acuzat de boierimea de peste munți de otrăvirea domnitorului valah Pătrașcu53. Din bunurile confiscate de la complotiști, Regenta își răsplătise oamenii săi de
încredere, printre care figura și consilierul de taină Balassa Menyhárt, persoana desemnată a organiza și duce la
îndeplinire ordinul de execuție a complotiștilor trădători.
Ceea ce nu au reușit conjurații, a desăvârșit însă, natura. În mod cu totul neașteptat Isabella se stingea din viață la Alba Iulia, în etate de numai 40 de ani54. Momentul a stârnit dispute în legătură cu viitorul loc al înhumării;
în calitate de regină a Ungariei, trebuia depusă, cutumiar, în catedrala din Székesfehérvár, lăcașul de veci al regilor maghiari, dar și de odihnă veșnică al soțului ei. Totuși, până la urmă, Consiliul intim, responsabil cu adoptarea de decizii în astfel de clipe critice, a decis în favoarea Catedralei situate în vecinătatea palatului princiar din
Alba Iulia, unde monumentul funerar, ridicat din piatră, este vizibil până în zilele noastre.
Imediat după înmormântare, la poruncă otomană, principele Sigismund a ocupat tronul Transilvaniei și a
început să guverneze în chip personal. Convocarea unei Diete speciale pentru nominalizarea unui alt Principe
nu se impunea din moment ce Sigismund a fost deja recunoscut și confirmat în funcția supremă, cu mulți ani în
urmă, de către membrii Stării. El a preluat vechiul aparat administrativ-instituțional, consolidat de către regina-mamă, în cadrul căruia a făcut doar câteva modificări nesemnificative în rândul angajaților. În direcționarea
treburilor politice nu a mai adenotat aceeași fermitate autoritară, precum cea promovată de către Isabella, fapt
care a condus la slăbirea treptată în timp a forței princiare. Nemulțumirile au devenit tot mai vizibile în cadrul
societății transilvane. Nobilimea maghiară din ținutul Partium își manifesta insatisfacția că Principele nu le recunoaștea meritele în suficientă măsură și acorda toate funcțiile importante doar celor proveniți din alte spații geografico-istorice, astfel că, echilibrul politic se înclina tot mai mult spre congenerii originari din aria intracarpatică.
Protestatarii întrevedeau în apropierea de Habsburgi o nouă posibilitate de recâștigare a unor privilegii pierdute
odată cu alipirea teritoriului populat de ei, la Transilvania. Astfel, unul dintre aceștia, pe nume Ștefan Dobó,
încarcerat de mai mulți ani în temnița de la Gherla, a evadat spectaculos și s-a refugiat în tabăra lui Ferdinand55;
un alt exemplu, consilierul intim al principelui Mihail Balassa, la fel și Ștefan Majláth au aderat la cauza împăratului vienez. Secuii continuau să manifeste o aceeași atitudinea ostilă, precum cea dezvoltată în deceniul anterior.
40.000 dintre ei declanșează o răscoală generală, răspândită în aproape întreaga țară, în apărarea drepturilor
obținute în vechime din partea regilor maghiari și nesocotite atât de către Isabella cât și de fiul ei, Principele Ioan
Sigismund. Sașii așteptau însă revenirea în țară a trupelor habsburgice, conduse de către împăratul Ferdinand.
Unicul sprijin sigur al puterii, Imperiul otoman, se manifesta în mod capricios, uneori confuz, fapt care concura
și mai mult, la scăderea siguranței personale a principelui. Atitudinea Porții a reactivat planurile unor grupuri de
nobili de a solicita tronul Transilvaniei. Se înmulțeau acum călătoriile la Constantinopol, efectuate de către anu-
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le comunica celor prezenți, că cei doi ceauși sosiți recent de la Poartă solicită, în numele sultanului, extrădarea boierului
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Finalul acțiunii de cedare nu este cunoscut, în schimb, se știe că vornicul Socol a fost dus la Constantinopol unde, împreună cu alți doi boieri munteni, a fost pedepsit prin înecarea în apele mării.
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miți pretendenți din Transilvania sau din Partium pentru a obține sprijin din partea unor factori de decizie din
jurul sultanului pentru îndeplinirea doleanțelor proprii. În paralel, au sporit în intensitate și atentatele la adresa
lui Ioan Sigismund de la Curtea princiară din Alba Iulia, favorizate de tulburările sociale aflate în desfășurare
peste tot în țară. Mai întâi, dascălul de muzică al Principelui a fost racolat de forțe interesate să îl asasineze pe
Ioan Sigismund; despre această tentativă s-a aflat la timp, iar din cercetările intreprinse a rezultat că în spatele întregii acțiuni se afla Gabriel Majláth, fiul conjuratului Ștefan Majláth, care și-a găsit sfârșitul la Poartă, în temnița
din Yedikule, denumită a „celor șapte turnuri56. Consilierul intim, Mihail Balassa a organizat un alt grup conspirativ la adresa propriului suveran, în care au fost angrenați alți doi sfetnici de taină ai lui Ioan Sigismund, Nicolae
Walkay și Nicolae Forró. Prin intermediul lui Anton Székely, consilierul intim sus citat îi câștigase de partea sa și
pe secuii nemulțumiți, împreună cu care intenționa să declanșeze o mișcare de proporții în Transilvania care, pe
lângă solicitarea restabilirii vechilor libertăți, avea drept scop imediat, lichidare fizică a principelui57. Înainte de
începerea acțiunii, Balassa, de teama măsurilor represive, se refugiase în tabăra habsburgică, lăsându-i pe ceilalți
doi conjurați în voia sorții. Interesant este felul în care suveranul Transilvaniei a reacționat la atentatele organizate împotriva lui. După o logică neștiută, pe unii dintre vinovați i-a absolvit de pedeapsa capitală, iar pe alții îi
executase și le confiscase averile. Nu își modificase însă atitudinea, nici când o parte dintre cei iertați au recidivat
și organizat, în continuare, alte comploturi. Măsurile luate au rămas și în asemenea cazuri, extrem de blânde.
Ajungea să te prosternezi în fața principelui și a curtenilor, să recunoști faptele nesăbuite făcute, să desconspiri
persoanele implicate, ca să obții iertarea sperată.
Momentul culminant al existenței Curții princiare din Transilvania în epoca lui Ioan Sigismund l-a constituit
întâlnirea acestuia cu sultanul Soliman, în vara anului 1566, o întrevedere istorică care nu s-a mai repetat la acest
nivel, pe întreg parcursul ființării Principatului autonom. Vizita a oferit prilejul ca Ioan Sigismund să etaleze în
fața reprezentantului suprem al Porții, puterea politică deținută, prosperitatea economică a țării, precum și splendoarea evoluției atinse de Curtea sa. Darurile către Padișah au fost din timp selectate cu atenție58; numai ceasul
de aur valora 100.000 de galbeni59. În timpul călătoriei Principelui i s-au alăturat 400 de nobili transilvăneni, înveșmântați în haine de paradă, acoperite cu podoabe din aur și argint. Primirea ospitalieră făcută delegației, de
către Soliman, a surprins chiar și pe diplomații europeni aflați la Constantinopol60. În urma convorbirilor bilaterale, Principele a avut parte, în continuare, de sprijinul Porții în conducerea țării.
Dacă din perioada Isabellei nu avem decât date foarte lacunare privind viața cotidiană de la Curtea princiară,
mai multe informații deținem din timpul guvernării fiului ei, fapt datorat osârdiei unui angajat plătit al celui
din urmă, care l-a slujit câțiva ani la rând, și care, la finalul misiunii sale a descris sub formă de carte, experiența
avută în Transilvania. Funcția pe care o exercita în în cadrul palatului era cea de comandant al gărzii personale
a principelui, iar numele său era Giovanni Andrea del Gromo. Natura activității pe care o desfășura la Curtea
din Alba Iulia îi impunea un contact zilnic cu Ioan Sigismund și oamenii din anturajul acestuia. De aici și profilul
zugrăvit cu deosebită migală al Principelui, portret de care nu s-au bucurat decât puține personalități transilvănene din epocă: „este de statură mijlocie și slab, are părul blond și mătăsos, pielea albă, extrem de delicată, fără
pic de culoare, capul potrivit, cu o frunte potrivit de largă, înaltă, netedă. Ochii albaștri cu o privire blândă și
binevoitoare. Fața puțin prelungă, nasul subțire, de altfel obișnuit, gura mică, buzele subțiri, bărbia lunguiață cu
câteva firicele de păr de culoare deschisă, atât de blonde și de subțiri, încât cineva care s-ar uita la el de departe și
care nu l-a mai văzut niciodată ar spune că nu are deloc nici barbă nici mustăți, doar favoriți și că între aceștia și
bărbie n-are nici un fir de păr. Are gâtul obișnuit, mai mult subțire, dar potrivit cu corpul său bine proporționat,
pieptul este foarte arcuit, e subțire din șolduri. Brațele și mâinile îi sunt lungi și delicate, dar vânjoase, unghiile și
degetele lungi. Mâna lui e într-adevăr frumoasă, dar este mai mult de femeie decât de bărbat. Coapsele și fluierele picioarelor sunt slabe, iar întreaga lui statură este vânjoasă și în putere”61.
Tânărul principe nu se prea preocupa de activitatea politică, mult mai mult se arăta interesat de libertatea pe
care o oferea viața de la Curte cu toate plăcerile sale. Dintre acestea, un loc aparte îl ocupa vânătoarea alături de

EOE, II, p. 140.
Bethlen Farkas, op.cit., II, p. 229.
Lista cu darurile trimise din partea Universității Săsești, vezi în EOE, II, pp. 316-320.
Bethlen Farkas, op.cit., II, p. 282.
Vizita lui Ioan Sigismund a fost descrisă de un martor al evenimentului, vezi în Bánﬃ Gergely, „Második János Magyarország választott királyának második Szulejman török császárhoz menetele rendje és módja 1566”, în Erdélyország
Történeti Tára, I, Cluj, 1837, pp. 21-49.
61 Călători străini, II, p. 361.
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ceilalți curteni, iar o preferință specială o constituia vânatul cu șoimi și ereți62. Nu era străin nici de alte preocupări tipice cavalerești: „dresează cai cu plăcere și execută figuri atât de frumoase călărindu-i, încât nimeni nu l-ar
putea întrece. Este foarte tare la luptă cu lancea și-i place mult să tragă cu archebuza și în această privință nu mai
este altul ca el în toată țara; și în privința arcului puțin îl ajung și foarte puțini îl întrec. Aleargă și sare mai bune
decât mijlocia obișnuită, îi place mult lupta voinicească, deși aici îl întrec mulți, și dorește mult să-și găsească un
maestru bun în această artă”63.
Calitățile de îndemânare și întrecere sportivă subliniate sunt clar depășite de cele intelectuale, rod al instrucției atente primite din partea mamei sale Isabella: „îi place mult muzica și de aceea ține la Curtea sa mulți poloni
și câțiva italieni care nu sunt prea de seamă, dar ei își fac datoria de a cânta mai mult după ureche, căci le lipsește
teoria. Din lăută cântă atât de bine, încât numai foarte puțin îl întrec. Limba latină o cunoaște bine ... știe bine
limba italiană, cea germană, polonă, maghiară, română și câte puțin din limba greacă și turcă”64.
Del Gromo a urmărit atent și latura umană al principelui în diversele sale momente de viață: „este din fire
mai degrabă vesel decât aplecat spre melancolie. Totuși încercările neîncetate [ale sorții] îl fac să fie melancolic. E
amator de glume și de banchete și se distrează când vede pe cineva amețit, deși el însuși e cumpătat la băutură.
Nu-i plac mult dulciurile, și deloc parfumurile, cum e moscul și altele de acest fel. Preferă vinurile tari, și cele
ținute mult timp la gheață. Mănâncă foarte repede și mai mult decât rabdă firea sa, și nu se poate stăpâni de la
mâncările sale preferate, deși îi fac rău. Din pricina aceasta ca și din cauza unor mari sforțări ce le face adesea, suferă de colici. Din fire este cât se poate de binevoitor, milostiv, de un spirit sublim, e înțelept, cumpănit, sârguitor,
viteaz și neobosit în îndeletnicirile ostășești, vrând să fie întotdeauna acolo unde primejdia este mai mare, rămânând călare zi și noapte. El răsplătește pe cei ce-l slujesc bine și până într-atâta, încât, dacă nu l-ar reține alții de
la daruri, se crede că lui i-ar rămâne foarte puțin din al său care să nu fi fost dăruit de el. Este religios ... adversar
al suferințelor, se hotărăște foarte greu să pedepsească ... este atât de cast, încât întreaga țară îl socotește virgin”65.
O radiografie umană extrem de migăloasă care poate explica comportamentul politic, uneori mai puțin adecvat, al Principelui, care a dus în perioada guvernării sale la un recul al autorității princiare și o creștere a influenței dietale în activitatea statală internă.
Nu numai Ioan Sigismund a stat în atenția slujbașului-cronicar ci și curtenii, cu atribuțiile lor specifice. Astfel,
cel mai înalt dregător al Curții era majordomul maiestății sale, post ocupat la aceea dată de Grigore Apafi (? –
1584)66, „chibzuit la sfat ... și regelui ... foarte credincios”67. Italianul sublinia și principalele sale sarcini pe care le
avea la Curte: „Toate veniturile maiestății sale intră și ies din mâinile sale68. Toată Curtea depinde de hotărârea
lui. El are în atenție, darea și retragerea tainului, atât în bani cât și în alimente, aprobat de Rege pentru întreaga
Curte. Dacă se ivesc certuri între curteni, este menirea lui e să le judece și să dea pedepse, dar întotdeauna numai
sub rezerva hotărârii supreme a principelui ... Nici porția sa, nici a celorlalți slujitori ai Curții nu sunt hotărâte o
dată pentru totdeauna69, ci maiestatea sa oferă, după plăcerea proprie, unuia mai mult, altuia mai puțin, așa cum
socotește că unul a meritat mai mult decât altul”70.
Al doilea personaj cu importanță deosebită de la Curte și stat era cancelarul, reverendul Mihail Csáky71 care,
deși om al bisericii, purta vestimentație civilă, precum nobilii țării; ca și majordomul, Apafi aparținea unei ge-
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Călători străini, II, p. 362.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Grigore Apafi (? – 1584) a fost cămărașul voievodului Transilvaniei Ștefan Majláth, înainte de 1551, comite suprem al
comitatului Dăbâca, majordomul Curții episcopului Gheorghe Martinuzzi, consilier intim princiar (1564-1584), comite
suprem al comitatului Târnava (1576-1584). Del Gromo îl aprecia, în mod exagerat, ca fiind în jurul vârstei de 80 de ani și
că ar fi fost numit în funcție de regele Ioan Zápolya I., ceea ce este greșit, întrucât suveranul Ungariei era deja decedat la
anul 1540.
Călători străini, II, p. 363.
Peste un secol, această atribuție trecea în mâinile unui vistiernic al Curții, special numit, subordonat însă majordomului.
Peste o jumătate de secol, arbitrarul princiar dispărea în urma contractelor anuale ferme dintre Principe și persoana angajată, în care se stipulau clar salariul, cota alimentară pentru slujbaș și animalele de care folosește, felul vestimentației și a
perechilor de încălțăminte pe care urma să le primească anual.
Ibidem.
Mihail Csáky (~ 1500 – 1571), român de religie catolică la origini, a făcut studii teologice la Cracovia. În 1534 ajunge canonic și decan la Alba Iulia, iar în 1546, vicar-locțiitor (surrogatus vicarius). Între 1548-1551, apoi 1556-1571 consilier intim
princiar. În perioada 1549-1550, este amintit ca secretar personal al Regentei Isabella, iar la retragerea ei din funcție, o
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nerații mai vechi, fiind în jurul vârstei de 70 de ani; „acesta este cel care poartă sigiliul secret al maiestății sale72,
om cu chibzuială, devotat, zgârcit, șiret, prefăcut ... mănâncă totdeauna la masa principelui”. El a fost ridicat din
rangul de secretar avut în timpul Isabellei, în cel de cancelar. Atribuția primordială era să conducă secretariatul
Principatului, să îl ajute pe acesta în conceperea actelor politice și juridice în conținut și formă. Prin această îndatorire, el devenea cunoscătorul tuturor intimităților statale, de aici și deosebita atenție în alegerea persoanei în
cauză. În ajutorul activității cancelarului se aflau scribii73. Documentele oficiale emise de cancelarie se ștampilau
cu ceară galbenă, verde sau roșie în funcție de conținutul lor (privilegiu, donație, financiar, militar).
Structurile politice statale au fost reprezentate la curtea Transilvaniei de către consilierii intimi princiari:
Christofor Hangymási, Nicolae Varkocs74, Stanislau Nizowszky și Ștefan Báthori.
Hagymási75, în vârstă de circa 50 de ani, era caracterizat astfel: „magnat, curtenitor, viteaz și înțelept. Este
comandant suprem al armatei și consilier intim ... afabil în purtări. În clipa de față este foarte bine văzut de Rege.
Mănâncă și doarme cu maiestatea sa; a ajuns în această autoritate datorită purtării sale vrednice de laudă ...”76.
Nicolae Varkocs77, aparținând tot unei generații provenind din epoca voievodală, în etate de aproximativ 80
de ani era descris astfel: „bărbat de mare vază, bogat în nenumărate castele și venituri, ostaș încercat, șiret, a fost
comnadant al oștirii; nu prea se bucură de încrederea regelui ... . A fost ridicat de fratele Gheorghe [Martinuzzi],
fostul cardinal; e prieten bun și rudă cu Mihail Balassa, are cam 80 de ani, dar e încă atât de zdravăn, încât poartă
și acum platoșă și în anul 1565 a fost guvernator al maiestății sale la Ardud78 și membru al consiliului său intim”79.
Stanislau Nizowszky80 era unul dintre puținii străini care au mai rămas într-o înaltă funcție administrativă
în Principat, în epoca guvernării Principelui Ioan Sigismund. Prin intermediul lui Del Gromo, aflăm încă câteva
date din biografia sa lacunară pentru noi, cei de azi. „Polon, frate de lapte al regelui, paharnic al maiestății sale,
sfetnic de taină ține marele sigiliu în lipsa marelui cancelar, e foarte prevenitor, darnic și foarte devotat principelui. O obârșie nu prea înaltă ... întotdeauna bine dispus, este în vârstă de vreo 45 de ani”81.
Din rândul sfetnicilor princiari, de taină, cel mai cunoscut a fost Ștefan Báthori82. În mod curios, cronicarul italian deținea puține informații legate de fructuoasele sale acțiuni militare și diplomatice anterioare, nefăcând nicio
referire la latura umană a viitorului principe al Transilvaniei, precum în alte cazuri, mai sus redate. În schimb, îl

însoțește în Polonia, unde rămâne până la reîntoarcerea în Transilvania (1556). Este omul de încredere a lui Ioan Sigis-

72
73
74
75

76
77

78
79
80

81
82

mund, sub domnia căruia devine cancelar, vistiernic și locțiitor al Principelui, în absența acestuia. Este printre primii
curteni care a trecut la religia luterană.
Peste decenii, sigiliile Principatului se aflau în posesia unor persoane anume desemnate cu păstrarea acestora, spre a preîntâmpina falsificarea de documente.
În această perioadă numărul lor se cifra între 12 și 16, vezi, în Trócsányi Zsólt, op.cit., p. 198.
Istoricul maghiar, Trócsányi Zsólt nu îl menționează în rândul consilierilor intimi princiari. Nu există date documentare
concrete care să ateste că ar fi exercitat, concret, această funcție.
Christofor Hagymási originar dintr-o familie din Banat, vine în Transilvania cu Isabella, pe care o slujește, efectuează servicii diplomatice la Viena, consilier intim princiar (1556-1578), căpitan al cetății Huszt (1557-1564), în 1575 comite suprem
perpetuu al comitatului Solnocul-Interior, funcție extrem de rară în structura administrativă transilvăneană, 1566 căpitan
general al țării, cu începere din 1567, câțiva ani a îndeplinit funcția de căpitan suprem al cetății Oradea. Desemnat de către
Ioan Sigismund ca unul dintre executorii săi testamentari.
Călători străini, II, pp. 363-364.
Nicolae Varkócs (? – 1581). Familia Varkuch (devenit ulterior Varkócs), originară din Silezia, stabilită la începutul veacului al XVI-lea în Ungaria. Cel mai important reprezentant al ei a fost Toma Varkócs (? – 1576), care a deținut căpitănatul
din Eger (1542-1548), iar apoi pe cel de Oradea (1549). Nu peste multă vreme a obținut și funcția de comite suprem al
comitatului Bihor (1549-1556, 1560). Nicolae Varkócs este o creație a lui Gheorghe Martinuzzi, pe care îl slujise în perioada
guvernării sale. În 1551 este căpitan suprem al cetății Oradea și a ocupat o perioadă și funcția de comite suprem al aceluiași comitat
Informație încă necunoscută literaturii istorice.
Călători străini, II, p. 364.
Stanislau Nizowszky (? – 1574), a servit ca paharnic al lui Ioan Sigismund la Curtea princiară (1560), numit consilier intim
în 1569. Nu se știe dacă a exercitat, de facto, acestă atribuție sau a fost doar una onorifică. S-a căsătorit cu domnița Zamfira,
fiica lui Moise Vodă.
Călători străini, II, pp. 365-366.
Stefan Báthori (27 septembrie 1533, Șimleul Silvaniei – 12 decembrie 1586, Grodno[unde anume?]). Odată cu moartea prematură a părintelui său (1534), de educația lui s-a ocupat arhiepiscopul de Esztergom. În jurul anului 1540, a ajuns la
Curtea vieneză, ca aprod al regelui Ferdinand I., primind aici o pregătire umanistă. În perioada ocupației habsburgice a
Transilvaniei, a revenit în țară, iar după reîntoarcerea Isabellei, a devenit un adept fidel al acesteia, dobândind funcția de
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descria pe fratele său mai vârstnic, Cristofor83, care ocupa tot funcția de consilier pe lângă Principele țării84: „[Nobil] de mare vază, viteaz, curtenitor, altă dată primul gentilom al camerei regești, dar acum căzut în disgrație cu
prilejul ultimului război, deoarece a lucrat cu prea mare stăruință la [încheierea] păcii cu împăratul”85.
Del Gromo a surprins un grup semnificativ de angajați ai Curții princiare, implicați în diverse funcții militare
sau diplomatice. Din prima categorie, doar puțini dintre cei amintiți având diverse titluri militare sau funcții în
cadrul unor cetăți, sunt cunoscuți astăzi, multe dintre aceste familii s-au stins în negura timpului. Dintre curtenii
diplomați care a obținut o încredere deosebita din partea lui Ioan Sigismund a fost Gaspar Bekes86. Despre el italianul scrie următoarele: „român, de neam mai de jos, dar de mare și prea frumos talent, măreț din fire, a fost dăruit
de principe cu titlul de nobil, cu mari venituri și proprietăți, deoarece a îndeplinit în mai multe rânduri solii de
încredere pe lângă marele sultan Soliman, spre deplina mulțumire a maiestății sale, și pe când trăia Selim a fost și
pe la el și întotdeauna a dobândit ceea ce dorea principele său. Este un mare prieten al italienilor cu care se întreține în limba latină, pe care o cunoaște foarte bine. El a trecut acuma în locul pe care îl avea mai înainte Cristofor cel
amintit, mare adversar a lui ... Mănâncă cu maiestatea sa și doarme cu el în aceeași cameră ... are vreo 46 de ani”87.
Figura cea mai interesantă a Curții princiare din Transilvania era reprezentată de către sfetnicul de taină,
italianul George Blandrata88. Despre el se afirma: „medic, sfetnic de taină de acum cinci ani, când regele s-a îmbolnăvit gata să moară ... neavând așadar Principele atunci pe altcineva care să fie mereu aproape de el în această
strâmtoare, decât pe acest medic chemat din Polonia și sfătuindu-se cu el, găsind că are oarecare ascuțime de
spirit ... l-a ales sfetnic de taină al său și i-a dat patru mari domenii ... are vreo 54 de ani și este voinic. Este puțin
iubit de curteni, dar temut din cauza influenței ce se vede că o exercită asupra maiestății sale” 89. Blandrata nu era
prea bine văzut de către Del Gromo din cauza convingerilor sale religioase reformiste, orientare spirituală propăvăduită la Curtea de la Alba Iulia și căreia i s-au alăturat cei mai mulți membrii ai structurii de putere, printre
care figura însuși Principele. Cunoaștem însă, în situația curtenilor, o neașteptată varietate de confesiuni practicate: Cristofor Halmágyi, Gáspár Bekes, Stanislau Nizowsky, Farkas Bornemisza, Paul Becz, polonezul Petru
Zavada90 au fost luterani; suveranul țării, frații Báthori, Mihail Csáki, erau catolici, dar care au trecut, ulterior, la
credința calvinină sau unitariană; George Blandrata, unitarian; Gheorghe Csáki, ortodox. Existau apoi un număr
semnificativ de curteni nedeciși care, încă oscilau în adoptarea unei singure confesiuni. Multitudinea de credințe
răspândite în rândul nobililor transilvăneni constituia un fenomen explicabil în condițiile în care, chiar pe timpul
guvernării lui Ioan Sigismund, a fost emisă legea despre libertatea religiei în Transilvania.
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este ales principe al Transilvanei; în 1575, ocupând tronul Poloniei, lasă în locul său, în Transilvania, pe fratele său mai
mare, Cristofor.
Cristofor Báthori (1530, Șimleul Silvaniei – 1581, mai 27, Alba Iulia). Datorită cunoștiințelor sale lingvistice, a luat parte la
diverse acțiuni diplomatice întreprinse la Curtea regelui Franței (1557) sau la cea habsburgică din Viena; a îndeplinit funcția de căpitan al cetății Oradea (1564-1571) și, în paralel, a fost desemnat comandant al armatei țării (1566). După moartea
lui Ioan Sigismund, a fost propus la ocuparea funcției de principe, ulterior devenind voievod al Transilvaniei (1576).
Deși Del Gromo nu îi dezvăluie funcția ocupată în schema de putere a Principatului, el îndeplinea la aceea dată atribuția
de consilier, vezi EOE, II, p. 155, în note.
Se referă la acțiunile militare din Partium, din anul 1565.
Kórnyáti Bekes Gáspár (1520-1579), nobil de origine română din Banat, a crescut la Curtea cunoscutului nobil bănățean,
Petru Petrovici, pe care l-a slujit cu credință. După moartea acestuia, a ajuns la Curtea princiară, mai întâi ca simplu aprod,
apoi ca și curtean. În scurt timp, a câștigat încrederea lui Ioan Sigismund, ocupând funcția de prim-cămăraș. A îndeplinit,
cu succes, diverse servicii diplomatice la Poarta otomană și pentru împăratul Austriei. Pentru meritele sale, a obținut din
partea suveranului dreptul de a folosi apelativul regal de „preamărite”. După moartea principelui, a fost unul din candidații aleși de Dietă pentru funcția de Principe.
Călători străini, II, p. 365.
George Blandrata (1515, Saluzzo – 5 mai 1588, Alba Iulia), medic italian, diplomat, consilier intim princiar. Cariera medicală și-a început-o la curtea regelui polonez Sigismund I. Probabil că regina Ungariei l-a recomandat fiicei sale, Isabella,
să îl angajeze la Curtea princiară. Este prezent la Alba Iulia, începând cu anul 1544. După renunțarea Regentei la puterea
politică (1551), o urmează în Polonia, apoi în Italia. În 1563, la chemarea lui Ioan Sigismund, a revenit în Transilvania, devenind medicul Curții sale; tot acum primește și calitatea de consilier princiar. În serviciul Principelui a efectuat mai multe
călătorii cu caracter diplomatic. După decesul lui Ioan Siguismund, a rămas în Transilvania, în serviciul lui Ștefan Báthori,
Cristofor Báthori și Ioan Ghiczy.
Călători străini, II, p. 366.
Vistiernicul curții princiare.
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Principele manifesta un minim interes față de activitatea politică, fiind mult mai interesat de plăcerile vieții de
Curte, cu distracțiile sale zilnice și satisfacțiile oferite de întrecerile sportive sau cele vânătorești, ca și momentele
de delectare prin muzică și dans etc. Interferarea acestor reuniuni mondene cu adunările de consiliu, primirile
de diplomați, dezbaterile legislative, participările la lucrările Dietei nu făceau decât să tulbure șirul constant al
distracției cotidiene. De aici și repetatele sale intenții arătate de către Principe în a renunța la puterea deținută
și a se retrage pe un domeniu nobiliar oferit de către Habsburgi. Planul său a produs îngrijorare în rândul nobilimii din anturaj, având responsabilități politice în guvernarea țării și care vădea un sentiment de nesiguranță
cu privire la statutul viitor al Principatului în cazul demisiei lui Ioan Sigismund, știut fiind modul în care acesta
dobândit conducerea țării. Pentru clarificarea acestei chestiuni, consilierii l-au convins pe suveran, care se bucura
de încrederea sultanului, să solicite Porții otomane dreptul de liberă alegere a principelui transilvan de către Dietă. Sfetnicii au formulat cererea, invocând starea sa de sănătate și au profitat de momentul în care el însuși și-a
redactat testamentul și a nominalizat proprii executori testamentari. Solicitarea oficială făcută la Constantinopol
a fost acceptată de către padișah.
Boala principelui nu era de dată recentă, ea fiind depistată începând din copilărie, în diversele ei faze, de aici
și grija deosebită pe care regina mamă Isabella o manifesta față de el. În ultima perioadă a existenței propriului ei fiu, intervalele de timp ale suferinței alternau cu sările de normalitate. Datorită acestor variații survenite,
au trebuit amânate mai multe termene ale unor activități politice, anterior fixate. Până la urmă, inevitabilul s-a
produs; la 14 martie 1571, cel dintâi principe al Transilvaniei, s-a stins din viață în palatul din Alba Iulia. Deși
anticipată de către membrii din anturajul Curții, clipa morții a fost primită cu îngrijorare de curteni și nobilimea
reprezentativă. Cu toții s-au temut că aflarea veștii va determina o invazie armată imediată a Habsburgilor sau
al vreunui pretendent la tronul țării, susținut de Viena ca să acapareze puterea executivă91. După o scurtă întrevedere a consilierilor, majordomul decidea ca vestea decesului să rămână secretă, până la comunicarea oficială,
iar activitatea zilnică în palatul princiar să continue în mod normal, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru a
preîntâmpina eventualele zvonuri, s-a recurs chiar la un șiretlic: trupul neînsuflețit a fost îmbrăcat festiv și așezat
într-o fereastră, la vedere, cu fața orientată spre curtea interioară, pentru ca toată lumea ca să perceapă existența
fizică a principelui în cadrul unuia din apartamentele sale; la vederea figurii sale, supușii se descopereau și se
închinau respectuos. Între timp, un grup de persoane din cadrul Curții se ocupa de organizarea serviciului funebru, programat a avea loc la 17 mai, la Alba Iulia, concomitent cu oficierea unei sesiuni dietale pentru alegerea
noului suveran al Transilvaniei. Pentru a preîntâmpina orice acțiune neașteptată din partea unor forțe ostile, la
Turda s-a reunit un corp de cavalerie, sub comanda lui Cristofor Báthori, cu menirea de a păstra liniștea în țară.
Tradiția regalității maghiare impunea ca serviciul funerar al regelui decedat să nu se desfășoare până când nu se
alegea un alt succesor.
Dieta s-a reunit la data programată în catedrala romano-catolică din Alba Iulia. Discuțiile partizane înfiripate pe parcursul a mai multor zile au fost extrem de tensionate, din care nu au lipsit amenințările verbale ale
membrilor prezenți, capabile oricând a se degenera în violență fizică. Apariția unui corp de armată al secuilor în
apropierea orașului, dar și a unităților de cavalerie comandate de Cristofor Báthori, ajunse la Teiuș, au semănat
panică în rândul trimișilor din țară. În atari condiții încordate, la 25 mai 1571, a fost ales în fruntea Transilvaniei
noul principe Ștefan Báthori. Solemnitatea înmormântării lui Ioan Sigismund putea începe, fiind oficiată de către
suveranul recent investit. A fost prima ceremonie funebră princiară din istoria Principatului, descrisă de cronicarii vremii92.
La data menționată, vacarmul prelungit ale ultimelor zile a fost înlocuit de o liniște apăsătoare, specifică momentului. Alba Iulia a fost copleșit de o mulțime de oameni de toate categoriile, veniți de pretutindeni. Solemnitatea a fost deschisă de cancelarul Mihail Csáki în încăperile palatului princiar, prin cu deschiderea sicriului și
prezentarea corpului neînsuflețit celor prezenți; Principele era înveșmântat în straie festive de culoare roșu-cărămiziu, fiind acoperit cu o mantie neagră. Prin fața coșciugului s-au perindat, timp îndelungat, coloane întregi de
persoane de la cei mai înalți nobili și până la cele mai paupere ființe. Odată pelerinajul încheiat, a început ritualul
cuvenit al înhumării. Sicriul a fost din nou închis de nobilii testamentari și scos în incinta palatului princiar pentru a fi dus în catedrala situată în imediata vecinătate. De la treptele reședinței și până la intrarea în catedrală se

91 Candidatul împăratului vienez era Gaspar Bekes.
92 Desfășurarea serviciului funebru a fost descrisă de către Bethlen Farkas, în Erdély története, II, pp. 341-342; Matthias Miles,

Siebenbürgischer Würg-Engel, Hermannstadt, 1670; vezi și Horn Ildikó, „Ismeretlen temetési rendtartások a 16-17. századból”, în Levéltári közlemények 69, 1998, Budapesta, pp. 760-761.

132

aflau aliniate două șiruri de soldați îmbrăcați în negru. Printre aceștia au trecut participanții, în următoarea ordine: premergătorii carului mortuar erau delegații țărilor străine, urmați de reprezentanții marii nobilimi locale,
înveșmântați îndoliat, iar apoi, cei din pătura mijlocie, secondați de preoții diverselor confesiuni din Transilvania
în ținute specifice cultului propriu. În urma coșciugului apăreau soldații desemnați a purta fiecare, pe un schelet
de lemn, câte un simbol al puterii: pelerina de război, sabia de luptă, sceptrul regal, globul crucifer, pintenii de
aur. Continuarea alaiului funebru includea șase cai de paradă, complet acoperiți cu catifea neagră, dar cărora li se
vedeau doar ochii. Urma apoi un un ostaș care purta o sabie și un coif ruginit, precum și un scut răsturnat, drept
alegorie a stingerii dinastiei Zápolya. Coloana era încheiată de către toboșarii și trompetiștii, dar și de localnicii-privitori, care s-a alăturat coloanei funerare. Înmormântarea s-a desfășurat în rit unitarian, iar preoții au ținut
ultimul discurs în biserică, direct la locul înhumării, aflat lângă parcela destinată reginei-mamă, Isabella.
După trei decenii de existență a curții princiare din Alba Iulia astfel îl percepea cronicarul și secretarul cancelariei, Ioan Mihail Brutus93: „[Ioan Sigismund] a ridicat în Alba Iulia clădiri deosebite. Palatul princiar care era
anterior întunecos și incomod, l-a înnoit, extins și l-a făcut strălucit, pereții i-a acoperit cu fresce, scene de luptă,
asalturi de cetăți, marcate cu aforisme celebre, tavanul l-a împodobit cu trandafiri sculptați auriți, pereții camerelor le-a acoperit cu perdele și covoare ca să se vadă strălucirea și pompa Curții regale și în clădirile sale.94”
Odată cu dispariția din viață a principelui Ioan Sigismund, se încheia etapa de formare și consolidare instituțional-administrativă a Principatului transilvănean. În decurs de trei decenii, datorită eforturilor depuse de către
episcopul Gheorghe Martinuzzi, Regenta Isabella, iar mai apoi, de către fiul acesteia, Ioan Sigismund, s-a reușit
edificare din temelii a unei noi țări transilvane, cu legi și principii preluate din perioada regalității, la care s-au
adăugat cele recent create de către nobilimea băștinașă. Centrul de putere al politicii interne și externe a fost reprezentat de Curtea princiară, loc unde se perinda întreaga lume aleasă a vremii istorice și a spațiului geografic.
După trei decenii de existență neîntreruptă, palatul din Alba Iulia devenea un punct de referință pe harta Transilvaniei.

Geneza și primele decenii de evoluție ale curții princiare din Transilvania
(Rezumat)
Moartea regelui maghiar Ioan I (1540) a declanșat o criză profundă care a dus la dezintegrarea Ungariei în trei teritorii distincte: partea de vest
și de nord cu Slovacia, Slovenia și Croația rămân sub stăpânirea habsburgica; centrul transformat în pașalâc, iar Transilvania devine un principat
autonom sub suzeranitate turcească. Țara a fost încredințată spre conducere reginei Isabella și fiului ei recent născut Ioan Sigismund. Ei își fixează
reședința in palatul din Alba Iulia pe care o transforma într-o adevărată capitală a Transilvaniei întemeind aici o curte princiară care va deveni cunoscută în numai trei decenii în toata Europa.

Die Entstehung und Entwicklung des Fürstenhofes in den ersten Jahrzehnten in Siebenbürgen
(Zusammenfassung)
Der Tod des ungarischen Königs Johannes I. (1540) löste eine tiefe Krise aus, die zum Zerfall Ungarns in drei unterschiedliche Landesteile
führte: das nördliche und das westliche Gebiet mit der Slowakei, mit Slowenien und Kroatien blieb unter habsburgischer Herrschaft, der zentrale
Teil wurde in ein Paschalik verwandelt und Siebenbürgen wurde zu einem autonomen Fürstentum unter türkischer Suzeränität. Das Land wurde der
Königin Isabella und ihrem neugeborenen Sohn Johann Sigismund zur Herrschaft anvertraut. Sie wählten als ihre Residenz den Palast von Alba Iulia
(Weißenburg) und machten den Ort zu einer wahren Hauptstadt von Siebenbürgen, wo sie einen Fürstenhof gründeten, der innerhalb von nur drei
Jahrzehnten in ganz Europa bekannt wurde.

93 Ioan Mihai Brutus (1517, Veneția – 16 mai 1592, Alba Iulia), călugăr, umanist, cronicar. Secretar al cancelariei din Transil-

vania (1575).
94 Bethlen Farkas, op.cit, II, p. 343.
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Fenomenul corupției în societatea transilvăneană
în a doua jumătate a secolul al XVII-lea

Anton Eilhart DÖRNER

Cuvinte cheie: Principaul Transilvaniei, Mihai Apafi, dieta, moralitate.
Mots-clé: Principauté de la Transylvanie, Michel Apafi, diète, moralité.

Corupției, ca proces social, nu i se poate da o definiție universal valabilă. În literatura de specialitate există
diverse abordări în funcție de unghiul de vedere tratat: economic, juridic, sociologic, filozofic etc. DEX-ul oferă,
poate, cea mai concisă explicație a speței, respectiv: 1/ abatere de la moralitate, cinste, datorie; 2. desfrânare, depravare. Altfel spus, corupția reprezintă o formă de folosire a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese
personale sau de grup, precum și o formă de abatere de la viața întemeiată pe învățătura creștină care, în final,
afectează grav normele de conviețuire în cadrul familiei, instituțiilor sau a societății în ansamblu. Cauzele care
favorizează apariția și răspândirea sa procesuală se regăsesc, printre altele, în slăbirea autorității aparatului statal, datorită ineficientei funcționări a componentelor subsecvente, în degradarea nivelului de trai, în absența unor
valori sociale, conexă alterării respectării principiilor morale, lipsa unor reforme care să reechilibreze structura
administrativă anchilozată de un sistem legislativ propriu condițiilor socio-economice specifice evoluției țării
într-o anumită epocă istorică. Formele de manifestare ale corupției sunt cele de diverse nuanțe: constrângerea,
șantajul, înșelăciunea, mituirea, traficul de influență, intimidarea, obținerea de foloase necuvenite etc. În ceea ce
privește categorisirea coruptibilității, distingem două tipuri, respectiv, cea de dimensiuni reduse, în cadrul căreia
deciziile favorizează doar un individ sau un grup restrâns de persoane, și cea extinsă, afectând totalitatea populației dintr-un stat anume.
În cele ce urmează, încercăm să ilustrăm câteva din aceste forme abuzive a puterii politice, depistate în urma
studierii unor acte și cronici, păstrate din timpul domniei principelui Mihail Apafi.
La mijlocul veacului al XVII-lea, Transilvania era un spațiu central-european mult invidiat pentru economia
sa prosperă, dispunând de o vistierie acumulând sume de ordinul a zeci de milioane de florini, pentru viața sa
politică caracterizată prin stabilitate, cu o recunoaștere internațională edificată, în spațiu și timp, printr-o abilă
diplomație, o prosperitate culturală atrăgând atenția și implicarea multor personalități de pe continent. Întreg
acest construct s-a năruit în numai patru ani, din cauza planurilor grandomane ale principelui Gheorghe Rákóczi
II., care angrenase țara într-o criză totală, similară celei de la începutul secolului al XVII-lea. Rezultatele intervalului dintre anii 1658-1662 s-au contabilizat prin succesiunea la conducere a trei principi (Gheorghe Rákóczi II,
Acațiu Barcsai, Ioan Kemény), o Transilvanie devastată și pârjolită de tătari, vizate fiind, cu precădere, moșiile și
castelele nobililor, o treime din teritoriu ocupat de către turci, un deficit demografic de circa 250.000 de persoane,
o economie ruinată. În septembrie 1661, proaspăt instalatul principe Mihail Apafi moștenea o entitate statală
necontrolabilă, fără administrație centrală și locală, lipsită de armată proprie menită să apere granițele, o visterie
complet golită, suportând însă un tribut dublat față de Poartă, în valoare de 80.000 de taleri. Toate aceste motive
au creat un context propice pe seama proliferării actelor de corupție în rândul populației aflată, în numai câțiva
ani, cu averile pierdute sau considerabil diminuate. Refacerea bunurilor proprii, într-un timp scurt, nu se putea
face, desigur, decât prin mijloace mai puțin legale.
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Planul de redresare a țării preconizat de principele Apafi viza trei aspecte importante: atragerea clasei politice
locale de partea sa (la ceremonia instalării în funcție au asistat doar doi nobili mai cunoscuți), restabilirea autorității morale asupra întregii societăți și, respectarea alianței cu Poarta, prin acceptarea prezenței trupelor otomane
în Transilvania.
Atragerea nobilimii s-a făcut în timp pe parcursul a câțiva ani și prin metode diverse, nu întotdeauna în spiritul legislației în vigoare. În Dieta reunită între 20-23 noiembrie, sunt chemate stările a depune jurământul de credință, sub amenințarea pedepsei perpetuei infidelități și a amenzii de 200 de florini; cei fugiți au primit un răgaz
de o lună de zile pentru a reveni în țară, în timp ce regaliștii, invitați de asemenea, dar absenți de la dezbateri, au
obținut un interval de numai 15 zile. În ambele cazuri transpare încercarea de șantaj, survenită din partea autorității supreme. Amenințarea se transformă în realitate la următoarea congregație din februarie 1662, când averile
mai multor nobili de rang înalt fuseseră confiscate oficial, 15 dintre ei fiind concret nominalizați în actele dietale.
Trecuți ulterior de partea puterii, unora dintre ei li se restituie bunurile sechestrate, dobândind, mai apoi, chiar și
funcții în cadrul aparatul de stat sau la Curtea princiară; restul proprietăților sechestrate constituind o necesară
bază funciară pentru donații ulterioare pe seama unor elemente fidele Principelui (Ștefan Nalaczi, Matei Balogh,
Ladislau Balo, cu toții, viitori majordomi). Trebuie făcută însă precizarea că, în primul deceniu de domnie, șeful
statului beneficia de resurse funciare extrem de limitate în urma repetatelor înstrăinări făcute de antecesorii săi
din proprietățile aparținătoare fiscului. Legislația aflată în vigoare permitea asemenea danii doar pentru fapte
deosebite, efectuate de către o persoană în interesul țării și, de cele mai multe ori, numai cu drept de folosință, nu
și de moștenire. Cu toate acestea, mulți nobili, prin mituirea unor secretari și dieci de la Cancelaria princiară au
reușit să-și treacă terenurile, cu satele aparținătoare, în proprietate personală, și să le cedeze apoi, urmașilor, prin
testament. Lipsa unor posibilități de recompensare a supușilor fideli îl obligase pe Mihail Apafi să recurgă la un
șiretlic respectiv, să doneze o aceeași proprietate, succesiv, mai multor nobili. Desigur vicleșugul nu dura prea
mult și ieșea la iveală, iar justificarea viza mai totdeauna faptul că nu s-a cunoscut exact statutul proprietății, și
că rezolvarea putea consta în schimbarea donației în sensul atribuirii unui alt teren. Actele oficiale stau mărturie
în acest sens. Subiectul domeniilor fiscale constituia o problemă deosebit de acută pentru puterea statală ( din
veniturile ei se întreținea Principele și Curtea princiară), iar chestiunea respectării, în primii ani de domnie, a fost
mereu amânată, pentru a nu speria nobilimea refugiată în străinătate, reprezentând ulterior, subiectul dezbaterii
în mai multe diete din perioada 1665-1680. Răstimpul îndelungat acordat acestei tematici în cadrul lucrărilor dietale s-a datorat faptului că deținătorii ilegali ai proprietăților statului nu au fost interesați a le restitui, deși legea
îi obliga. Investigațiile efectuate de funcționarii fiscali au evidențiat că, de multe ori, stăpânii acestor pământuri
nu s-au mulțumit doar cu terenul avut în posesie, ci s-au extins și asupra altora, aflate în imediata vecinătate, ba
chiar și cu privire la sate, păduri, pășuni care nu figurau în actul princiar de donație. Acțiunea de recuperare a
fost una de durată și nu s-a soldat decât cu succese parțiale.
În prima etapă a domniei sale, în lipsa unei armate permanente și a unei gărzi personale, Mihail Apafi a trebuit să se sprijine pe o oaste de 1.000 de curteni proveniți din Țara Românească și alți 1.000, originari din Moldova,
trimiși de domnitorii celor două țări, alături de o unitate otomană, de circa 3000 de oșteni, condusă de Cuciuc
Pașa. Cu toate acestea, securitatea personală a suveranului era extrem de fragilă în condițiile în care, chiar la
prima confruntare militară cu trupele lui Ioan Kemény ( Seleuș, ianuarie 1662), proprii săi soldați au părăsit în
dezordine câmpul de luptă, Cuciuc Pașa, în iarna aceluiași an, ocupându-se mai mult cu negustoria, decât cu milităria; concret, respectivul a deschis o măcelărie în centrul Mediașului unde valorifica, în interes propriu, carnea
și cerealele primite de la Principe pentru întreținerea trupei otomane. Întrucât vânzările mergeau bine și marfa
se epuiza repede, întreprinsese o serie de jafuri în satele din jurul orașului, iar după ce întreg ținutul fusese secătuit, același personaj își strămutase afacerea la Sighișoara. Principele l-a reclamat la Poartă, motiv pentru care,
musulmanul a devenit cel mai mare dușman al lui Apafi, fiind ulterior unul din inițiatorii defterului fals trimis la
Constantinopol referitor la componența așezărilor aparținătoare cetății Oradea.
Dacă primele două puncte ale planului de redresare a țării preconizat de către Principe la momentul instaurării sale, amintite mai sus, vizau secvența politică a domniei sale, o altă problemă deosebită de gravă o constituise
redresarea morală a întregii societăți transilvănene, puternic afectată de desfășurarea evenimentelor dintre anii
1658-1661. Un mare procent din populație debusolată, hulitoare de Dumnezeu, care înjura și folosea expresii
obscene, nu frecventa biserica sau slujba duminicală, trăia în concubinaj și practica frecvent actul sexual înaintea
căsătoriei, alcoolismul extins și între femei, răspândirea furturilor și a criminalității etc. sunt tot atâtea fațete ale
unei existențe care presupunea intervenția energică a statului pentru a îndrepta, treptat, starea degradantă în
palierul uman. Imaginea descrisă de către Georg Kraus, notarul Sighișoarei, rămâne elocventă, fără prea multe
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comentarii: „Turcii ... au înfăptuit mari fărădelegi aproape în toate casele și satele [Transilvaniei] și nu s-au sfiit
să siluiască atât femei măritate, cât și fete. În același timp însă câteva din femeile noastre destrăbălate, aflând de
poftele urâte ale turcilor și aplecarea lor spre destrăbălare și desfrâu, multe asemenea ușuratice, femei măritate și
fete, atât din oraș, cât și din alte orașe străine și de la sate, au început să dea năvală la turci. Ele au rămas la turci
cu veșmintele schimbate și au fost întreținute de ei ca țiitoare ...”. Scena înfățișată de narator se referea la elemente din starea de mijloc și de jos a societății, dar printre ele se aflau și soții de meșteșugari înstăriți. Nobilimea
însă, nu figura printre cei incriminați. Să fi făcut excepție prin apartenențala un strat social privilegiat ? Dacă ar
fi să dăm crezare scrierii memorialistice a lui Petru Apor „Metamorphosis Transylvaniae”, așa ar fi; actele cercetate
în arhiva epocii dovedesc însă contrariul. Viața decadentă a aristocrației transilvane a vremii respective poate fi
exemplificată chiar în cadrul anturajului princiar. Solul francez, Dominique Reverend, care s-a aflat în Transilvania, la Curtea lui Apafi, descria o idilă extrem de serioasă, înfiripată între Principe (tatăl a 14 copii) și frumoasa
văduvă a lui Gheorghe Rákóczi II, Sofia Báthory. Apoi, în corespondența lui Mihail Teleki cu viitoarea sa soție
există mai multe scrisori cu propuneri absolut indecente, asalt „amoros” în fața căruia partea feminină a cedat în
cele din urmă. Despre Dionisie Bánfi se știa că îi plăceau doamnele din înalta societate, din care motiv se iscase și
dușmănia cu Ladislau Csáky, care îl suspecta de o relație, nefondată totuși, cu soția sa.
Dar ce paletă de așteptări putea avea în raport cu propriul ei soț? Răspunsul îl putem lectura într-un contract
de căsătorie, compus din șapte puncte, încheiat între Cristina Szalantzi și Christoph Pasko, la data de 30 decembrie 1668:
„Doresc să nu mă bată, să nu mă violeze, să nu mă călărească, să nu mă certe, să nu mă facă desfrânată,
să nu-mi spună „suflet câinos”, într-un cuvânt să fie un bărbat omenos care să-și respecte soția;
Să nu se bețivească, că de aici pot proveni fapte reprobabile ce nu pot fi apoi oprite;
În casă să nu se amestece în treburile mele, să pot avea în toate decizii libere;
Cu rudele mele să se comporte frumos, să nu aibe o ură drăcescă împotriva lor, să nu-i ponegrească, ca
de obicei, și să nu-mi interzică să-i vizitez ca și până acum;
Să nu-și țină rudele sale în casa mea, întrucât până acum au fost părtași direcți în relațiile nostre de
familie proaste;[la fel] să nu umble după sfaturi la ei, căci nu vom avea o viață liniștită;
Să renunțe la fastul fără rost și cheltuieli mari ca până acum și să trăiască cumpătat; pe puținii mei banii
din zunk (?) să nu se bizuie, să nu mă tachineze cu ei, căci cheltuielile exagerate făcute până acum au fost
spre marea pagubă a sărmanilor mei copii;
Să promită că dacă nu respectă din punctele de mai sus chiar și o virgulă, să am dreptul să divorțez
liber”;
Redresarea corupției morale în rândul întregii societăți au fost subiecte de ample dezbateri în cadrul lucrărilor dietale pe tot parcursul domniei lui Apafi. Pedepsele aplicate vinovaților se înăspreau în timp; dacă în 1664,
țăranul care nu frecventa biserica trei duminici la rând era pus pe butuci, prin legea din 1675, acesta era adus
cu forța, legat, în casa Domnului. Pentru neparticipare la slujba religioasă, nobilul plătea 12 florini. Funcționarii
comitatenși și scăunali au primit însărcinări speciale pentru a urmări și sancționa acele persoane care foloseau
un limbaj înjurios, dar și pe cei care lipseau de la ceremonialul bisericesc. Mult mai grave erau pedepsele pentru
viața imorală. În instrucțiunile primite de căpitanul suprem al scaunului Mureș, Gaspar Kornis, din 1670, punctul
6 afirma explicit că: ” Dacă un bărbat căsătorit este prins în desfrâu, să fie omorât, la fel și acel bărbat necăsătorit,
care comite un viol”. A existat chiar o inițiativă dietală care sugera Principelui să nu grațieze persoanele acuzate
de imoralitate.
Principele era cunoscut ca un om cu frica lui Dumnezeu, frecventând biserica de două ori pe zi, obligându-și
curtenii să ia parte la slujbe. Firea sa pioasă nu îl împiedica însă ca, din când în când, să aplice serioase corecții
fizice principesei Ana Bornemisza, să se comporte cu totală lipsă de respect față de supuși săi (maltrata angajații
Curții, unii chiar decedând în urma loviturilor primite, a izbit cu sceptrul său pe un reprezentant al unei delegații
săsești), să accepte diverse daruri scumpe pentru un ceremonial la Curte sau în cadrul aparatului de stat, să se
dovedească împătimit de alcool cu diverse prilejuri, dar în special, la ritualul cinei cotidiene, să întreprindă profitabile afaceri personale cu statul, în virtutea funcției deținute (acorda împrumuturi cu dobânzi veroase, arenda
dijmele scoase la licitație, achiziționa proprietăți fiscale) etc.
În pofida tuturor sancțiunile aspre ale legii, corupția morală continua să fie prezentă în societatea epocii respective, în forme tot mai agravante, precum, vrăjitoria (printre participantele la ceremonii, o regăsim pe însăși
principesa, împreună cu alte doamne din înalta societate; doar la Gurghiu, în 1685, erau reținute un număr de opt
vrăjitoare), sau sodomia.
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Forma de corupție supremă o constituia crima de lezmajestate și omorul propriu-zis. Pe parcursul celor
aproape trei decenii de domnie asupra Principelui s-a atentat de mai multe ori, cea mai serioasă conjurație fiind
ceea cunoscută sub numele de complotul lui Béldi, din anii 1677-1678. În toate cazurile, participanților li se confiscau averile, unii fiind întemnițați și executați, în timp ce alții își căutat refugiu în țări străine. Nici în pribegie
fugarii nu au avut parte liniște, ei fiind căutați pentru a fi lichidați fizic. Un exemplu îl constituie cazul lui Nicolae
Zolyomi, refugiat la Constantinopol. Pentru asasinarea lui, Curtea princiară alocase o sumă inițială de 3.500 de
florini, însă la Poartă, executantul tocmit, refuză onorarul oferit, considerat insuficient, și renunță la acțiunea
preconizată. Până la urmă este ispitit un individ chiar din anturajul lui Zolyomi, pentru circa 6.000 de florini;
pentru ca, până în final, totul să eșueze, întrucât cel în cauză a fost deconspirat și silit a reveni în Transilvania.
În ciuda acestui impas, Principele l-a recompensat pentru încercarea sa. În cazul lui Béldi însă, otrava utilizată a
avut efect, el murind la Poartă, în anul 1681. Trebuie precizat aici că și în rândul personajelor politice transilvănene au existat multe suspiciuni de deces, prin otrăvire, însă, în lipsa unor autopsii, aceste cazuri au rămas până
azi neelucidate. Un lucru se știe cu certitudine: Irimie Thököly, viitorul principe al Transilvaniei, a păstrat mulți
ani la rând, în sipetul propriu, drept mărturie, doza ucigașă rezultată în urma unui atentat eșuat, inițiat de către
Mihai Teleki la adresa sa.
Dacă în prima jumătate a secolului XVII preocuparea esențială a nobilimii a constat orientat în acapararea
de proprietăți, în a doua jumătate a veacului, cele mai multe infracțiuni de corupție s-au concentrat în direcția
procurării monedelor și obiectelor din metal prețios. Lipsa acută de bani îi determinase pe unii nobili să se implice în acțiuni haiducești, fie organizând bande de hoți, fie acordând refugiu pentru tâlhari. Actele dietale evocă
prezența respectivelor cete aproape pe întreg cuprinsul Transilvaniei (Secuime, Hunedoara, Zarand, Mureș). Facem acum abstracție de jafurile obișnuite descrise și comentate în constituțiile țării pentru a înfățișa date despre
„prada secolului”. În mai, 1686, Șerban Cantacuzino adresa o scrisoare principelui Apafi în care releva faptul că
o bandă de tâlhari din Țara Bârsei, a trecut munții și – profitând de lipsa starețului – a jefuit călugării Mănăstirii
Deal de toate bunurile lor „însă, conform obiceiului nostru, în mănăstire se aflau și multe odoare și instrumente
de cult străvechi, din argint, donate de voievozi noștri cu multe sute de ani în urmă, cu totul [cântărind] în jur de
50 de ocale (63 kg)”. Localnicii au luat urma hoților și au capturat doi dintre ei, aflându-le, astfel, locul de origine.
Emitentul solicita, așadar, Principelui investigarea cazului la Brașov și restituirea bunurilor înstrăinate. La doi
ani distanță, la 1 aprilie 1688, același Șerban Cantacuzino revenea cu o altă epistolă către Mihail Apafi în aceeași
problemă, dar, cu precizarea că „se află la noi un om care se jură că [Alteța Voastră] îi cunoaște bine [pe tâlhari],
cum se numesc, unde locuiesc și i-ar putea găsi repede (numele lor le anexăm la scrisoare noastră)”. Cazul nu mai
putut fi tergiversat și a fost supus dezbaterii Dietei de la Făgăraș, din mai 1688. A urmat însă, o aceeași prelungită
tăcere, prada nefiind identificată și nici autorii fărădelegii. La fel s-a întâmplat și în cazul averii lui Duca Vodă,
depusă în Transilvania, a tezaurului din Banpotoc (1668) sau cu banii și valorile vistieriei Țării Românești, aduse
de soția lui Grigore Ghica, refugiată la Racoș, în 1665.
În primul deceniu al domniei lui Apafi, în goana lor după o înavuțire rapidă, unii nobili au pornit un trafic înfloritor vizând repatrierea unor semeni aflați în captivitate tătară. Un lider al afacerii era și mai sus amintitul Paul
Béldi, iar operațiunea lui se desfășura simplu de tot: respectivul achita tătarilor suma răscumpărării în avans, iar
ulterior, același personaj recupera de la membrii familiilor în cauză, valori de trei-patru ori mai mari. Dacă urmărim prețurile recompenselor impuse pentru prizonieri de către Hanat, ne dăm seama cum a ajuns Béldi printre
cei mai bogați oameni din Transilvania epocii (Ioan Kemeny, estimat la 116.000 taleri, Francisc Korniș, 50.000,
Toma Nagy, 30.000, Mihail Apafi, 60.000 – ne-negociabil, Sigisnund Mikola, tot atâta etc.). Tema captivilor a stat
în atenția Principelui și a fost dezbătută și în cadrul Dietei din februarie 1670, când forul politic decisese ca suma
pretinsă în plus de comercianții de persoane să nu depășească 15% din totalul banilor avansați.
Una din categoriile marii corupții era constituită din sustragerile efectuate din sumele colectate de către fisc.
Măsurile deosebit de energice luate de către Principe în limitarea fraudei fiscale constatate s-a datorat unui eveniment relativ banal, respectiv invitația făcută, în anul 1663, lui Apafi de către marele vizir Ahmed Küprülü, de a
participa la o întâlnire comună fixată la Nove Zamsky [azi în Slovacia, n.n.]. Atunci s-a constatat, cu stupoare, că
vistieria statului este absolut lipsită de consistență valorică, iar onorarea gestului nu se putea face decât prin obținerea unui împrumut – desigur cu o dobândă cămătărească – de la nobilii țării. Se ordonase, ca atare, o verificare
fiscală grabnică, în urma căreia a rezultat că mai mulți perceptori, care au adunat sumele de bani în anii anteriori,
nu le-au livrat la bugetul statului. Din acest moment a început o acțiune în forță de depistare a tuturor colectorilor care au funcționat în Transilvania cu începere din 1657, precum și recuperarea valorilor rămase în custodia
acestora. Dacă primul pas al identificării s-a efectuat rapid, redobândirea banilor a reprezentat un proces de
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durată. Unii dintre cei bănuiți pretindeau că sumele incriminate au dispărut în timpul crizei, alții că au pierdut
registrele de impunere, dar nu puțini dintre perceptori au decedat între timp. Dieta a dispus însă, ca toți vinovații
să fie arestați, iar toate pierderile statului să fie recuperate, fie de la funcționarul aflați în culpă, fie de la urmașii
lor. Măsurile drastice adoptate împotriva serviciului fiscal îi înfricoșaseră pe cei aflați în funcție: li se cere ca, de
la momentul dat, atât responsabilii comitatenși, cât și inspectorii generali, să efectueze o balanță anuală de venituri și cheltuieli precisă (1667), registrele să fie întocmite în dublu exemplar, să livreze sumele livrate ritmic, la
termene fixe, în caz contrar, le revenea sarcina de a transporta banii la locul de colectare, centralizat fixat de către
Dietă; pentru micile neglijente descoperite, drept pedeapsă, iarna li se rețineau hainele, dar au fost și cazuri când
perceptorii comitatelor Hunedoara și Zarand au fost aduși legați în lanțuri la Dietă etc. În atari situații, mulți
funcționari comitatenși nu mai doreau să-și exercite funcția primită, fapt neacceptat de Congregația generală;
mai mult, se stipula că persoana care a cerut renunțarea, trebuia amendată imediat cu 200 de florini (1669).
În fața unor tentații mari se aflau membrii delegației țării în momentul transportării tributului anual la Poartă.
Cu toate că erau cu toții personalități alese din anturajul princiar, deși nobili de rang înalt, unii totuși nu au rezistat și au cedat ispitei furăciunii. Astfel, Dieta din iarna lui 1663 cerea socoteală delegației care fusese la Poartă în
anul precedent, să justifice o lipsă de 5.000 taleri, din tribut, în caz contrar, obligați fiind a restitui suma. În septembrie, cei vinovați au procedat, ca atare. În 1667 lipseau în jur de 6.000 de taleri, iar autoritățile suspectau forurile fiscale comitatense, dar și pe nobili, beneficiari de acte oficiale de scutire de la plata taxei anuale, documente
de existența cărora Dieta nu avea cunoștință. O situație și mai interesantă s-a petrecut în anul 1669. La Curtea
princiară, prefectul a constatat lipsa a circa 2.000 de taleri din tribut. Principele promisese acoperirea deficitului
din banii personali; a mai cedat și solului desemnat cu transportul tributului alți 1.500 de taleri, o sumă de trei ori
mai mare decât cea alocată până atunci pentru asemenea servicii. Cu toate acestea, la Brașov s-a constatat o lipsă
totală de 4.000 de taleri, iar până la destinație (Constantinopol), deficitul a ajuns la 7.500 de taleri. Nu a fost găsit
niciun vinovat, au existat doar semne de întrebare din partea autorităților fiscale.
Din lipsă de timp, nu ne putem referi și la actele de corupție existente în cadrul Dietei, la falsificarea banilor,
fraudele din viața economică (exemple: minele de metale prețioase, schimbul monetar, ocnele de sare, lumea
meșteșugărească, târgurile), venalitatea de la Curtea princiară (serviciului poștal etc.), subiecte rămase deschise
și incitante problematici de viitoare dezbateri.

Le phénomène de la corruption dans la société transylvaine dans la seconde moitié du XVIIe siècle
(Résumé)
La crise connue par la Principauté de la Transylvanie au milieu du XVIIe siècle a conduit à la prolifération des actes de corruption dans les rangs
d’une population qui, au décours des quelques années, avait vu sa fortune perdue ou dépréciée. Le prince Michel Apafi, installé sur le trône en 1661,
démarre un projet de redressement du pays comprenant l’obtention du support de la noblesse, le rétablissement de l’autorité morale sur l’ensemble
de la société, le respect de son alliance avec l’Empire Ottoman. Pour bénéficier de l’appui de la noblesse, il cèdes aux nobles des domaines que
les nouveaux propriétaires les étendent contre des pots-de-vin offerts aux officiers de la cour. Une des sources de la grande corruption provenait de
la soustraction des sommes perçues par le fisc et les autorités s’efforces de les récupérer. La lutte contre la corruption avait aussi une dimension
morale: des sanctions contre ceux qui proféraient des injures ou s’absentait du service religieux.
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Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit
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Numeroase aspecte legate de situația Bisericii Române Unite din Mediaș în secolul al XVIII-lea continuă să
rămână insuficient cunoscute. Între acestea se numără și cel referitor la funcționarea sau nu a unui district protopopesc (protopopiat / arhidiaconat) unit la Mediaș în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Constituirea și funcționarea Districtului Protopopesc Unit al Mediașului
Un aspect rămas încă obscur în istoria Bisericii Române Unite cu Roma din Mediaș îl reprezintă acela al organizării și funcționării unui district protopopesc (protopopiat / arhidiaconat) unit la Mediaș în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. Cu atât mai mult interesează această problemă, cu cât pentru momentul de debut al Districtului Protopopesc Unit al Mediașului sunt vehiculate doua date: înainte de 1782 și anul 1827.
Răspunsul la problema cu privire la funcționare unui District Protopopesc Unit la Mediaș, în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea, necesită clarificarea mai multor aspecte. Între acestea, momentul și contextul constituirii
sale, funcționarea lui, momentul și contextul încetării funcționării sale în secolul al XVIII-lea se detașează, în opinia noastră, ca fiind cele mai importante.
Pe fondul laconismului și al incoerenței informațiilor, unii cercetători au evitat să se pronunțe. Spre exemplu,
Ioan Raica includea și organizarea unui district protopopesc unit la Mediaș în secolul al XVIII-lea, între „chestiunile rămase în ceață” ale istoriei Bisericii Române Unite din localitate1. Alți istorici au admis funcționarea Districtului Protopopesc, iar alții au respins o asemenea posibilitate2.
Primele și singurele informații care pot fi puse în legătură cu funcționarea unui district protopopesc unit la
Mediaș în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea datează din august 1782 și provin dintr-un Catalog al votizanților, în care sunt înregistrați participanții la un sinod al Episcopiei Unite de la Blaj. Potrivit consemnării din
Catalogul votizanților, între inspectorii sinodului din august 1782 este menționat „Thomas Papp Mediansis”, respectiv protopopul (arhidiaconul) Thomas Papp al Mediașului, care a participat la sinod și a îndeplinit calitatea de
inspector al acestuia împreună cu „Popa Andre et P. Stephan ex Lodromany”, adică de „popa Andrei și popa Ștefan din
Lodroman”3.
Pe baza acestor știri, autorii Șematismului din 1900 aveau să conchidă că în anul 1782 Districtul Protopopesc
Unit al Mediașului era deja constituit. În consecință, considerau ei, informația în discuție „ne face să presupunem,
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că între anii 1733 și 1782 se înființase deja Districtul Mediașului”4. Concluzia lor a fost acceptată și de George Togan
în micromonografia lui5.
În ceea ce ne privește, într-o lucrare anterioară, inconsistența argumentelor invocate de susținătorii funcționării unui District Protopopesc Unit la Mediaș în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și imposibilitatea accesării
unor informații suplimentare ne-a determinat să respingem existența lui sau, mai exact, să acceptăm o funcționare formală a acestuia6. În prezent, în urma lărgirii bazei de documentare, a unei analize mai profunde a tuturor
surselor pe care le deținem, a corelării informațiilor și evenimentelor politice și religioase ale epocii, admitem că
este necesar să ne reconsiderăm opinia.
Știrea din actul sinodal confirmă funcționarea Districtului Protopopesc al Mediașului în august 1782. Ea permite admiterea lunii august a anului 1782 drept un terminus ante quem al constituirii Districtului Protopopesc.
Rămâne, totuși, întrebarea, când a fost înființat Districtul Protopopesc Unit al Mediașului?
Un răspuns categoric la respectiva întrebare nu poate fi formulat la nivelul actual al cercetării problemei și pe
baza informațiilor pe care le deținem în prezent. Autorii Șematismului din 1900 avansează ca posibil chiar anul
17337. Aceeași datare este susținută și de George Togan8.
Din punctul nostru de vedere, înființarea Districtului Protopopesc Unit al Mediașului între 1733 și 1750 este
categoric exclusă. Ne fundamentăm opinia pe informațiile cuprinse în conscripțiile din anii 1733 și 1750, realizate
din dispoziția episcopului unit Ioan Inocențiu Micu, respectiv a vicarului episcopal, Petru Pavel Aron. Cunoaștem cu certitudine din respectivele surse că la momentele realizării lor Districtul Protopopesc Unit al Mediașului
nu exista. Atât în conscripția din 1733, cât și în cea din 1750 parohia unită a Mediașului este recenzată în componența Districtului Protopopesc Unit al Țichindealului9.
Mișcările împotriva unirii din deceniile al cincilea și al șaselea ale secolului al XVIII-lea au avut ca rezultat defectarea de la unire a majorității covârșitoare a credincioșilor. Acest lucru a condus la dezorganizarea districtelor
protopopești unite. Potrivit conscripției realizate din ordinul generalului Buccow în 1760-1762, parohia unită a
Mediașului număra 24 de familii în componența ei, însumând circa 120 de suflete, păstorite de un preot. Chiar și
așa, aceasta rămăsese cea mai mare dintre parohiile fostului District Protopopesc al Țichindealului10.
Situația dificilă prin care trecea unirea cu Biserica Romei în Transilvania a împins autoritățile imperiale și pe
cele ale Principatului să inițieze o serie de măsuri care să conducă la salvarea, chiar și numai aparentă și formală,
a acesteia. În acest context politic și confesional complex era constituit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
Districtul Protopopesc Unit al Mediașului.
În opinia noastră, înființarea Districtului Protopopesc Unit al Mediașului trebuie pusă în relație directă cu
acțiunile oficiale de anulare a efectelor mișcărilor împotriva unirii cu Biserica Romei. Considerăm deci, că în
contextul generat de respectivele mișcări, în scopul menținerii prin orice mijloace a acesteia, autoritățile politice
ale Principatului și cele ecleziastice ale Bisericii Unite au organizat un nou district protopopesc, cu reședința la
Mediaș. Actul s-a consumat, foarte probabil, la scurt timp după 1760-1762, interval care poate fi admis drept terminus post quem al înființării Districtului Protopopesc Unit al Mediașului.
Din punctul nostru de vedere, calitatea parohiei unite a Mediașului de cea mai mare parohie greco-catolică
rămasă în zonă, precum și poziționarea ei într-un centru urban au fost factorii esențiali care au contribuit la stabilirea aici a unui district protopopesc unit. Indirect, credem că a contribuit la acest lucru și situația credincioșilor
ortodocși. Conscripția din 1760-1762 înregistrează la Mediaș un număr de 231 de familii, respectiv circa 1155 de
credincioși neuniți, lipsiți însă de preot și de biserică11. Situația dificilă a comunității ortodoxe era sesizată și de
către Ștefan Moldovan. Referitor la acest aspect, el relata că aceasta, neavând preot, „aducea pe ascuns pe parohul
din Copșa Mică, și apoi pe cel din Curciu de le servea prin case sântele rogăciuni, și cu furci de fier, că alte arme nu era iertat
să poarte, grigie în jurul casei, ca să nu năvălească sașii, și să facă reu preoților aduși; apoi a servit într-o șură”12.
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Fără îndoială, în condițiile în care erau lipsiți de preot, iar ritul și ritualul ortodox nu diferea de cel unit, mulți
credincioși vor fi ales să frecventeze slujbele parohului greco-catolic din localitate. Acest lucru a permis autorităților, politice și ecleziastice, interesate în perpetuarea unirii, să-i includă, în mod abuziv, în rândul credincioșilor
uniți. Parohia unită apărea astfel drept una mare, iar unirea ca fiind mult mai solidă decât erau în realitate, creând falsa impresie că credincioșii din Mediaș erau uniți. De aici și concluzia autorilor Șematismului din 1900 care
afirmau, între altele, „că credincioșii din Mediaș erau greco-catolici”13.
Aria de jurisdicție ecleziastică a noului Districtul Protopopesc Unit al Mediașului ne rămâne necunoscută.
Din Catalogul votizanților, deducem însă că parohia unită din Lodroman se afla sub jurisdicția lui. Din punct de
vedere geografic, localitatea Lodroman se situează la circa 35 km vest de Mediaș, pe malul drept al Târnavei
Mari. La actualul stadiu al cercetării problemei, parohia Lodroman rămâne singura cunoscută ca fiind în componența Districtului Protopopesc Unit al Mediașului în această epocă. Nu este exclus faptul ca și alte parohii unite
din vecinătatea orașului, dintre cele care la începutul secolului al XIX-lea vor intra în componența reînființatului
District Protopopesc Unit al Mediașului, să se fi aflat și în această epocă sub jurisdicția lui.
Încetarea funcționării Districtului Protopopesc Unit al Mediașului
La scurt timp după atestarea lui asistăm, însă, la sfârșitul Districtului Protopopesc Unit al Mediașului. Contextul în care acesta și-a încetat funcționarea ne rămâne necunoscut. Din punctul nostru de vedere, sfârșitul Districtului Protopopesc Unit al Mediașului se află în raport de cauzalitate directă cu defectarea completă de la
unirea cu Roma a parohiei omonime, după 1787.
În opinia noastră, defectarea de la unirea cu Roma trebuie pusă în raport de cauzalitate directă de evoluțiile
favorabile din cadrul comunității ortodoxe din Mediaș. Potrivit relatării lui Ștefan Moldovan, situația dificilă a
credincioșilor neuniți s-a prelungit până când „din colecțiunea de la brașovenii neguțători, care ajungea la Mediașu la
anul 1787 au edificat biserica neunită”14. Cam în aceeași perioadă, parohia greco-catolică a defectat complet de la
unirea cu Roma. Construirea lăcașului de cult ortodox a reprezentat o atracție de această dată pentru credincioșii uniți care s-au îndreptat spre acesta. Se producea exact fenomenul invers celui care în perioada anterioară a
contribuit la întărirea aparentă a parohiei unite și a unirii la Mediaș, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
În relatarea sa referitoare la situația Districtului Protopopesc Mediaș la mijlocul secolului al XIX-lea, Ștefan
Moldovan lăsa să se înțeleagă că revenirea parohiei Mediașului la unirea cu Biserica Romei, s-ar fi produs în anul
181615. Informația devine certă în șematismele din anii 1835 și 1842 unde la parohia Mediaș se consemnează succint: „Parochia 1816 conversa (parohie conversă în 1816)”16.
Întemeiați pe respectivele informații, autorii Șematismului din 1900 au tras concluzia că „între anii 1782 și 1816
parohia Mediaș a defecționat de la sfânta unire”17. Concluzia lor a fost însușită și asumată ad litteram de George Togan,
care, în lucrarea lui, conchidea și el că „între anii 1782 și 1816 parohia Mediaș a defecționat de la sfânta unire”18.
În opinia noastă, evenimentul care a determinat defectarea totală de la unirea cu Roma a parohiei unite a Mediașului a fost ridicarea bisericii ortodoxe din lemn în anul 1787. Edificarea lăcașului cult ortodox a exercitat, cu
certitudine, o atracție irezistibilă pentru credincioșii uniți lipsiți de biserică, care, odată cu frecventarea lui, au revenit, de facto, la ortodoxie. Urmarea a fost încetarea funcționării parohiei unite a Mediașului pentru circa trei decenii.
Dizolvarea parohiei unite a marcat decisiv și situația Districtului Protopopesc Unit al Mediașului. În condițiile
în care la Mediaș, centrul districtului protopopesc, unirea cu Biserica Romei fusese înlăturată și acesta și-a încetat
funcționarea, care s-a întins pe o durată de maximum două decenii și jumătate. El va fi reînființat definitiv abia
patru decenii mai târziu, în anul 1827.
În concluzie, considerăm noi, pe fondul acțiunilor pentru păstrarea unirii cu Roma, la o dată neprecizată,
cuprinsă între 1760-1762 și august 1782, a fost constituit Districtul Protopoesc Unit al Mediașului. Intervalul 17601762, poate fi admis drept terminus post quem, iar luna august a anului 1782 drept un terminus ante quem al constituirii sale. Districtul Protopopesc Unit al Mediașului și-a încetat existența la scurt timp după acesta după 1787, an
care credem că poate fi acceptat drept un terminus post quem al încetării funcționării sale.
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Considerații finale
Numeroase aspecte legate de situația Bisericii Române Unite din Mediaș în secolul al XVIII-lea continuă să
rămână insuficient cunoscute. Între acestea se numără momentul realizării unirii cu Biserica Romei, numărul
credincioșilor uniți, înființarea și statutul parohiei unite Mediaș, primii preoți care au păstorit comunitatea locală
sau funcționarea unui district protopopesc (protopopiat / arhidiaconat) unit la Mediaș în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Pe fondul acțiunilor pentru păstrarea unirii cu Roma, la o dată neprecizată, cuprinsă între 1760-1762 și august
1782, a fost constituit Districtul Protopopesc Unit al Mediașului. Funcționarea Districtul Protopopesc Unit al
Mediașului în această epocă s-a întins pe o durată de maximum două decenii și jumătate. Scaunul protopopesc
al Mediașului și-a încetat existența în anul 1787 sau la scurt timp după acesta. Singurul protopop cunoscut din
această perioadă a fost Thomas Papp, atestat în această funcție în august 1782.
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Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Elisabeta SCURTU

Cuvinte cheie: venituri preoți, înmormântare, credincioși.
Mots-clé: revenus des prêtres, enterrement, fidèles.

Veniturile preotului, în secolul la care ne referim, aveau la bază stola numită și taxa patrafirului, completată
de veniturile realizate prin folosirea porției canonice și plata pentru catehizarea elevilor în școlile elementare1.
Stola reprezenta venitul rezultat din banii datorați de săteni pentru cununii, botezuri, înmormântări, parastase, sfeștanii, maslu, „umblatul” cu crucea în ajunul Bobotezei, „slobozirea casei” după naștere, „dezlegarea” femeii născute și altele2. Taxele pentru aceste slujbe erau percepute diferit de unii preoți, ceea ce a dus la multe
tensiuni între slujitori și credincioși, iar pentru evitarea unor astfel de situații acestea au fost fixate în februarie
1868. Pentru o cununie se percepea 1 fl. și 40 cr., un prohod mic 42 cr., un prohod mare 89 cr., un prohod cu „saracuste” 4 fl. 20 cr., sfințirea apei moașei 5 cr., molitvele la femeia care naște 10 cr., iar la 40 de zile 10 cr., o liturghie
33 cr., o sfeștanie 33 cr., iar maslu 40 cr.3. În 1873, majoritatea preoților din Vicariat oficiau slujbe pentru următoarele sume: o cununie 3 fl., o înmormântare obișnuită 3 fl. pentru preot și 30 cr. pentru cantor, o înmormântare cu
„saracuste” 5fl., iar pentru cantor 40 cr., înmormântarea unui copil până la 7 ani 1fl. pentru preot și 20 cr. pentru
cantor, o slujbă cu „toate ale omului” 40 cr., o slujbă cu „toate ale preotului” 60 cr., botez și citit la 40 de zile 50 cr.,
maslu 1 fl., sfeștania 50 cr., „umblatul cu crucea 10 cr. și o cupă de mălai, un fuior de lână sau 20 cr., „citirea la un
bolnav” 20 cr., „slobozitul” casei 50 cr.4.
Pentru că veniturile stolare erau fundamentale pentru asigurarea traiului preoților, când sătenii nu-și achitau
îndatoririle slujitorii aveau la îndemână trei soluții pentru a-și recupera banii. Prima variantă era constrângerea,
adică preotul refuza să oficieze slujba până când nu-și primea plata. De asemenea, se putea folosi de constrângerea oficială, apelând la intervenția judelui, însă am găsit un singur exemplu de acest fel ceea ce lasă să se înțeleagă
că metoda nu da rezultatele scontate. În 28 octombrie 1865, Emanuel Calina a cerut judelui comunal să-i determine pe sătenii din Sângeorz să-și plătească datoriile, iar cei care nu doreau sau nu puteau să fie zălogiți, pentru că,
argumenta preotul, „au trecutu toată vremea așteptării”5. Metoda nu a dat nici un rezultat.
Cea de-a treia variantă, cea mai uzitată, era ca preotul să aibă răbdare până când credincioșii își făceau partea.
Aceasta se putea realiza și sub alte forme, sătenii obligându-se să dea terenuri, animale sau să presteze chiar zile
de lucru în folosul slujitorului.
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Pentru exemplificarea situațiilor amintite mai sus am apelat la documente din fondul arhivistic „Vicariatul
Rodnei” aflat în grija Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Bistrița-Năsăud. Deși am întâlnit asemenea situații
la slujbele de cununie sau botez, am optat pentru cele de înmormântare, unele cazuri fiind mai complexe și implicând uneori autoritățile civile.
În primăvara anului 1851, preotul Vasile Dolha din Bichigiu a ajuns în atenția Vicariatului pentru că a nu
a vrut să îngroape pe Nicolai Gălan. Familia decedatului acuza preotul că a amânat slujba până li s-au stricat
prescurile. Cauza refuzului, după cum mărturisea chiar preotul, a fost că soția decedatului n-a respectat promisiunea defunctului de a-i da în schimb pentru slujbele făcute un „loc de mălai”6. Ca să o constrângă i-a cerut 12
fl., sumă la care femeia nu s-a învoit, prin urmare decedatul a rămas neîngropat vreme de câteva zile, până când
în cele din urmă preotul a fost silit să accepte 5 fl7. Și familia Palagei Hospan s-a plâns că slujitorul le-a amânat
funerariile până ce și-a „gătat oloiul”, iar ca plată a pretins ca doi nepoți ai femeii să-i lucreze într-o zi la cioplitul
lemnului8. În 1863, preotul din Bichigiu a fost acuzat din nou că și-a uitat sfânta misiune „nevrându a îngropa pe
maica locuitorului ( ... ) Dănilă Hopanu, dein pricină că acest sermanu împovăratu cu cinci prunci nu avură bani
se poată depune 6 fl. pentru un prohod simplu”9, deși săteanul s-a angajat ca în ziua de Sângeorz să-i plătească
suma cerută. Fiind oprit de preot să-și înmormânteze mama în cimitirul bisericii, aceasta a fost îngropată în grădina fiului său „fără clopotu și fără popă”10. Plângerea a fost redactată chiar de la oficiul procesual din Năsăud,
cerându-se insistent ca să se ia mai departe măsurile necesare pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete. În
răspunsul său de apărare, preotul deși a recunoscut că a avut o discuție cu săteanul și că nu s-au înțeles asupra
banilor, a ajuns la rândul său în postura de acuzator, săteanul fiind vinovat că și-a îngropat mama fără slujbe11.
În 23 septembrie 1870, Leonte Zegrianu a înștiințat Vicariatul că murindu-i o fată de 5 luni, același preot, Vasile
Dolha, n-a dorit să participe la funcțiuni pe motiv că are de mers la târg în Năsăud, apoi la câmp, prin urmare
familia a fost nevoită să facă înmormântarea fără slujbe12. Deși slujitorul recunoștea din nou toate acuzele care
i se aduceau, nu considera că este vinovat ci condamna familia pentru că nu a așteptat momentul prielnic, prin
urmare avea pretenții ca aceasta să fie pedepsită că a îndrăznit să-și îngroape copilul fără preot13.
Situația era mult mai apăsătoare în Rebrișoara unde cei doi preoți, Grigore Pop și fiul său Ștefan, au fost acuzați în nenumărate rânduri că pretind stole neobișnuit de mari, iar când era vorba de bani erau considerați „sac
fără fund”. Acești preoți pretindeau pentru o înmormântare între 6 și 10 fl., pentru o cununie 8-10 fl., iar pentru
vestirea unei cununii 1 fl.14. Pe lângă stolele exagerate, Ștefan Pop nu oficia nici un fel de slujbă până nu primea
banii în mână sau măcar o „țidulă” întocmită la notar prin care săteanul se obliga ca într-un anumit timp să-i
plătească suma datorată.
În 9 ianuarie 1859, mai mulți rebrișoreni au întocmit o scrisoare în care arătau că preotul Ștefan Pop „morții
nu vre a-i înmormânta fără numai pre bani gata sau pre zălog și morboși periclitați de morte nu vre a-i împărtăși
cu sântele sacramente că nu-i îndatorat”15. Disperați că nu se luau măsuri împotriva celor doi slujitori, aceștia
s-au plâns de mai multe ori autorităților religioase, problema ajungând chiar și înaintea căpitanului districtului
care i-a cerut vicarului, în 25 februarie 1863, să-i determine pe cei doi preoți să se țină de stolele obișnuite și să-i
înmormânteze pe cei a căror familie nu au bani pentru slujbe și să nu pretindă „anticipațiuni”, având a-și recupera după înmormântare taxele solicitate16. Situația a devenit mai grea după moartea preotului Grigore Pop, fiul
său mărind și mai mult stolele. În cele din urmă Vicariatul a întreprins o anchetă împotriva sa, iar pe lângă acuzele amintite, în protocolul din 8 octombrie 1865, Sevastian Salvan a cerut să fie însemnată și una dintre nemulțumirile sale. În cuprinsul acesteia a istorisit faptele petrecute cu prilejul morții soției când s-a rugat de preotul Ștefan
Pop să-i înmormânteze soția deși nu avea toți banii pregătiți pentru stolă. Preotul însă a refuzat să participe la
funcțiuni dacă nu avea banii. Totuși după implicarea judelui și a primarului, preotul a fost de acord să facă slujba
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numai după ce săteanu i-a dat o „fundațiune obligatoare” de 3 fl. și 50 de cr. Faptele petrecute în continuare sunt
redate astfel:
„După aceea (preotul n.n.) și-au luatu cartea și am mersu laolaltă până în locuința mea unde se
afla repausata. După aceasta se-au începutu funcțiunea și de la casă încă și până la casa lui Petre Roșiu nu amu pusu cadavrulu josu, acolo nemaiputându-lu duce am odihnitu earu dlu. capelanu au
fostu cu 50 de pași mai înainte și acolo au stat în locu, nici nu se-au apropiatu de sălașiu după cumu
e obiceiu. După aceasta eșindu în drumulu celu mare eară am fostu silitu a mă odihni fiindu mortulu greu, eară domnulu parente mergându vreo 50 de pași mai înainte au afumatu gardul Mariei
Runcanu cu tămâie în batjocură, earu nu sălașiu unde era mortul. Mai stându la Mafteiu Barbura
am mersu până la groapă, acolo rogându-lu de dezlegarea lui Lazaru, asigurându-lu pentru acea
plată competințe de 33 cr. nu au voitu a o deslega, zicându cumcă Evanghelia se află în biserică și
așia se-au astupatu repausata”17.
Starea nu a fost lămurită pe deplin nici în urma investigației, căci în 14 ianuarie 1866, din nou căpitanul districtului Năsăud a făcut presiuni asupra vicarului ca să soluționeze problemele în care Ștefan Pop era acuzat de
„ținerea morțiloru neîngropați mai multe dile până se împuțiescu” și „neîngroparea morților, contrar prevederilor sanitare, până la patru, cinci sau chiar șase zile vara sau pe timp de epidemie”18. În toamna aceluiași an,
sătenii au atenționat iarăși Vicariatul în legătură cu alte abuzuri săvârșite de slujitorul în cauză. Printre altele au
amintit de copilul lui Alexa Muthi care a murit „tocma în timpulu cându era epidemie între prunci”, pentru că
omul nu a avut banii gata pentru înmormântare preotul l-a ținut neîngropat cinci zile „în timpul de vară de nu
te puteai apropia împrejuru”19. La fel s-a întâmplat și cu Paraschiva, fata lui Ioan Suciu, care „a cincea die se-au
îngropatu la provocarea oficiului comunal, dându-i Ioan Suciu obligație preste forma stolară”20. Pe Marea Nicolau Trifonu nu a vrut să o înmormânteze patru zile din aceleași motive, iar pentru că a plecat de acasă, preotul a
închis biserica celălalt slujitor fiind nevoit să oficieze „fără prapori și recusite bisericești și în locu de candelniță
întrebințându o lespede de piatră”21. Documentul continuă cu alte asemenea întâmplări petrecute la nunți și botezuri asupra cărora nu insistăm, în toate preotul dând dovadă de un comportament nedemn pentru statutul său.
Cazurile amintite mai sus ilustrează însă și starea de confuzie în care se găseau nu numai credincioșii, ci și
autoritățile. De altfel, prin natura sa problema ținerii morților neîngropați mai multe zile decât cele hotărâte intra
atât în sfera de competență a autorităților bisericești, cât și a celor civile. Nefiind însă clar cine trebuia să pedepsească preoții în astfel de situații, cazul a fost transmis de la o instituție la alta. Episcopia, prin Vicariatul Rodnei,
argumenta că din vreme ce prin neîngroparea morților mai multe zile vara sau pe timp de epidemie se punea în
pericol sănătatea populației, problema era de natură civilă, administrativă și judiciară, prin urmare nu-i intra în
competență pentru rezolvare. La rândul său căpitanul districtului, Alexandru Bohățielu, a cerut ca investigațiile
să fie conduse și soluționate de organele bisericești, fiind vorba de comportamentul abuziv al unui preot.
În timp ce starea de confuzie între instituțiile amintite creștea, rebrișorenii erau din ce în ce mai disperați, căci
toate „jalubele” lor păreau că nu vor fi niciodată ascultate. Mai mult decât atât, deși era în atenția Episcopiei și
Sedriei Districtului Năsăud pentru purtarea sa, Ștefan Pop era, după cum relatau rebișorenii „unicul stăpân” în
localitate. În februarie 1867, a ajuns înaintea Vicariatului cazul lui Mihăilă Varga, un locuitor de pe Vale, acuzat
de preot că și-a ucis pruncul în vârstă de doar câteva săptămâni, iar ca să ascundă omorul l-a îngropat fără preot
și fără slujbe22. De îndată Sedria a întreprins o anchetă luând mărturii și dovezi, dezvăluind cu totul o altă situație, cum preotul a refuzat să oficieze slujba de înmormântare a copilului pentru că familia nu avea bani, așadar
săteanul a fost silit să-și îngroape singur copilul. După acest deznodământ, Ștefan Pop a dat socoteală înaintea
superiorilor bisericești23. Un alt caz a ieșit la iveală în 1872, când același preot nu a vrut să îngroape copilul lui Nicolae Rebrianu pentru un florin24. Nemulțumit slujitorul a argumentat că familia în cauză era decăzută, aplecată
spre băutură, iar din cauza purtării rele și-a pierdut casa din sat și și-a construit alta pe șesul din jos de Năsăud,
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Ibidem, dos. 200, ﬀ. 57-60.
Ibidem, dos. 213, ﬀ. 13-14.
Ibidem, ﬀ. 15-17.
Ibidem, dos. 213, ﬀ. 15-17.
Ibidem.
Ibidem, dos. 227, f. 36.
Ibidem.
Ibidem, dos. 301, ﬀ. 66-69.
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departe de sat, prin urmare nu era justificat să meargă atâta drum pentru un venit așa puțin. În cele din urmă
preotul a fost nevoit să facă slujba, mai ales că vicarul era hotărât să îngroape chiar el copilul25. Și în anul următor,
Arsente Muthi având de înmormântat pe mama sa nu a avut suma cerută de preot, prin urmare Grigore Moisil
i-a scris slujitorului: „pretinzi pentru un prohod simplu 10 fl. în loc să mulcomești pe omu să nu te arete la Consistoriu ( ... ) poftind plata mai mare decât alții. ( ... ) să te mulțumești cu 6 fl. cu cât te îmbie omul”26.
În 20 septembrie 1878, sătenii au enumerat alte abuzuri de acest fel săvârșite de parohul Ștefan Pop, cum a
„dusu unu țigan până la groapă fără popă”, a pretins pentru înmormântarea unui copil de 7 ani 7 fl. și cinci zile
nu l-a îngropat până n-a fost plătit, s-a prefăcut bolnav timp de o săptămână când a fost vorba de înmormântarea
unui copil din Fața Babii, la fel și unui fecior trăsnit în munte27. Deși acuzele erau multe și condamnabile, parohul
a fost pedepsit doar pentru o parte din ele.
În primăvara anului 1867, Consistoriul din Gherla s-a pronunțat și în cazul preotului Grigore Mureșan din
Feldru care a fost anchetat de Sedria Districtului Năsăud pentru că a refuzat să îngroape pe mama lui Avram
Nitiu până ce nu-i va da stola cuvenită, familia fiind constrânsă să facă înmormântarea fără slujba creștinească.
Slujitorul a fost dojenit, apoi obligat să meargă la mormântul femeii și să-i facă prohodul scurt și să o „dezlege”,
rudele fiind datoare să-i plătească pentru slujba făcută28.
Pe lângă exemplele amintite mai sus, au existat și alte cazuri în care credincioșii s-au plâns că preoții pretind
stole mai mari decât cele statornicite, însă pentru că nu s-au făcut investigații sau pentru că majoritatea acestora
nu au putut fi susținute cu mărturii, le-am lăsat deoparte pentru o cercetare mai amănunțită. Deși situațiile detaliate pot fi considerate izolate, comportamentul abuziv al unor preoți poate fi pus pe seama întrepătrunderii a doi
factori: a condițiilor nesigure de trai ale secolului al XIX-lea și a lăcomiei.

Quelques précisions sur l’étole du Vicariat de Rodna dans la seconde moitié du XIXe siècle
(Résumé)
L’article rend compte des moyens employés pour assurer les revenus des prêtres dans les villages roumains placés sur l’ancienne frontière
militaire dans la seconde moitié du XIXe siècle, en s’appuyant sur les archives. Une des source des revenus était le payement des cérémonies de
baptêmes, de mariage, d’enterrement et de service mémoriel. Les taux des taxes perçues par les prêtres présentaient des variations considérables,
ce qui a provoqué des nombreuses tensions entre les curés et les fidèles. Pour éviter des situations pareilles, les autorités religieuses ont imposés
des sommes fixes à partir du février 1868. Notre article passe en revue des maints conflits dus à la pauvreté des croyants et aux abus des prêtres,
notamment des pressions des prêtres pour récupérer des dettes et des plaines des fidèles contre les ecclésiastiques.
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Biserica veche din Viștea de Jos, Brașov,
Sf. Mihail și Gavril

Antal LUKACS,
Șerban POPESCU DOLJ

Cuvinte cheie: Țara Făgărașului, biserica ortodoxă, cercetări arheologice, pictură, secolul XIX.
Mots-clé: Pays de Făgăraș, église orthodoxe, fouille archéologique, peinture, XIXe siècle.

1. Istoricul așezării
Viștea de Jos este situată aproape de Olt, puțin mai sus de vărsarea văii cu același nume, numărându-se printre satele vechi ale Țării Făgărașului. Prima atestare documentară directă o avem din 1511, când boierii Radul,
Vâlcan și Vasul, fiii răposatului Comșa, apoi Radul, fiul răposatului Stoica, și Stanislav Harabal, fiul răposatului
Șandor de Vișt, cereau întărirea stăpânirilor boierești în Viștea de Jos, Viștea de Sus și jumătate din Arpașul de
Jos, în temeiul unei danii pe care strămoșul lor Costea a primit-o de la domnul Țării Românești, Mircea cel Bătrân! (Documenta Romaniae Historica, B, vol. I, pp. 32-33). Cererea este motivată de pierderea documentului de danie în timpul invaziilor turcești din anii 1478-1479. Rezultă cu suficientă claritate și siguranță faptul că satul exista
cel puțin din timpul lui Mircea, dar probabil încă mai de mult din moment ce atunci avea deja o familie de boieri
care mai stăpânea în alte două sate.
Documentele din secolul al XVI-lea înregistrează prezența boierilor satului în scaunul de judecată al Țării
Făgărașului, principala formă de exprimare care mai rămăsese elitei politice românești după revenirea regiunii în
stăpânirea regatului maghiar (I. Pușcariu, Despre boierii făgărășeni. Fragmente istorice, IV, pp. 106, 127, 136, 142), iar
urbariile din secolul următor ne oferă date bogate despre locuitorii si economia satului. (D. Prodan, Urbariile Țării
Făgărașului, I., pp. 227-228, 568-571, 800-804).
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2. Date despre biserica veche a satului
Biserica din Viștea de Jos se numără printre cele mai vechi biserici ortodoxe păstrate din Țara Făgărașului. Pe
baza unor elemente stilistice și structive, ea a fost datată către anul 1500, formând, alături de biserica din Voivodenii Mari, un orizont care se leagă de perioada stăpânirii domnilor munteni în ducatul făgărășean. Părțile cele
mai vechi au fost considerate a fi naosul și absida. Nava, acoperită cu o boltă în leagăn, cu câte două contraforturi
puternice pe laturile de nord și de sud, elemente considerate de tradiție romano-gotică, i-au determinat pe specialiști să plaseze ridicarea bisericii în jurul anului 1500 (Eugenia Greceanu, BMI, 1, 1970, p. 35). Cu numai două
uși la altar (element structiv prezent și la biserica din Voivodenii Mari, unde, alături de bolta stelată, cercetările
arheologice întreprinse de noi în 2000, au confirmat datarea în ultimele decenii ale secolului al XV-lea), prin
analogie și cu importanta biserică din Râmeți, Ștefan Meteș a propus datarea bisericii din Viștea de Jos în a doua
jumătate a sec. al XV-lea (Viața bisericească a românilor din Țara Oltului, Sibiu, 1930, p. 119). Deși nu a fost de acord
cu acest argument, Eugenia Greceanu a acceptat încadrarea cronologică propusă (op.cit., p. 35). Un element foarte
important îl constituie însă absida de formă semicirculară în interior și poligonală în exterior, considerată una din
primele manifestări ale influențelor arhitecturii din Țara Românească. Acest element trebuie reținut pentru că ar
putea indica o situație diferită de cea de la Voivodenii Mari.
În secolul al XIX-lea biserica a fost mărită prin extinderea navei și adăugarea unui turn. În zona de contact
dintre cele două monumente, pe latura de nord, se păstrează urmele clare ale unei fracturi în zidărie. Aceasta nu
pare totuși să corespundă cu încheierea navei bisericii vechi.
Acestea erau datele deținute în momentul deschiderii șantierului de sondaje arheologice în vederea identificării informațiilor necesare pentru elaborarea unui proiect complex de restaurare și conservare al monumentului.

3. Rezultatele sondajelor arheologice
Au fost trasate patru casete: una în interiorul bisericii (caseta nr. 1), în zona în care se presupunea că se închidea nava bisericii vechi, și trei în exterior. Caseta nr. 2 la îmbinarea dintre contrafortul al doilea dinspre nord și
nava veche, caseta nr. 3, la îmbinarea dintre altar și navă, și caseta nr. 4, la îmbinarea dintre nava nouă și turn.
(vezi fig. 1. cu amplasarea casetelor).
Cercetările din caseta nr. 1 au confirmat supoziția conform căreia nava veche se închidea în zona contrafortului exterior, fiind găsite resturile fundației zidului de vest, demantelat cu ocazia lungirii bisericii. (v. Fig. 2 și foto 1,
cod 240). Dar pe profilul de nord al casetei se vede foarte clar că atât fundația cât și zidul navei continuă fără
întrerupere. Deci foarte probabil, vechea biserică a avut și un pronaos. Înspre capătul de sud al casetei a fost
descoperită o ladă de lemn (sicriu ?) cu resturi textile, panglici cu fir metalic și un fragment de os f. mic. Lada
pătrunde 0,40 m sub fundația zidului demantelat al navei vechi, astfel că avem de a face probabil cu o depunere
votivă la ridicarea monumentului (v. Fig. 2, foto 3, 4, 10 cod 380, 435, 485). În ce privește tehnica de construcție,
biserica veche are o fundație relativ mică, de 50-60 de centimetri, din pietre de râu înnecate în mortar în șanțul de
fundație, peste care elevația este mai îngrijit executată din lespezi plate. Pe alocuri se văd și fragmente de cără-
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Fig. 1. Amplasarea casetelor

midă, dar nu este clar dacă nu cumva sunt reparații ulterioare. Nivelul de construcție se vede mai degrabă din
aceasta diferență a înfățișării zidului decât pe profil, mormintele și intervențiile ulterioare deranjând stratigrafia.
Oricum, nivelul de călcare antic se află la doar 0,20 m adâncime.
Cercetările din caseta nr. 2 (fig. 3 și foto 7, 8 cod 462) au adus o observație importantă: contrafortul nu este
țesut cu zidul navei, nici fundațiile nu sunt țesute, deci el a fost, f. probabil, adăugat ulterior. De asemenea,
fundația contrafortului a deranjat mai multe morminte, semn că la vremea ridicării lui acolo funcționa deja un cimitir. Se poate vedea cu claritate de asemenea că fundația și elevația navei nu se întrerup în acest loc, confirmând
situația din interior.
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În caseta nr. 3 (v. Fig. nr. 4 și foto 2, 9, cod 369, 469) se vede foarte clar că altarul este țesut cu nava, deci datează din aceeași fază de construcție. Fundația lor se suprapune peste un mormânt, fără să-l deranjeze, dovadă a
faptului că la ridicarea bisericii funcționa deja un cimitir, ceea ce ne îndreptățește să presupunem că în locul
actualei biserici a existat una mai veche, situație care trimite istoria locului cel puțin în veacul al XV-lea dacă
nu mai mult.
În caseta 4 (v. Fig. Nr. 5 și 6, foto 5, 6, cod 453, 455) au fost surprinse fundațiile prelungirii navei și ale turnului. Aici nivelul de construcție este indicat de o lentilă de mortar, la 0,50 m, fundația coborând la 1,70 m. În unele
zone dinspre vest ale zidului navei și turnului se observă o tencuială mai veche, situată la câțiva centimetri adâncime față de nivelul actual de călcare.

Foto 1. Caseta nr. 1

Fig. 2. Caseta 1. Plan 1/20

Foto 2. Caseta nr. 3
Fig. 3. Caseta 2. Plan 1/20
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Foto 3. Caseta nr. 1. Nișa pentru lada de lemn
sub fundația zidului de vest al navei vechi

Foto 2.1. Caseta nr. 3

Foto 4. Caseta nr. 1. Rămășițele lăzii relicvian

Foto 10. Caseta nr. 1. Nișa de sub fundația zidului de vest al navei

Foto 5 (cod 453). Caseta nr. 4. Fundație turn

Foto 6 (cod 455). Caseta nr. 4. Fundație turn
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Foto 7 (cod 460). Caseta nr. 2. Contrafortul și nava

Foto 8 (cod 462). Caseta nr. 2. Contrafortul

Foto 9 (cod 469). Caseta nr. 3. Altar–navă

4. Sondaje de parament
Sondajele de parament au căutat în primul rând să elucideze raporturile nebănuite între cele două faze de
construcție a bisericii presupuse până acum.
S-a încercat un prim sondaj deasupra fundației găsită de sondajul arheologic, în dreptul unei fisuri evidente
(foto 11). Rezultatul sondajului a relevat existența a două tipuri de zidărie, din blocuri de piatră mai mult sau mai
puțin fasonate corespunzător cu partea estică a bisericii având o tencuială de frescă pe el. Zona vestică în schimb
este alcătuită din zidărie de cărămidă. Executând mai jos un al doilea sondaj, unde fisura dispărea, peretele a
confirmat sondajul arheologic, dovedind că el era în continuare.
Această fisură este vizibilă pe exterior însă este decalată cu 2,25 m în dreptul parapetului (foto 12). Sondajele
efectuate (foto 3 și 4) confirmă sondajul interior în privința alcăturii zidăriilor, cu precizarea că cele din dreptul
ferestrelor (foto 4) a evidențiat existența alternanței cărămizii cu câte un rând de plăci de piatră subțire. De asemenea, se confirmă continuitatea zidăriei de piatră și a fundațiilor spre vest, zidul păstrându-se la o cotă de cca.
50 cm peste nivelul terenului (foto 3). Fisura dintre cele două jumătăți ale bisericii este mai puțin vizibilă pe latura sudică și nu a mai fost cercetată, dar pe exterior se vede datorită unor lucrări de instalații electrice că porțiunea
vestică este zidită din cărămidă (foto 5).
În podul navei șarpanta prezintă și ea aceste diferențieri care s-au observat la nivelul fundațiilor și zidurilor
(foto 6). Încercând să se înțeleagă rostul unei grinzi la un nivel sensibil mai jos decât restul tălpilor fermelor, s-au
observat urmele unui zid transversal păstrate numai în pod (foto 7) și care se suprapun peste fundația relevată
de sondajul arheologic.
Sub rezerva rezultatelor viitoarelor cercetări arheologice se poate afirma de pe acum cu destulă certitudine că
cea de-a doua biserică – sperând că în viitor se vor găsi părți a primului lăcaș – a avut un altar și un naos cu bolți
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din șisturi de piatră și cu pereți integral acoperiți de fresce, despărțite cu un zid de pronaos, încăpere probabil
tăvănită, dacă este corectă interpretarea grinzii ieșite din aliniamentul tălpilor fermelor (foto 7).
Probabil că în al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, când pronaosul – eventual cu pridvor sau cu turn – se
prăbușește la numai câțiva ani de la terminarea frescelor, biserica a fost rezidită în forma actuală pe o mare parte
a fundațiilor și zidurilor ce au rămas în picioare refolosind o mare parte din materialul recuperat, fapt vizibil în
pereții turnului.
Contraforturile nu au fost țesute nici la nivelul pereților (foto 8 și 9) și zidăria lor este din cărămidă subțire.
Ferestrele vechi ale bisericii nu au ancadramente de piatră (foto 20) și au fost refăcute destul de neglijent (foto
21) față de cum arată paramentul originar din blocuri de piatră (foto 22).
Tencuielile exterioare sunt din mortar de var cu nisip, drișcuite, cu cel puțin trei straturi de zugrăveală și cu
porțiuni mari de tencuială din mortar de ciment, iar la fereastra sondată s-au observat urmele unui chenar din
zugrăveală de o culoare cenușie închisă.
Incinta bisericii are pe laturile dinspre stradă un zid care pare a fi cel puțin contemporan cu refacerea bisericii
din sec. XIX iar pe celelalte laturi cu curți sau calcane și nu a fost cercetată (foto 23, 24).

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

Foto 5
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Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11
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Foto 12

Foto 13

Foto 14

5. Frescele interioare
Biserica are o frescă pe toată suprafața (pereți și bolți) executată în 1818 de zugravul Pantelimon (așa cum reiese din pomelnicul existent în altar), frescă existentă pe zona care se consideră a fi prima fază a monumentului.
Zidurile porțiunii vechi nu mai au nici o urmă de frescă anterioară celei de la 1818.

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18
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Sondajele efectuate, deși de
foarte mică amploare, au dovedit
că biserica din Viștea de Jos are
cel puțin trei faze de construcție,
că înainte de monumentul acesta a mai existat o altă biserică,
de zid sau de lemn. Suntem convinși că organizarea unor cercetări sistematice ar putea lămuri
fazele evoluției acestui monument atât de important din Țara
Făgărașului.

Foto 19

Fig. 4. Plan și secțiune verticală a monumentului. Releveu: S & A ARHILAB S.R.L.
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Foto 20

L’ancienne église de Viștea de Jos – Brașov. Saints Michel et Gabriel
(Résumé)
L’église de Viștea de Jos est une des plus anciennes églises orthodoxes encore existante de Pays de Făgăraș. Les éléments de style et de
structure ont aidé à dater son édification autour de 1500. Les parties les plus anciennes sont probablement le naos et l’abside. Au XIXe siècle
l’église a été agrandie par l’extension de la nef et l’adjonction d’une tour. Les fouilles réalisées pour l’élaboration du projet de restauration ont prouvé
que l’église de Viștea de Jos présente au moins trois phases de construction sur un endroit où avait déjà existé une autre église en bois murée en
briques.
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Problematica națiunii și reflecția ei
în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea

Emilia MĂȚAN

Cuvinte cheie: identitate națională, stil arhitectural, Cluj, simbol artistic.
Keywords: national identity, architectural style, Cluj, symbolic forms.

Asistând la amplul proces de dezvoltare urbanistică și arhitecturală care se desfășoară în Clujul secolului XIX,
publicul românesc și cel maghiar exprimă impresii diferite, dacă nu chiar diametral opuse. Atitudinea românească față de edificiile realizate în perioada dualistă se evidențiază cel mai bine în publicațiile vremii. Dintre acestea,
menționăm: „Telegraful Român”, „Tribuna”, „Dreptatea”, „Tribuna poporului”.1 Capitala Ungariei vremii, Budapesta, este unul dintre reperele urbaniste față de care diverși publiciști români se raportează printr-o atitudine
predominant critică. De regulă, aspectul exterior arhitectural este caracterizat prin atribute din sfera lexicală a extravaganței: de exemplu, Palatul Parlamentului este apreciat drept o clădire „frumoasă”, „pompoasă”2, un colos
care a secat visteria statului.3 „Falnică metropolă” de o „orbitoare strălucire” s-a preocupat mai mult de aspectele
estetice decât de cele care să vizeze îmbunătățirea condițiilor de viață.4 Frecvent, imaginea orașului este percepută în tușe etic-moralizatoare, care accentuează imoralitatea locuitorilor Capitalei.
De asemenea, aceste periodice sunt relevante în sensul configurării concepției despre lipsa de originalitate a
culturii maghiare și despre ilegitimitatea ei de a se erija într-una superioară sau într-un model de imitat pentru
națiunile considerate inferioare.5 Aceste atitudini vor avea reverberații și în ghidurile orașului Cluj, „călăuzele”
urbei de pe Someș, apărute din 1923, elaborate de Victor Lazăr și Petru Borteș, precum și în studiile de istoria artei realizate de către specialiștii autohtoni, după momentul Unirii din 1918. Din perspectiva publicului maghiar,
Clujul este „mândrul oraș de pe Someș”, așa cum reiese și din refrenul interpretat de protagoniștii operetei „Contesa Marița”, realizată de Kálmán Imre, în anul 1924.6 Dar punctul comun al celor două atitudini este elementul
emoțional, specific unei retorici angajate în evidențierea identității naționale.
În peisajul eteroclit al etniilor Imperiului Habsburgic Austro-Ungar, problema specificității proprii dobândește o dinamică distinctă. Istoriografia destinată modului în care Viena a gestionat pluralitățile etnice pendulează
între calificativul de reper pozitiv de integrare zonală, anticipând proiectul european și pecetea de „închisoare a
popoarelor” exprimată de către Puterile Antantei în preajma celei dintâi conflagrații mondiale. Din prima categorie fac parte istorici și teoreticieni precum Edward Crankshaw, C.A. Macartney, Al.L. May sau reprezentanți
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Vezi în Nicoleta Hegedűs, Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut & Mega, 2012, pp. 89-95.
Tribuna, 12/ 25 aprilie 1907, nr. 84, pp. 1-2, rubrica Foiță, articolul „Un tovarăș de drum”, de Ilie Marin.
Telegraful român, 19 feb. / 4 mart., 1902, nr. 20, p. 79, articolul „Noul Parlament”.
Tribuna, nr. 7, 11/23 ian. 1887, pp. 1-2, articolul „De ale capitalei Ungariei”.
Tribuna, nr. 62, 15/27 martie 1886, p. 1; Tribuna, nr. 64, 21 martie/2 aprilie 1893, p. 1, articolul „Maghiarii paralizează civilizația europeană”.
În contextul revizionismului ungar, cenzura oficială interbelică impune ca numele orașului Varašdin din versiunea germană a textului operetei să fie înlocuit cu cel al Clujului. Vezi Moritz Csáky, Ideologia operetei și modernitatea vieneză; Un
eseu de istorie a culturii, Iași, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 243.
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ai scrisului istoric maghiar de după 1968, iar din a doua grupare, menționăm exegeți ca R. Seton-Watson, A.I.P.
Taylor, Robert A. Kann, Peter Sugar, Miroslav Hroch.7
Mitul habsburgic, ca orice construct mental, își modifică accepțiile, cumulând cele mai diverse aspecte, de la
nostalgii hegemonice la sentimente de inferioritate, de la atitudini de complicitate la orgolii revanșarde și revoluționare. Dincolo de aceste spețe antagonice, rămâne legitimă aprecierea conform căreia uniformitatea Imperiului
habsburgic, ulterior austro-ungar, sprijinită de o excesivă birocratizare centralizatoare, oculta în, fapt, imposibilitatea de a impune o plauzibilă identitate colectivă.8 Clivajul etnic, lingvistic, cultural și politic, propriu spațiului
Monarhiei este o realitate care a generat un traseu aparte de transpunere în particularismele locale ale modelului
emanat din zona puterii. Neputința Imperiului / Structurii dualiste, de a impune un naționalism oficial activ, care
să imprime caracterul de monolit, a favorizat solidificarea conștiinței naționale și atragerea ei în mirajul curentelor centrifuge, marcante în secolul al XIX-lea, supranumit și „al naționalităților”. Dacă pentru înalta aristocrație și
Curtea Vieneză, identitatea austriacă consta în fidelitatea față de Coroană, combinată cu atitudinea distantă față
de orice sentiment național în favoarea unei naționalități supranaționale, pentru elitele maghiare și românești din
Transilvania, consolidarea conștiinței de sine a unora, respectiv a altora, reprezintă un reper important în funcție
de care se orientează toate demersurile sociale, politice și culturale. În acest context, o încercare de explicitare a
mecanismelor care au generat specificitatea arhitecturală a Clujului, precum și atitudinea locuitorilor orașului
față de aceasta, ar fi de la bun început echivocă, dacă nu ar avea în vedere contextul socio-politic în care acestea
au evoluat. Descrierea modului în care rețeaua conceptuală a problematicii națiunii se materializează în realitatea
istorică a Imperiului Austro-Ungar, cu particularizarea relației dintre cele două comunități etnice transilvane,
poate oferi răspunsuri parțiale în legătură cu caracteristica acestei conjuncturi. De asemenea, este important de
subliniat că analiza evoluției arhitecturale a Clujului, plasată în coordonatele temporale ale veacului al XIX-lea,
nu poate ignora realitatea unei estetici în care arta este încă angajată, precum și specificul discursului arhitectural,
care depinde în manifestarea lui de un cumul de factori, dintre care cel mai important este cel al puterii legitimante, care derivă din sfera politică și publică. Originalitatea creatoare a arhitectului își dezvăluie adevăratul
potențial în măsura în care edificiul realizat de acesta contribuie la edificarea unei națiuni, pentru că, în secolul
mai sus citat, națiunea se validează prin apelul la valențele formatoare ale culturii și artei. Pentru a evita o explicație limitativă a acestei stări de fapt, demersul nostru teoretic va recurge, într-o primă etapă, la o radiografiere a
modului în care conceptul de națiune se atașează semanticii generale a culturii, adaptându-se particularismului
zonal transilvănean.
Încă din veacul al XVIII-lea, națiunea maghiară și română se subordonează aceleași identități colective trasate de interesele puterii centrale de la Viena. Dar traseul evoluției acestora nu va urma direcții paralele, determinat fiind de specificul identitar al fiecărei nații în parte și de imprevizibilul pe care îl oferă însuși contextul istoric în general. Diploma leopoldină (1691) prin care Imperiul Habsburgic consfințea anexarea Transilvaniei, menține identitatea constituțională și teritorial-administrativă a Principatului și conservă vechile libertăți și privilegii
ale națiunilor medievale, cu o populație românească exclusă în continuare de la viața politică. Iluminismul, romantismul, principii emergente din ideologia liberală, precum libertatea și egalitatea națiunilor sau legitimitatea principiului de naționalitate alături de cele ale afirmării unei conștiințe etnice de sine stătătoare, sunt asimilate de către elitele maghiare și românești, devenind forțe catalizatoare ale tendinței de emancipare. Spre deosebire însă de elitele românești, cele maghiare și săsești se bucurau de avantajele unei tradiții politice care, în pofida concentrării deciziilor politice de către forurile superioare vieneze, le-au asigurat parțial condițiile de a-și
menține o parte dintre avantaje. În contextul mișcărilor care au avut loc în martie 1848, în Imperiul Habsburgic,
revoluția maghiară animată de ideile progresiste și liberale în declara în mai 1848, totala unificare administrativă, politică și culturală, fără a fi luate în considerare dezideratele celorlalte naționalități.9 Construcția națiunii
maghiare se iniția acum prin includerea conceptului de statalitate, care a favorizat rezolvarea pozitivă a reven-
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Teodor Pavel, Dualismul austro-ungar și primele consecințe asupra Transilvaniei, în Tradiție și modernizare în societatea transilvăneană (1850-1918). Coordonator: Teodor Pavel, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, p. 78.
Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză și crizele identității; Wiliam M. Johnston, Spiritul Vienei; O istorie intelectuală și socială
1848-1938; Carl E. Schorke, Viena, fin-de-siécle; Politică și cultură sunt câteva din lucrările de referință despre problematica
identitară. Din istoriografia românească, menționăm pentru diversitatea abordărilor, colecția de studii reunite în lucrarea
Europa centrală; Nevroze, dileme, utopii. Coordonatori: Adriana Babeți și Cornel Ungureanu, Iași, Ed. Polirom, 1997.
Liviu Maior, în Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 1711 până la 1918). Coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András. Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 317.
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dicărilor politice10, dar care trebuia să se fundamenteze numai pe dezvoltarea propriei conștiințe de neam. Conceptul medieval de natio hungarica trimite la etnicitatea maghiară, dar desemnează statutul social privilegiat al
nobilimii regaliene. De aceea, în scrisul istoric ungar din primele decenii ale secolului al XIX-lea, dezbaterile teoretice despre reprezentativitatea națiunii maghiare, au extins retroactiv la conceptul medieval și la categoriile sociale
inferioare.11 Un alt impediment îl reprezintă lipsa de omogenitate culturală și socială a regatului Sfântului Ștefan
care, format din Transilvania, Slovacia, Voivodina, Ucraina Subcarpatică și Croația, încorporează unsprezece națiuni, dintre care, mai mult de jumătate sunt de altă sorginte etnică și confesională. În acest sens, o mare parte dintre
revendicările politice exprimate în spațiu și timp vor viza tocmai diminuarea acestui deficit. Este important de
semnalat rolul pe care teoria herderiană a națiunii etnice l-a avut în arealul transilvan. Receptarea etno-națiunii
gânditorului german se accentuează în primele decenii ale veacului al XIX-lea, prin intermediul gazetelor care
circulau în Europa Centrală și de Sud-Est, a presei românești impulsionată de aportul lui George Barițiu, prin contactul unor intelectuali transilvăneni (Aaron Florian, Simion Bărnuțiu, Timotei Cipariu, Vasile Maniu)12 cu mediul
cultural german și austriac. Din cuprinsul teoriei herderiene, lideri maghiari ca Széchenyi István sau Kossuth Lajos13, vor extrage și supralicita mai ales rolul limbii în asigurarea unității comunitare. Maghiarizarea este considerată tot mai mult drept o condiție a întăririi națiunii respective, așa că impunerea unei limbi unice comune tuturor
este unul dintre primele demersuri în acest sens: la 1842, când maghiarii reprezentau un sfert din toată populația
provinciei, Dieta principatului adoptă legea de introducere treptată a limbii maghiare ca limbă oficială, care a fost
respinsă ca urmare a nemulțumirilor exprimate de reprezentanții elitelor românești și săsești precum Simion Bărnuțiu și Stephan Ludwig Roth.14 Un moment propice, consecință a consecvenței eforturilor revendicative, dar și a
împrejurării istorice care a plasat Imperiul Habsburgic într-o poziție nevralgică15, momentul încheierii pactului
dualist în 1867, reprezintă o satisfacere parțială a idealului unității naționale. Prin realizarea dualismului austro-ungar, Transilvania a fost integrată politic și administrativ în Ungaria, care a revenit la granițele Ungariei Mari
a Coroanei Sfântului Ștefan. Întreaga legislație votată după momentul 1867 a fost subordonată scopului de a realiza un stat național omogen.16 Compromisul, deși criticat de radicalii liberali17, a oferit ocazia de a pune în aplicare
mecanismele de formare a națiunii unitare maghiare. Astfel, ea se va plasa în continuitatea etniei pe care a considerat-o singura legitimă pentru a reprezenta statul național. Dacă în viziunea elitei românești, prestigiul originii
antice romane, al continuității reprezentau argumente temeinice în obținerea de drepturi politice, în cazul celei
maghiare, ceea ce primează este conștiința superiorității culturale, a rolului civilizator pe care l-a avut asupra popoarelor învecinate.18 În această schemă justificativă, anularea individualității istorice a Transilvaniei a fost pozitiv
receptată de majoritatea locuitorilor maghiari, forța conducătoare a vieții publice resimțind noul regim ca pe o
eliberare de sub tendințele centralizatoare ale Vienei și ca o ocazie de a-și consolida privilegiile: aristocrației i s-au
acordat posibilități largi de afirmare politică, iar nobilimii mijlocii și elitei intelectuale burgheze, condiții propice
pentru a deveni baza socială și politică a dualismului.19 Din seria de măsuri administrative aplicate transpare nevoia de a converti, prin modernizare, vechiul model transnațional al fostului regat maghiar, în care pluralitatea
națiunilor era percepută drept un avantaj, într-un stat cu structuri moderne, care conștientizează forța oferită de
concordanța dintre dimensiunea politică și cea etnoculturală. În acest sens, sistemul legislativ devine un agent
unificator. Legea naționalităților din 1868 recunoștea existența unei unice și indivizibile națiuni în stat, ca și a unei
singure limbi oficiale, cea maghiară, cu posibilitatea utilizării la nivel local, în administrație și învățământ a limbii

10 Alain Dieckhohh, Națiuni și rațiuni de stat. Identitățile naționale în mișcare, București, Ed. Curtea Veche, 2003, p. 52.
11 Sorin Mitu, Ungurii despre români; Nașterea unei imagini etnice, Iași, Ed. Polirom, 2014, pp. 53-54.
12 Victor Neumann, Tentația lui Homo Europaeus: geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est, București, Ed. Științifi-

că, 1991, p. 135.
13 Idem, Conceptul de națiune la români și unguri: un studiu despre identitățile politice, Iași, Ed. Institutul European, 2013, pp. 27-33.
14 Istoria României – Compendiu, coordonatori: Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de

Studii Transilvane, 2007, p. 482.
15 Pierderea Lombardiei în 1859, a Veneției în 1866.
16 Istoria Transilvaniei…, op.cit., p. 422.
17 Viziunea liberală prokossuthistă încă se mai remarcă în istoriografia interbelică, de pildă în lucrările lui Nemeth László,

care definesc dualismul drept o cădere morală, a cărei vină o poartă anumiți fruntași politici, ca Deák Ferenc, Andrássy
Gyula, Eötvös József. Vezi în Teodor Pavel, „Dualismul austro-ungar și primele consecințe ale Transilvaniei. Un caz de
obturare a modernizării”, în Tradiție și modernizare (1918-1850) ... , op.cit., p. 124.
18 Sorin Mitu, op.cit., p. 84.
19 Vezi, în Istoria Transilvaniei ... , op.cit., p. 444.
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materne a naționalităților.20 Prin suita de legi școlare (din 1879, 1883, 1891, 1907), în școlile etatizate, dar și în cele
confesionale, a fost extins, treptat, numărul orelor predate exclusiv în limba statului, învățătorii având obligația să
cultive apartenența la națiunea maghiară.21 Legea electorală din 1874, impunea în Transilvania un regim electoral
diferit, cu un cens mai ridicat decât în alte regiuni ale Ungariei, favorizând reprezentativitatea sporită a electoratului maghiar.22 Politica statului național omogen se reflecta și la nivelul creșterii numărului de maghiari din Transilvania: dacă în 1880, ei reprezentau 25,2%, în 1910, cifrele au sporit la 31%.23 Legea naționalităților care, dincolo de
atotputernicia limbii oficiale, recunoștea, totuși, dreptul celorlalte comunități naționale la autonomie culturală, nu
a fost aplicată integral, pentru că prevederile ei, favorabile naționalităților au fost în mod succesiv anulate de alte
legiuri promulgate ulterior.24 În acest raport de forțe, din care elementul maghiar apărea, în mod evident, cel avantajat, intervenția forului autoritar vienez este frecvent invocată, dar acesta va păstra o atitudine de neimplicare.
Memorandumul din 1892, ultimul act care încheie seria petiționalismului românesc început la sfârșitul veacului al
XVIII-lea, nu va primi niciun răspuns edificator. Avantajată politic, națiunea maghiară mizează în primul rând, pe
forța creatoare de conștiință națională, a limbii proprii, impunând-o și celorlalte națiuni, legitimându-și suveranitatea prin reactivarea ideii de civilizare a etniilor considerate drept inferioare. Națiunea română își revendică statutul de națiune suverană, aducând ca argumente principale, limba comună, continuitatea milenară sorgimentată
de prestigioase origini latine. Dincolo de favorurile sau neajunsurile pe care le-a adus istoria pentru fiecare comunitate din Transilvania în parte, numitorul comun al celor două concepte de națiune, română și maghiară, este dimensiunea etno-simbolică, de factură herderiană. Concluzionăm că statul național maghiar impunea acum o imagine oficială a națiunii, construind-o în siajul celei etnice, considerată legitimă din punctul de vedere al identificării
cu autoritatea statală.
În rândurile următoare, demersul nostru teoretic va încerca să demonstreze modul în care proiectul urbanistic
și arhitectural în care este implicat Clujul de-a lungul secolului al XIX-lea, răspunde nevoii de a edifica o imagine
oficială a națiunii maghiare.
Revigorarea urbanistică pe care o resimte Clujul în prima jumătate a veacului sus menționat este justificată
de prestigiul politic reprezentat de modificarea statutului: în perioada 1790-1848, acesta devine un important
centru politic, care, pe lângă Dieta Transilvaniei va adăposti și Guberniul, stabilit până atunci la Sibiu. Noua
imagine a orașului se impune treptat prin recursul la stilul arhitectural neoclasicist care nu intră în contradicție cu ambianța barocului clujean, în măsura în care ambele își extrag rădăcinile din filonul renascentist. Din
nucleul său de apariție, spațiul francez, neoclasicismul reverberează treptat spre arealul Europei Centrale. La
Viena, din epoca Vormärzului (între anii 1815 și 1848), neoclasicismul poartă amprenta spiritului Biedermeier25,
traducând nevoia de simplitate și intimitate, așa cum o degajă edificiile realizate de arhitectul vienez, Joseph
G. Kornhausel (1782-1860). În cultura artistică locală a intervalului premergător revoluției izbucnită în martie
1848, transpare o implicare din ce în ce mai intensă a elitei burgheze, care emulează atitudinile estetice ale aristocrației, cultivând conformismul stilistic al acesteia. Relativa relaxare creată de supapele culturale oferite de
reformismul conservator al epocii lui Clemens von Metternich de după 1810, anume pentru a compensa modificările social-politice de esență centralizatoare26, creează un mediu propice pentru asimilarea noului stil internațional, mai ales că se pliază pe educația umanistă, în limba latină a nobilimii, precum și pe reactivarea nostalgiei
unei vârste de aur a istoriei. Concretizarea într-un neoclasicism coerent se realizează în Ungaria, în jurul anului
180027, filierele de proveniență fiind predominant vieneze, dar și din alte spații continentale, precum este cazul arhitectului francez Charles Moreau. În Transilvania, noul stil se cristalizează în relative expresii autonome,
care nu denotă o subordonare certă față de canoanele dogmei clasiciste, ci mai degrabă preocuparea pentru a le
adapta contextului predominant baroc într-o manieră originală, așa cum demonstrează Mircea Țoca în lucrarea

Ibidem, pp. 430, 422.
Vezi, în Istoria Transilvaniei ... , op.cit., pp. 431, 436.
Ibidem, p. 436.
Idem.
Istoria Românilor, vol. VII, Tom. I, Constituirea României moderne (1821-1878). Coordonator: Dan Berindei, București, Ed.
Enciclopedică, 2003, p. 750.
25 Termenul Biedermeier desemnează un personaj tip, expresie a conformismului, creat de literatura satirică în 1850. Ca
emblemă stilistică pentru perioada Vormärzului, el este introdus în 1906, cu ocazia unei expoziții destinată decorului interior. Vezi în Wiliam Johnston, op.cit., p. 32.
26 Vezi în Istoria Transilvaniei, vol. III, op.cit., p. 160.
27 József Sisa, Motherland and Progress; Hungarian Architecture and design 1800-1900, Birkhauser, Basel, 2016, p. 55.
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Clujul Baroc.28 Zona de proveniență a modelelor puse în circulație se diversifică, intrând în scenă ca nuclee de influență, centre urbane ungare care au fost supuse unui amplu proces de urbanizare în prima jumătate a secolului
XIX. De exemplu, biserica reformată din Debrecen, edificată în 1807-1822, remarcabilă prin monumentalitatea
sa neoclasică își are egala în cea calvinistă din Cluj (Str. 21 Decembrie, nr. 41), construită de Georg Winkler în
perioada 1821-1856, în catedrala romano-catolică din Satu-Mare (1830-1837), în biserica calvinistă episcopală din
Oradea (1835-1853) sau în cea romano-catolică din Baia Sprie (1847-1855).29 De asemenea, Hild József, de numele
căruia se leagă proiectarea catedralei romano-catolice din Esztergom (1822-1856)30, care va înălța și pe cea similară din Satu Mare, este un arhitect prestigios din Pesta. Liceul romano-catolic (1817-1821) din Cluj este gândit
de Friedrich Thallingher, directorul supremei autorități în construcții din Transilvania. Un edificiu laic care să
răspundă nevoii de divertisment, dar și de cultură este Teatrul maghiar ridicat în 1821, în planurile căruia se
implică Schultz Antal, adjunct în Directoratul de construcții, care va introduce modificări în schița preliminară
inițiată de către Alföldi Antal, un arhitect local.31 Un alt specialist în domeniu, Josef Weixelbraun, originar din
Austria și împământenit la Cluj, întocmește proiectul pentru cazarma Sf. Gheorghe (1834-1837), precum și pentru alte construcții civile din oraș. Sculptorul vienez, Josef Klieber, și artiști locali, precum Csürös Antal și Nagy
Samuel, colaborează pentru ridicarea în 1831, a obeliscului menit să cinstească memoria împăratului Francisc I.
și a împărătesei Carolina, care au vizitat Clujul în 1817. Dincolo de diversitatea ierarhică a factorilor decizionali
implicați în realizarea acestor edificii, receptarea stilului neoclasicist în elementele locale transilvănene ilustrează
nivelul unei societăți care este dispusă să înlocuiască retorismul contradictoriu al spiritului baroc cu austeritatea
și rigurozitatea rațiunii. Trăsăturile specifice neoclasicismului, precum fațadele epurate de ornamente, dispunerea simetrică a volumelor, preocuparea pentru geometrizare în detrimentul iluziei organicității pot fi interpretate
ca reflexii ale unui regim politic care mizează încă pe forța sa de a controla și disciplina orice tentativă de schimbare. În același timp, prin noua expresie stilistică, arhitectura clujeană din prima jumătate a veacului al XIX-lea,
se înscrie în circuitul marilor orașe europene, satisfăcând nevoia de prestigiu și de identitate.
Momentul 1848 se corelează în spațiul european cu apariția unui nou sistem de valori, consecință a emergenței romantismului. Popularitatea de care se va bucura teoria lui Johann Gottfried Herder32 oferă o imagine
elocventă a efectelor pe care romantismul le produce. Influențată de filozofia organicistă a dezvoltării umanității
care culminează cu națiunea, teza herderiană statuează că națiunea își este sieși suficientă pentru a se oficializa
politic, în virtutea etniei, limbii și tradițiilor comune, în timp ce statul este un construct artificial. Pe acest fundal,
se configurează din ce în ce mai pregnant ideea de renaștere națională care, în plan artistic, implică necesitatea
conectării la viața socială și politică. Dincolo de acest militantism, romantismul aduce cu el și nevoia abandonării rigorismului clasicist în favoarea originalității și individualității. Arhitectura europeană va ieși de sub zodia
neoclasicistă a „nobilei simplități și a calmei măreții” (J.J. Winckelmann), pentru a declanșa și valoriza emoția și
sentimentul.
În cercurile elitelor intelectuale maghiare, problematica identității naționale suscita un interes deosebit, dar
abordarea arhitecturii în calitatea ei de contribuție la specificitatea etnică, ocupa încă un rol minor în intervalul
anterior revoluției.33 De la constatarea lui Szécheny István că arhitectura ungară trebuie să fie gotică la vedere și
scitică în spirit, se ajunge după 1860, la dezbateri autentice asupra stilului pe care trebuie să-l îmbrățișeze clădirea
Vigadó-ului(Sala de concerte) și palatul Academiei de Științe pentru a reflecta imaginea națiunii maghiare.34 Până
la oficializarea unei expresii arhitecturale proprii în palier comunitar, este de remarcat că universalismul neoclasicismului începe să fie concurat în mod treptat de alte formule stilistice, care contestă dogmatismul clasicist,
devenind mărturii ale unor prime semne de creativitate tipic romantică. Un prim indiciu al crizei neoclasiciste,
îl constituie apariția unui „stil cubic”, caracterizat prin mase mari, rusticate cu granularitate mare, de inspirație
italiană renascentistă, care se manifestă la sfârșitul primei jumătăți a veacului al XIX-lea, în arealul Europei Centrale,35 și pe care l-a preluat și arhitectul clujean Kagerbauer Antal, atunci când a realizat clădirea Primăriei din
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Cluj, între 1843-1846.36 Călătoria făcută de acesta, în 1839, în Germania, Italia și Austria a avut cu siguranță efecte
creatoare asupra lui.37 De asemenea, odată cu pătrunderea din Anglia în Ungaria, prin Europa Centrală sau prin
lucrări care circulau în mediile educate, precum Enciclopedia of Cottage, Farm and Villa Architecture and Furniture
(1833), autorul fiind John Claudius Loudon, stilul gotic deține, începând cu 1840, un rol important în arhitectura
Ungariei.38 În Transilvania, până în 1860, categoriile morfologice ale goticului apar în cazul reședințelor nobiliare,
al edificiilor religioase și monumentelor funerare.39 Versatilitatea creatoare a lui Kagerbauer Antal se manifestă
și prin creațiile sale în stil gotic, care oferă măsura manifestării talentului său, precum Biserica Sf. Petru (realizată
în 1846), în refacerea în stilul goticului englezesc al castelului de la Bonțida (1855) și reconstrucția celui baroc de
la Ocna Mureș, dar și in edificarea altuia nou (azi dispărut), în comuna Mihai Viteazul, pentru a materializa reveriile paseiste ale lui Mikó Imre, guvernator al Transilvaniei.40 Pentru Kagerbauer, ca și pentru ceilalți arhitecți,
reînsuflețirea goticului cu ornamentația, unghiularitățile și mișcările ascensionale tipice acestui stil reprezintă un
pretext al punerii în valoare a libertății de exprimare.
Pe de altă parte, revitalizarea goticului aduce cu sine, pe lângă originalitatea neîngrădită de canoanele clasiciste, miturile fondatoare ale dinastiilor și ale originii glorioase ale națiunilor medievale europene. VotivKirche
(1858) din Viena este emblema neoabsolutismului austriac, fiind expresia unității dintre tron și altar41, reactualizând aceeași simbolistică a catedralei gotice Sf. Ștefan, din secolul al XIV-lea. Elocventă în acest sens, este și
dezbaterea referitoare la alegerea stilului Academiei de Științe din Pesta. În pledoaria sa pentru alegerea celui
gotic, Henszlmann Imre (1813-1888), un savant cu reputație continentală, consideră că acesta evocă vârsta de aur
a națiunii ungare, declarându-l cel mai potrivit pentru a se identifica cu filonul etnic. Dar puterea de convingere a
savantului maghiar nu va face față popularității ductului numit Rundboghend (cel al arcelor situate în plin centru),
capabil și el să vehiculeze elemente de identitate națională. Trăsătura principală a acestui stil care constă în combinarea între elementele bizantine, de creștinism timpuriu, romanic italian și de Renaștere venețiană42, satisface
nevoia de originalitate și de individualism tipice romantismului, favorizând și răspândirea sa, din Bavaria (locul
unde a apărut) în celelalte țări germane. Important de subliniat este faptul că, deși a pătruns mai târziu, el a devenit mai important decât goticul, pentru că s-a remarcat la majoritatea edificiilor urbane din acea perioadă.43 În
orașul Pesta, Rundboghendstilul este utilizat la noua clădire, Vigadó-ul, realizată de Feszl Frigyes, între 1860-1864,
care înlocuiește vechiul edificiu având o aceeași funcție, edificat în manieră neoclasicistă, dar mistuit de un incendiu, împreună cu clădirea Teatrului German în timpul revoluției de la 1848. De asemenea, Academia Ungară de
Științe, construită între 1862-1865, de către prusacul Friedrich A. Stuller, este marcată și ea de acest stil, implicând
predominanța elementelor tipice renascentismului venețian. Atât noul Vigadó, cât și Academia au fost celebrate
de contemporani ca având semnificații naționale.44 Argumentele aduse în favoarea alegerii Rundboghendstilului
sunt centrate pe ideea că cel gotic nu exprimă suficient exotismul și vitalitatea originii orientale maghiare, așa
cum o face acesta.45 În plus, prestigiul stilului renascentist evocă o epocă a dezvoltării științelor și a înfloririi artelor, în vreme ce goticul aduce cu sine tenebrele evului mediu și strictele ierarhii medievale. Sugestivă este în acest
sens, paralela efectuată cu substanța dezbaterii teoretice de la Viena, dintre anii 1853-1868, în legătură cu proiectarea sediului Universității, când alegerea goticului de către Leo Thun, ministru al cultelor și educației, este respinsă de factorii politici diriguitori, care a optat, în construirea ei, între 1873 și 1884, pentru varianta renascentistă, drept expresie a afinității nutrite față de raționalismul culturii liberale.46 În contextul regimului neoabsolutist,
este legitimă afirmația conform căreia, noile elite ungare apelează la morfologia acestor stiluri, drept replică la
autoritarismul impus oficial. De altfel, aceeași atitudine de respingere a goticului, considerat ca nereprezentativ
pentru națiunea maghiară, o regăsim la opinia publică cu ocazia edificării, în acest stil, a palatului Parlamentului

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ibidem, p. 289.
Monica Mărgineanu Cârstoiu, Romantismul în arhitectură, București, Ed. Meridiane, 1990, p. 191.
József Sisa, op.cit., p. 269.
Ibidem, p. 190.
Ibidem, pp. 192-193.
C.E. Schorske, op.cit., p. 28.
George Vais, Clujul eclectic, programe de arhitectură în perioada dualistă (1867-1918), Cluj-Napoca, Ed. U.T. Press, p. 37.
Jószef Sisa, op.cit., p. 266.
Ibidem, p. 295.
Ibidem, p. 310.
C.E. Schorske, op.cit., p. 37.

163

(1895-1904) care, în situația autonomiei dualiste, exprimă forța unei comunități etnice care și-a recâștigat gloria
de odinioară.47
În contextul dualist, arhitectura se va impune ca un instrument eficient al maghiarizării. Forurile locale clujene sunt chemate la Budapesta doar ca să aplice deciziile luate, iar programul arhitectural a urmărit să imprime o
imagine urbanistică menită să completeze identitatea culturală a statului ungar. Predominanța stilistică a arhitecturii clujene a fost marcată în această a doua jumătate a secolului al XIX-lea de istorism în variantele sale precum,
neogoticul, neorenașterea și neobarocul. Derivat din romantism, istorismul își concretizează principiile de funcționare prin valorificarea studiilor de istoria artei și a descoperirilor arheologice, ceea ce îi conferă un caracter
voluntarist, construit, capabil să mențină o anumită puritate estetică.48
Pe de altă parte, caracterul artificial este cel care creează și disponibilitatea pentru a recepta alte forme, apropiindu-se de spiritul eclectismului, care desconsideră total sincronia dintre formă, funcție și ornament în favoarea
acestuia din urmă.49 Dacă selectitivitatea estetizează în favoarea gratuității ludice, istorismul oferă totuși transparența unei predominanțe stilistice. Între aceste două coordonate ale tentației de a istoriza se află și arhitectura
clujeană, care, precum cea a marilor orașe ale Transleithaniei, se va conforma modelelor arhitecturale intermediate de la Centru. Cei 25 de arhitecți budapestani care au lucrat la Cluj, făceau parte din atelierele pe care ministerele le desemnau pentru propriile instituții din provincie.50 Se remarcă faptul că toți aceștia erau specializați
în anumite tipuri de clădiri, pe care le transplantau și în alte orașe ale Transilvaniei. Modelele arhitecturale ale
statului maghiar au fost valorificate pentru capitalul simbolic pe care îl dețineau, pentru că acestea au răspuns
atât nevoilor de mimetism aristocratic ale clasei de mijloc în ascensiune, cât și necesității de consolidare a prestigiului vechii nobilimi. Simptomatică este în acest sens, translatarea neorenascentismului din Budapesta (1873-)
ultimelor decenii ale veacului al XIX-lea, când deține monopolul absolut, fiind expresia spiritului urban, laic și al
dorinței de emancipare.51 În Cluj, precum și în alte orașe transilvane, neorenascentismul marcat uneori de atracția
eclectică a ornamentului este cultivat cu insistență. Acest stil specific multora dintre edificiile oficiale administrative, precum palatul Direcției Financiare (1885-1887), cel al Direcției Silvice (1897), cel denumit Emke-Mav (18901891), (titulatura este o abreviere a Societății Culturale a Maghiarilor din Transilvania), ori sediul Poștei (1891-1898)52
constituie traducerea în plan stilistic a importanței acordate instituțiilor laice moderne, într-un oraș încă marcat
de un provincialism arhaic. De asemenea, preferința pentru Renaștere a edificiilor destinate învățământului – Institutul Teologic Reformat (1894-1895), clădirile Academiei Comerciale (1886-1887 și 1893), Școala Profesională
Industrială (1896-1898), Colegiul Unitarian (1899-1901), Colegiul Reformat (1902) – face aluzie la revoluția culturală și științifică, la cultura umanistă care rămâne încă un reper în educația europeană a sfârșitului de secol.
Exemplară este în acest sens Universitatea Franz Jozef I (1893-1902), realizată de către austriacul Karl Meixner,
marcată de influența Quattrocento-ului florentin.53
O altă materializare a istorismului, și anume neobarocul, care în Transilvania s-ar plasa în continuitatea unui
baroc de factură austro-germană, apare în construirea unor edificii precum palatul Comitatului, cel de Justiție
(între 1900-1902, arhitect Wagner Gyula), cele ale Statusului Romano-Catolic (1898-1899) și a Hotelului New York
(1893-1894).54 Cel dintâi ansamblu arhitectonic menționat își justifică apelul la neobaroc, pentru că acest stil a reprezentat prin excelență expresia iconografică a catolicismului, sau a autorității puterii politice în cazul celorlalte
edificii cu caracter laic. Versatilitatea spectaculară a barocului a fost valorificată și în funcția de divertisment, așa
cum se evidențiază în cazul hotelui New York. În ceea ce privește, adeziunea la neobaroc în Budapesta, ea a fost
uneori marcată de contestări, pentru că acest stil era receptat la Viena drept unul corelat identității habsburgice.55
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În spațiul clujean, exemple de istorism de factură neogotică, a cărei expresivitate simbolistică este relegitimată de construcția Parlamentului maghiar, se remarcă la Școala Normală de Băieți (1912), Căminul studențesc
„Gábor Áron” (1909-1910) sau palatul Széky. Acesta din urmă face parte din ansamblul celor patru edificii, de
mare impact în peisajul urban, caracterizat de diversitate stilistică: Babos (1893) în stil neobaroc, Elian (1900) și
Benig (aprox. 1900) în structuri eclectice ce combină elemente neoclasice, renascentiste și baroce.56 Comanditarii – farmacistul Széky, rentierul Babos Sándor, Victor Elian, negustorul de vinuri și Benig Samuel, măcelar și
membru în al Camerei de Comerț și industrie – sunt reprezentanți ai categoriei novi homines, pentru care limbajul
arhitectural adoptat clamează nevoia acumulării de prestigiu, pe măsura rolului pe care îl dețin în societate. Precum în Viena anilor 1860, sau ca la Budapesta aceleiași perioade, clasa mijlocie în curs de formare are ca punct de
reper modelul social aristocratic, la care vrea să acceadă într-o primă fază, printr-o fervoare a edificării, ce imită
obișnuințele estetice ale arhitecturii aristocrației.57 În această cheie simbolică, se justifică fluiditățile stilistice de la
nivelul ornamentelor.
Pe de altă parte, ambiguizarea stilistică pe care o presupune acest clivaj este în rezonanță cu atitudinea încă
marcată de susceptibilitatea referitoare la capacitatea arhitecturii de a defini un stil național. În discursul inaugural din 1899 al Academiei de Științe de la Budapesta, menționează că ductul propriu nu este definit în piatră, în
arhitectură.58 De asemenea, afilierea la noile direcții europene subordonate esteticii „Art Nouveau’’-ului, pe care
mulți arhitecți și-o asumă conștientizând manierizarea eclectică, nu găsește încă adeziunea la instanțele politice,
care mizează pe un limbaj artistic istorist, apreciat drept emblematic pentru identitatea maghiară. Revendicarea
de la un stil creat în matca spiritualității europene apare în prelungirea imaginii pe care elitele ungare o atașeză
națiunii lor, în care primează conștiința superiorității culturale, a rolului civilizator pe care l-a avut asupra popoarelor învecinate, de ultim bastion al civilizației europene în fața Orientului primitiv.59 La această dimensiune
identitară se adaugă și politica oficială a Budapestei, de a se desprinde de sub influența culturală a Vienei, în
cadrul căreia noua orientare, concretizată în denumirea de „Secession’’ dobândește succesul și recunoașterea din
partea forurilor oficiale.
Suspiciunea pe care o manifestă oficialitățile maghiare conservatoare față de noile orientări explică de ce, în
centrul administrativ al Transilvaniei, respectiv Clujul, aceasta a ocupat un loc minor. Institutul romano-catolic pentru fete (1911), marcat de un „secession” austerizat, cu elemente medievale, la fel ca și Biblioteca Universității și a
Muzeului Ardelean (1906-1907), caracterizată de un decorativism reținut, sunt edificii publice cărora li s-a tolerat
această concesie stilistică. Deși majoritatea arhitecților din Cluj au făcut parte din generația conservatoare, practicând stiluri istoriste, mulți dintre ei recurg la o soluție de compromis prin introducerea elementele noii estetici
în ansamblurile istoriste, cu predilecție în cele de factură neo-barocă, precum palatele Statusului. Un exemplu de
fuziune de mare naturalețe între istorism și secession realizează celebrul cuplu de arhitecți, Fellner și Helmer, în
clădirea Teatrului maghiar (azi, Naționalul). Tendințele geometrizante de factură secession sunt cultivate cu mai
multă insistență în spațiul transilvănean, în acele centre urbane în care presiunea implicării instituționale este mai
atenuată. Este cazul Timișoarei – unde printre arhitecți îl regăsim pe Otto Wagner, Merbl Antal, Baumhorn Lipot60
– și al Aradului, care se remarcă printr-o afluență mai mare a arhitecților aflați sub influența stilului de mare succes la Viena.
Iminența unui blocaj stilistic în formele devitalizate ale eclectismului este înlăturată prin implicarea unei noi
orientări stilistice, desprinse și ea, precum „Secesion”-ul vienez, din Arta 1900. Această sintagmă desemnează
acele stiluri, aflate în descendența principiilor estetice ale mișcării „Arts and crafts”, care conciliază artistul cu artizanul, reabilitează artele aplicate, având drept consecință recunoașterea particularismului ornamental al artelor
din sfera folclorului.61 Crearea Muzeului Maghiar de Arte Aplicate (1893-1896) va reprezenta un factor pozitiv în receptarea și consolidarea unei noi identități stilistice, care își extrage seva din fondul arhaic. La aceasta se adaugă
necesitatea consolidării dimensiunii culturale în noul stat maghiar. Astfel, noua orientare în arhitectură reprezen-
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tată de Lechner Ödön, Kós Károly, Hubert Jószef, care va circula și sub denumirea de Secession maghiar,62 se va
inspira din decorul folcloric autohton, precum și din artele aplicate, efectuând joncțiunea inedită a acestora cu suprafața arhitecturală. Sugestive sunt în acest sens edificiile în maniera secessionismului de sorginte rurală, conturate de către discipoli ai lui Lechner, ca Jakab Dezső și Komor Marcell: la Oradea, complexul comercial și hotelier
„Vulturul Negru”, la Târgu Mureș, palatul Prefecturii și cel Cultural; la Timișoara, prin lucrările lui Székely László.
Fondul străvechi maghiar de origine orientală, reactivat într-o iconografie vegetală și într-un colorit pitoresc începe să facă o reală concurență stilurilor istoriste. Cităm ca ilustrativă afirmația din 1902 a ministrului Instrucțiunii
și Cultelor din acea vreme, Wlassics Gyula, în care „stilul ungar” este perceput ca o amenințare la adresa celui
istorist, singurul legitim să ilustreze națiunea de obârșie: „Eu urăsc Art Nouveau și ceea ce este așa numit stil ungar și
am să fac tot ce pot să previn această confuzie și să egalez acest curent cu stilul real unguresc, adică istorismul”.63 De aceea,
în spațiul clujean, el este relativ puțin popularizat. Lechner Ödön își face simțită prezența, prin vila construită,
între anii 1900 și 1905, pentru fratele său, neurolog, director al Clinicii de psihiatrie și neurologie. Elemente specifice manierei sale de abordare regăsim și la palatul Camerei de Comerț (1910). Remarcabilă prin nota de pitoresc pe
care o creează, rămâne „Biserica cu Cocoș”, realizată de Kós Károly.
Care este, însă, motivul contestării stilului Secession de către oficialitățile vremii, chiar și atunci când acesta valorifică elemente etnice maghiare? Răspunsul constă în disponibilitatea redusă a acestei modalități de a transmite
mesaje didactice și patriotice sau de a se transforma într-un indiciu al autorității politice. Ornamentica fațadelor
este acum eliberată de mesaje. Estetica sfârșitului de secol XIX și a începutului de veac XX este cea care a învestit-o
cu capacitatea de a se constitui ea însăși în obiect de artă. Faptul că ornamentele captează simțurile privitorului,
că provoacă acel efect anesteziant al uitării de sine, adică pura plăcere vizuală, răspunde noii estetici fundamentate pe autonomia artei. Or, poezia formelor care decorează edificiile lechneriene, este exemplară în acest sens al
respectării principiului artei fără scop: seduce privirea, rămânând neutră în fața presiunii de a exprima adevăruri
morale sau politice. Așadar, o primă explicație constă în decadentismul acestei estetici. Pe de altă parte, excesul
decorativ asociat esteticii intermediare care combină artizanatul tradițional, cu produsul industrial, a condus la
apariția unor edificii kitsch, și, implicit, la alăturarea întregii estetici Art Nouveau-ului, cu „prostul gust”.
Ambianța arhitecturală a Clujului de la finele secolului al XIX-lea este dominată de existența stilurilor istoriste. Revivalurile, neogotic, neorenascentist sau neobaroc au demonstrat capacitatea ornamentației de a recrea specificul fiecăruia în parte, într-un alt context decât cel în care acesta a apărut. Cel mai important de menționat pentru demersul nostru teoretic este că odată integrate în noile medii, ele transmit intenții ideologizante. Purtătoare
ale mesajelor puterii, edificiile istoriste contribuie la imaginea oficială a națiunii, așa cum a dorit să o impună
statul maghiar în contextul dualist. Eclectismul sau stilul burgheziei demonstrează că tipologiile decorative specifice opțiunilor, tradițional istorice suportă recuperări, dezintegrări și recuplări de mare inventivitate, capabile
să răspundă și nevoii de exprimare a prestigiului individual.
Chiar dacă în discursurile lor, oficialitățile budapestane și-au exprimat opinia că arhitectura nu deține un
rol primordial în definirea stilului propriei națiuni, realitatea urbanistică și arhitecturală a Clujului din veacul
al XIX-lea dovedește cu prisosință preocuparea națiunii maghiare de a se legitima într-un stat național modern.

Problematica națiunii și reflecția ei
în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea
(Rezumat)
Articolul de față și-a propus să investigheze modul în care edificiile arhitecturale servesc la construirea unei identități naționale oficiale. Având
în vedere limita temporală a secolului al XIX-lea, în care se încadrează subiectul abordat, am acordat atenție materializărilor pe care problematica
națiunii le manifestă în specificul socio-politic transilvănean, din care face parte Clujul. De asemenea, prin demersul nostru încercăm să demonstrăm
capacitatea sau limita unor categorii formale, precum stilurile arhitecturale, de a se transforma în expresii ale instanțelor puterii. Intenționăm, totodată, a preciza maniera în care relația centru-periferie este transpusă în termeni de reprezentare arhitecturală. Abordarea propusă se înscrie într-o
etapă de cercetări preliminare, care vizează problematica mai largă a ornamentului arhitectural.

62 În țările Europei Centrale și de Est, această denumire își pierde semnificația originară, de stil geometrizant tipic vienez,

aglutinând sub umbrela ei trăsături stilistice generale, specifice „Art Nouveau”-ului. Limbajul cotidian actual conservă
această utilizare.
63 Machintosh & his Contemporans. Londra, Nuttgens Press, 1980, p. 124.
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The nation’s matters and their reflection
on the architecture of the city of Cluj in the XIX century.
(Abstract)
The current article investigates the way in which architecture takes part in the formation of an official national identity. Our case study concerns
the 19th century city of Cluj with its specific Transylvanian socio-political situation. Our aim is to show the intrinsic dynamic of architectural styles and
thus to challenge the direct causal relationship between symbolic forms and power. We aim therefore to show the limits of center-periphery subordination in terms of architectural representations and to show how directives are negotiated at local level. The ornament proves to be not a gratuitous
element, but a symbolic detail.
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Rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică. Studiu de caz –
Căsătoria și divorțul la românii ortodocși din localitatea Bistrița-Bârgăului
în perioada 1850-1870

Florin VLAȘIN

Cuvinte cheie: demografie, registre de stare civilă, căsătoria, divorțul, Valea Bârgăului.
Mots-clé: démographie, registres d’état civil; mariage, divorce, Valea Bârgăului.

Demografia istorică a devenit o știință umană, depășind demult aspectul cantitativ, fiind totodată o știință
aplicată, necesară în reconstituirea completă a societății dintr-o anumită epocă sau perioadă istorică pe un anumit areal geografic.
Demografia are propriile metode cu ajutorul cărora cercetează populația din trecut și de azi, sub diferite aspecte, folosind statistica pentru culegerea și prezentarea datelor. Dar demografiei îi sunt necesare și metodele
istorice, prin cunoașterea trecutului, a cauzelor evenimentelor istorice sau evoluția societății1.
Se folosesc două metode în cercetarea demografică: cea statică, adică studierea structurii populației pe grupe
sociale, de vârstă, sexe și profesii, și cea dinamică, adică nașterile, decesele, migrația.
Cele mai importante izvoare demografice sunt registrele de stare civilă, ele având cel mai important rol în
cunoașterea mișcării naturale a populației.
La început, completarea registrelor de stare civilă, folosite ce-i drept sporadic, era de competența autorităților
bisericești. Pentru biserica catolică folosirea lor a fost generalizată prin hotărârea Conciliului de la Trento din
1563, care extindea obligația ca toate parohiile catolice să țină registre de stare civilă2.
În secolul al XVII-lea, Papa Paul al V-lea, prin enciclica papală Apostolicae Sedis, transmitea instrucțiuni amănunțite cu privire la datele care trebuiau înregistrate3.
Registrele parohiale s-au introdus, după exemplul bisericii catolice și de către celelalte biserici. Pentru biserica
ortodoxă, s-a susținut că la 20 februarie 1784, împăratul Austriei, Iosif al II-lea, a emis patenta prin care a hotărât
introducerea registrelor de stare civilă la românii din Transilvania4.
Însă interesele mereu sporite față de problema demografică – motive militare, fiscale, sociale – a determinat
oficialitatea laică să se preocupe, cu sau fără colaborarea bisericii, de cunoașterea populației sub aspect cantitativ
și calitativ, iar codul napoleonean, cu influențele cunoscute asupra celorlalte țări europene, a însemnat generalizarea laicizării evidențelor demografice5.
Din secolul al XVIII-lea, statul a impus reguli privind completarea și păstrarea registrelor parohiale. În acest
sens, pentru Transilvania, se cunosc decretele aulice din 2 martie 1790 și 10 mai 1794 prin care preoții erau obligați să pună la adăpost de foc, furt și distrugeri aceste matricole6.

1
2
3
4
5
6

Ștefan Pașcu, „Demografie și ecologie”, în Revista de Istorie, tom. 33, nr. 4, 1980, p. 708.
Ibidem, p. 710.
Ibidem.
Liviu Moldovan, „Registrele confesionale de stare civilă din Transilvania”, în Revista Arhivelor, nr. 1, 1958, p. 164.
Ștefan Pașcu, op.cit., p. 711.
Bogdan Florin Popovici, Considerații pe marginea prelucrării colecției de registre de stare civilă, pe https://bogdanpopovici2008.
files.wordpress.com/2009/01/stare-civil-ver-2.pdf.
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Acest sistem s-a menținut în Transilvania până în 1 octombrie 1895, dată la care sunt introduse, în baza Legii
LXXXIII din 18 decembrie 1894, registrele oficiale de stare civilă care trebuiau să servească „exclusiv la publicarea
și dovedirea legală a nașterilor, căsătoriilor și a încetării din viață în registrele stării civile, ținute de funcționari publici
chemați pentru aceasta în sensul prezentelor legi”. Potrivit prevederilor legale s-au organizat circumscripții de stare
civilă, în care erau cuprinse una sau mai multe localități, fiind coordonate de subprefectul comitatului, care sigila
și certifica fiecare registru. În 1904, legea a fost modificată, în sensul că la nivelul comitatului, sediul notariatului
este și sediul Oficiul stării civile, notarii căpătând atribuții pe linia stării civile7.
Pentru Țara Românească și Moldova, primele așezăminte constituționale care au instituit obligativitatea introducerii registrelor de stare civilă administrate de biserică au fost Regulamentele Organice. Elaborarea Codului
Civil, după modelul francez, și promulgarea sa la 1 decembrie 1865, au fost urmate de transferul întocmirii actelor de stare civilă din competența bisericii sub autoritatea instituțiilor statului.
Legea nr. 493 privind actele de stare civilă din 19288, a realizat unificarea regimului juridic al actelor de stare civilă
pe întreg teritoriu românesc. Notarii publici au deținut în continuare atribuții pe linia stării civile.
Acest lucru s-a menținut până la regionalizare, când această competență – de a înregistra și modifica consemnările din registrele de stare civilă – a revenit Sfaturilor populare „sub conducerea, îndrumarea și controlul
Ministerului Afacerilor Interne”, potrivit Decretului nr. 272 din 1950 referitor la actele de stare civilă9. Actul normativ
a fost completat prin Decretul nr. 278/1960 privind actele de stare civilă10.
Registrele de stare civilă sunt izvoare pentru studiile de genealogie, de heraldică și sigilografie sau de istorie
socială și economică, pentru realizarea monografiilor biografice sau locale.
Uneori registrele de stare civilă, mai ales cele din Transilvania, prin însemnări marginale, au dus la cunoașterea unor evenimente din istoria locală sau despre viața culturală și religioasă.
Numele de persoane oferă posibilitatea identificării diferitelor grupuri etnice, dau informații despre familiile
dispărute sau emigrate. Se poate urmării felul în care s-a format numele de familie sau supranumele. Alături de
studiile de onomastică, toponimia își găsește și ea resurse în aceste registre.
Pentru a exemplifica rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică prezint un studiu de caz –
fenomenul căsătoriei și divorțului la românii ortodocși din localitatea Bistrița-Bârgăului între 1850-1870. Este
un subiect incitant și provocator, neglijat până nu demult de cercetătorii din România, aliniindu-se tendințelor
existente la nivel european, și anume, de a trata omul și nu evenimentele, fiindcă acestea reprezintă, în fapt, un
rezultat al faptelor acestuia.
Comuna Bistrița-Bârgăului, se află situată pe cursul superior al Bistriței, la poalele Munților Călimani, fiind
atestată documentar începând cu anul 1317, ca domeniu feudal al nobililor Apaﬀy și Bethlen. Din anul 1784,
a intrat în componența Regimentului II de Graniță, iar după desființarea acestuia a făcut parte din Comitatul
Bistriței. Interesant este faptul că în localitate existau două comunități confesionale, aproximativ egale ca număr
de credincioși, una de rit ortodox și una de rit greco-catolic. Acest fapt este explicat prin înglobarea localității la
Regimentul II de Graniță în timpul lui Iosif al II-lea, când militarizarea Văii Bârgăului nu s-a făcut printr-o catolicizare forțată a populației, așa cum s-a întâmplat cu localitățile de pe Valea Rodnei, în timpul împărătesei Maria
Tereza.
Familia, instituție fundamentală a societății, cu multiple funcții are o determinare istorică, reprezentând un
produs al sistemului social, dezvoltându-se și evoluând în raport cu transformările din societate.
Una din multiplele coordonate ale familiei o constituie căsătoria, deoarece întemeierea și formarea familiei are
loc în urma căsătoriei. Elementele esențiale pentru cunoașterea modului de formare a familiei sunt: motivarea
căsătoriei, scopul ei, criteriile de alegere a partenerilor, perioada de încheiere. S-a stabilit că factorii cu influență
puternică asupra căsătoriilor sunt cei socio-economici și politico-militari. Astfel s-au identificat cauze cu influențe
majore asupra căsătoriilor: epidemiile de holeră, războaiele (din tabel se poate observa un număr mic de căsătorii
în anii 1854-1855 în timpul Războiului Crimeii), producțiile agricole, spre exemplificare în anii în care prețul grânelor era scăzut, au fost încheiate un nr. mare de căsătorii, în comparație cu anii în care producția agricolă a fost
scăzută (1854-1855) sau în cei în care s-au manifestat epidemiile de holeră sau cele locale de variolă, difterie11. Nu-
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Ibidem.
Monitorul Oficial, nr. 44 din 25 februarie 1928.
Buletinul Oficial, nr. 124 din 30 decembrie 1950.
Ibidem, nr. 13 din 28 iulie 1960.
Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluția de la 1848 și Unirea din 1918 – contribuții demografice, Cluj-Napoca, 2000, p. 170.

169

mărul căsătoriilor a crescut constat de-a lungul anilor, numărul mediu fiind de 8 căsătorii pe an, numărul maxim
înregistrându-se în anul 1869, când s-au înregistrat un număr de 18 căsătorii.
Tabel privind nr. căsătoriilor pe ani12
Anii

1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870

Nr. căsăt.

3

6

9

2

4

9

8

5

6

10

11

8

10

4

8

10

9

12

18

11

În ceea ce privește analizarea mișcării sezoniere a căsătoriilor trebuie avute în vedere normele bisericești, care
interziceau căsătoriile în posturile religioase, dar și de ritmul muncilor agricole.
Tabel privind repartizarea lunară a căsătoriilor13
Luna/anii
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
Ianuarie
1
1
1
2
1
1
Februarie
4
4
2
4
6
3
6
1
3
1
2
3
1
5
2
6
2
Martie
4
1
Aprilie
Mai
1
1
2
1
2
2
1
1
Iunie
1
2
2
1
2
5
Iulie
1
2
-1
August
1
Septembrie
1
1
1
1
1
Octombrie
1
2
2
1
2
1
3
2
1
Noiembrie
3
2
2
2
1
2
3
1
3
5
5
1
2
3
1
5
3
3
Decembrie
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Numărul
7
56
5
11
13

%
4,5
35,8
3,2
7,1
8,6

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Numărul
4
1
5
15
48
154

%
2,7
0,8
3,2
9,8
30,7
100

Comparativ, se observă un număr mare al căsătoriilor în lunile februarie și începutul lunii noiembrie. Această
repartizare corespunde în linii mari, sfârșitului de iarnă și toamnei târzii, când nu existau restricții religioase și
lucrările agricole erau încheiate. De asemenea, numărul mare al căsătoriilor în luna februarie se explică prin faptul că iarna, în timpul postului se stabileau toate amănuntele privind realizarea legăturii matrimoniale, iar după
trecerea postului se legaliza căsătoria, mai ales că se apropia sezonul campaniei de primăvară. Detașarea lunii
mai în cadrul celorlalte luni este explicată prin trecerea postului paștelui și existența unui scurt răgaz în ceea ce
privește muncile câmpului, ceea ce permitea încheierea unei căsătorii cu tot ceea ce implică aceasta.
Vârsta la căsătorie reprezintă o importantă variabilă demografică, influențată de legislație, de practicile și prejudecățile populare, de evoluția relațiilor socio-economice.
Tabel privind repartizarea căsătoriilor după vârsta mirilor14
Vârsta
Bărbați
%
Femei
%

15-19
21
13

20-24
23
15,8
75
49,1

25-29
88
58,2
35
22,1

30-34
26
18,4
18
11,7

35-39
4
2,7
1
0,6

40-50
3
1,8
2
1,3

Peste 50
6
3,8
1
0,6

Peste 60
2
1,3
1
0,6

Total
154
100
154
100

12 Date culese din Registrul Căsătoriților păstrat la Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond: Colecția

registrelor parohiale de stare civilă, registrul nr. 129, ﬀ. 1-12 (de acum SJAN B-N).
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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În general vârsta bărbaților la încheierea căsătorie în perioada analizată era de 24-27 ani, aceasta din cauza
rigorii legilor militare austriece care interziceau tinerilor încheierea de căsătorii înainte de a se fi prezentat de 3
ori la tragerea la sorți pentru serviciul militar. Astfel Circulara emisă de Arhiepiscopia Sibiului în 12 ianuarie
1854, cerea preoților respectarea reglementărilor civile în ceea ce privește vârsta căsătoriei „preoții au voie a cununa
numai pe acei feciori, cari au împlinit 22 de ani, și iarăși numai pe acele fete, care au împlinit 15 ani. Mai în jos de vârsta
aceasta …, sânt volnici preoții numai atunci a cununa, dacă cei ce voiesc a păși în căsătorie vor produce slobozenie de la
respectiva comandă de district.”15 Cei care ieșeau din prevederile legale bisericești și militare au recurs de cele mai
multe ori la dispense, solicitând forurilor bisericești permisiunea de a întemeia o familie. În perioada analizată,
la fete vârsta medie era de era de 21-23 ani, o vârstă destul de înaintată pentru acea perioadă, existând doar două
cazuri în care fetele au avut la încheierea căsătoriei 16 ani.
Existau cazuri care nu concordau cu normele oficiale, deoarece problemele, dorințele indivizilor, familiei sau
comunității nu au coincis întotdeauna cu ceea ce se impunea, astfel că se recurgea la dispensele pentru minoritate. În funcție de fiecare situație, dosarul trimis Episcopiei pentru dispensare de minoritate era însoțit de o motivație serioasă a necesității încheierii căsătoriei respective și trebuia să conțină mai multe piese: acceptul părților,
declarația tinerilor că nu erau siliți la aceea căsătorie, un certificat medical în cazul fetelor, care să ateste că erau
suficient de dezvoltate pentru a duce greutățile vieții familiale, licență de la comandantul militar, extrase din
matricolele de botezați pentru cunoașterea vârstei; potrivit Legii XXXI din 1894, dosarul trebuia să mai conțină
dispensă de minoritate eliberată de autoritățile civile. În general Episcopia răspundea favorabil acestor cereri de
dispensare de minoritate, însă îl sfătuia pe preot să mai amâne căsătoria, deoarece fata ar fi prea tânără pentru a
face față responsabilității vieții de familie. Preotul trebuia să stea de vorbă cu ea, să-i amintească greutățile vieții
familiale, iar în cazul susținerii în continuare a căsătoriei, să se încheie respectiva căsătorie.16
Nu întotdeauna preoții respectau legislația civilă privind vârsta căsătoriei sau efectuau căsătoria fără obținerea dispensei de minoritate de la autoritățile civile, fapt ce a determinat luarea unei poziții de către autoritățile
bisericești. Astfel Arhiepiscopia Sibiului dă în anul 1857 un circular prin care cere „ca în viitoriu să nu îndrăzniți a
mai cununa nici o persoană mironenă, adică nevârstnică, stătătoare încă supt tutelă, mai înainte de a-și fi dobândit aceiași
învoirea cuvinciaosă de la diregătoria tutelară atîrnătoare spre a se putea căsători.”17
Trebuie precizat faptul că în numeroase cereri de dispensă se recurgea la un posibil șantaj, la care ar recurge
tinerii dacă nu s-ar acorda dispensarea de către forurile ecleziastice: tinerii oricum au avut relații amoroase, prin
urmare ar trăi în concubinaj.
În cele mai multe cazuri dispensele erau acordate fetelor, fapt ce reflectă poziția femeii în societate, obligată
să-și asume responsabilități majore. Dacă din nefericire, fata era și cea mai mare dintre copii, prin aceste căsătorii
se transferau o parte din problemele familiei. Trebuie precizat faptul că în general aceste căsătorii erau făcute la
presiunile tatălui asupra fetei, iar în cele mai multe cazuri după moartea acestuia căsătoria era desfăcută.
În afara dispenselor pentru minoritate, se mai acordau dispense pentru gradul de rudenie, astfel avem cererea trimisă de protopop la scaunul episcopal, în 1857 pentru obținerea dispensei „de rudenie de cuscrie în gradul al
5-lea” pentru Dumitru Pavel și Elena, „fata Nichitei Brumă”, pentru a „păși la taina cununii spre care sfârșit umilit să
subșterne împreună cu atestatul bunei învoiri și taxa de 4 florini de argint.”18
Recăsătoria era un fenomen cu largi implicații sociale fiind influențată de nivelul mortalității, de mentalitățile
epocii și de tradițiile locale, de canoanele religioase.
Tabel privind repartiția căsătoriilor în funcție de statutul social.19
Statutul social
June-jună
Văduv-jună
June-văduvă
Văduv-văduvă
Total

Nr.
118
9
21
16
154

%
76,6
5,1
13,6
11,1
100

15 SJAN B-N, fond: Protopopiatul ortodox al Bistriței, dosar nr. 275, f. 2.
16 Sorina Paula Bolovan și Ioan Bolovan, „Considerații privind vârsta la căsătorie”, în Transilvania în epocile modernă și

contemporană – Sudii de demografie Istorică, Cluj Napoca, 2002, pp. 114-115.
17 SJAN B-N, fond: Protopopiatul ortodox al Bistriței, dosar nr. 298, f. 2.
18 Idem, dosar nr. 308, f. 4.
19 SJAN B-N, fond: Colecția registrelor parohiale de stare civilă, registrul nr. 129, ﬀ. 1-12.

171

Din analiza tabelului de mai sus se observă că peste 76 % din căsătorii erau protogame, adică au fost încheiate
între tineri necăsătoriți (juni). Pentru perioada analizată, avem de a face cu un număr mare de căsătorii între juni
și văduve, acestea au fost încheiate îndeosebi la încheierea unor conflicte armate, așa cum rezultă și din mențiunile din registrul de căsătorii la numele miresei „văduva căzută a lui”20, avem 20 astfel de mențiuni în anii 1853, 18571859, 1860-1863, 1866, 1870. O comparație în ceea ce privește vârsta partenerilor în această categorie se observă
că ea este apropriată, sau vârsta bărbatului era mai mare decât cea a femei, existând rare cazuri când vârsta celei
care se căsătorea era mai mare decât a mirelui, spre deosebire de cealaltă categorie – văduv – jună – când vârsta
mirelui era semnificativ mai mare decât a femei, existând multe cazuri când aceasta depășea 25 de ani.
Recăsătoria era acceptată atât la greco-catolici, cât și la ortodocși în anumite condiții. Numai recăsătoria precedată de moartea soților era acceptată de biserică și societate, excepțiile fiind rare. Văduvii se puteau recăsătorii
doar după perioada de doliu, la fel și văduvele, care trebuiau să facă un parastas după „anul de jale”. Dacă femeia a născut în această perioadă îi era permis să se recăsătorească mai repede.21
Existau situații când instituțiile ecleziastice acordau dispense pentru a treia sau chiar a patru căsătorie sau dispense de jale, ceea ce arată totuși faptul că biserica accepta acest fenomen al recăsătoriei, pentru a se evita situația
scandaloasă a concubinajelor sau pentru anumite beneficii aduse bisericii. Avem cazul lui Toader Zergega care
cere o dispensă pentru a patra căsătorie, în cererea înaintată protopopului la 18 octombrie 1860, de către parohul
din Bistrița Bârgăului, pe lângă explicarea situației acestuia „văduv de doi ani, cu trei copii”, se aduce ca argument
pentru obținerea dispensei, dorința acestuia de a depune „30 florini bani austrieci, spre cumpărarea unei biblii noi …
fiind (n.a.) biserica noastră lipsă de aceea carte prețioasă are”.22
Preponderent bărbații s-au recăsătorit mai repede decât femeile și, în nenumărate rânduri, atunci când bărbații nu aveau o vârstă prea înaintată, contractau căsătorii cu fete june. În general o recăsătorie într-o perioadă mai
scurtă de timp pentru bărbați se datora faptului că un bărbat nu putea continua multă vreme munca la câmp și
cea din gospodărie de unul singur.23 Prin recăsătorie, se reînchega grupul parental, în vederea realizării integrale
a funcției economice a familiei. Astfel Ion Turea din Bistrița Bârgăului, își motiva cererea de dispensă că „rămânând ei trei bărbați, adică doi feciori și dânsul și neavînd în casă parte muierească cine să-i spele, să prifască la găstușeag
despre ce ie trebuincioase …”.24
De asemenea le era permis să se recăsătorească persoanelor divorțate, dar care nu s-au făcut vinovate de desfacerea căsătoriei.
Biserica ortodoxă și greco-catolică deși acceptau divorțul, îngreunau procesul disoluției. Procesul lung, taxele
mari, erau menite să descurajeze primele intenții de disoluție. Soluția divorțului nu era acceptată nici de familie,
nici de comunitate și noul statut marginaliza individul care a făcut un asemenea pas.
Divorțul era cerut de partea nevinovată, printr-o separație de „pat și masă”. Înainte de a înainta cererea, cei
doi se prezentau la parohul local care încerca o împăcare a părților, dacă nu se ajungea la un consens, preotului îi
revenea sarcina de a întocmi dosarul de divorț. Dosarul trebuia să cuprindă: mărturiile, extrasele de naștere și căsătorie, adeverințe care să susțină încercările de împăcare a celor doi. Astfel parohul din Bistrița Bârgăului relata
despre încercările de împăcare în cazul divorțului lui Toader Zergefe din anul 1851 „în multe rânduri adunându-l
înaintea mea și a bătrânilor și dojenindu-l destul ca să se lase de văduva Prali și să-și mai omenească muierea ca pe un soț
pe lege luat, dară în toate rândurile sfaturile noastre l-au pus dinapoi”.25 Expediat la protopop acesta era obligat să reamintească soților buna învoire, logodna, jurămintele. Scaunul protopopesc, format din protopop ca președinte,
6 preoți, un notar și un defensor matrimonial cu vot consultativ, lua o decizie de rezolvare a divorțului. Astfel
avem o decizie luată în 1863 în cazul de divorț înaintat de Paraschiva, fata lui Ion Selegeanu, împotriva lui Iacob
Georza: „se declară aceea cununie conform Sfiintelor Canoane ale bisericii noastre, cap.178, f. 143, ca făcută cu sila și cu ura
ca invalidă, iertându-șă ambele părți litigante a păși la altă căsătorie mai fericită.”26
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Această decizie era trimisă apoi consistoriului diecezan, unde hotărârea era aprobată sau modificată. Decizia
era comunicată protopopului, iar acesta o aducea la cunoștința părților interesate. Autorităților laice le reveneau
aspectele legate de moștenire, întreținerea copiilor și a soției.
Prima condiție canonică a divorțului era adulterul, avortul voluntar, absența femeii de acasă noaptea fără
acordul soțului, relații mărturisite sau tăinuite cu alte persoane. La aceste motive se adaugă și bătaia, nebunia,
beția, impotența, părăsirea domiciliului. Acestea erau asociate cu „sila și ura”. În societatea tradițională căsătoria
era în general impusă, de către părinți, rude și chiar societate (în cazul concubinajelor). Cea mai grăitoare dovadă
în susținerea acestei idei o reprezintă numărul mare a cererilor de divorț care invocau motivul silei. În general
părinții erau cei care puneau la cale realizarea căsătoriei. Bărbatul era cel ce venea pe piața matrimonială cu averea și statutul social, femeia cu frumusețea și posibilitatea de a avea urmași, existau bineînțeles și cazuri inverse.
Astfel în Protocolul Soborului protopopesc din 28 iulie 1863, privind divorțul dintre Paraschiva Ioan Sălăgean și
Iacob Georza din Bistrița Bârgăului, principalul motiv al despărțirii era „traiul rău al pomenitei fete obligată, urmat
din cauza silei părinților ăștia”.27
Lipsa banilor necesari plății dispensei, mecanismul obținerii divorțului determinau multe cupluri la traiul în
concubinaj. Din informarea trimisă Protopopului Bistriței, în anul 1858, aflăm că în Bistrița Bârgăului se aflau 12
cupluri ce conviețuiau în concubinaj, majoritatea având copii nelegitimi.28
De asemenea, analiza căsătoriilor, ne arată că, în general, se încheiau între persoane din același sat, rar se
întâlneau căsătorii exogame (din localități diferite, în general învecinate). Pentru perioada cercetată avem 119
căsătorii parteneri din același sat și 35 de căsătorii exogame, predomină numărul bărbaților ca partener din altă
localitate – 29, față de 6 cât se înregistrează la nivelul femeilor. În general căsătoriile cu parteneri din altă localitate s-a realizat după încheierea unor războaie, când se acceptau indivizi din alte localități, și îndeosebi bărbați
necesari pentru întregirea brațelor de muncă.
Din punct de vedere religios, căsătoria se încheia între persoane de același rit, rare sunt căsătoriile în care
unul dintre parteneri era de rit diferit. Pentru perioada cercetată am întâlnit doar 7 căsătorii cu parteneri de rit
greco-catolic, toți bărbați și din localități diferite, din care 5 în anul 1870.
În materialul de față, prin prezentarea unui studiu de caz am încercat să arăt rolul important al registrelor de
stare civilă în cercetarea demografică, surprinzând câteva aspecte din viața unui sat ardelean, aspecte fără de care
nu se poate scrie o istorie a localității, prin reconstituirea dinamicii familiei, motivațiile ce duc la întemeierea sau
destrămarea ei.

Le rôle des registres d’état civil dans la recherche démographique.
Stude de cas – le mariage et le divorce chez les roumain orthodoxes de Bistrița-Bârgăului du 1850 au 1870
(Résumé)
Dans le présent matériel par une étude de cas, j’ai essayé de montrer l’importance du rôle des registres d’état civil dans la recherche démographique d’un village transylvain, recherche qui met en lumières quelques aspects – la reconstitution de la dynamique familiale, les motivation qui
conduisent à la formation d’une famille et son déchirement –, aspects sans lesquels l’histoire d’une localité n’est pas lisible.
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Activități economice ale populației evreiești
în Districtul Năsăud (1861-1876)
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După violențele și persecuțiile îndreptate împotriva populației evreiești în intervalul 1848-1849, urmează o
perioadă de emancipare, a cărei rădăcini pot fi identificate în demersurile întreprinse în acest sens la începutul secolului al XIX-lea. Astfel, efectele înlăturării restricțiilor privind așezarea în Principat, dobândirea proprietăților
imobiliare și proclamarea egalității în fața legii prin Constituția din 1849, pot fi observate încă din primul deceniu
care a urmat Revoluției. Dacă în perioada anterioară, populația evreiască a Transilvaniei număra aproximativ
7.100 de persoane, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări și ca urmare a unui val de imigrări dinspre
Galiția și Bucovina, numărul acestora se dublează, ajungând la 16.000 de persoane.1
Momentul 1848 e important și din perspectiva repartizării teritoriale a populației evreiești. Dacă până la acea
dată aceștia locuiau cu preponderență în comitate, după înlăturarea restricțiilor ponderea acestora începe să scadă în favoarea scaunelor secuiești, a districtului Năsăud sau a Pământului Crăiesc.2
Creșterea demografică îmbinată cu eliminarea restricțiilor ce vizau implicarea întreprinzătorilor evrei în economie, au dus la sporirea contribuției capitalului evreiesc în diferite ramuri economice, industria alimentară,
morărit, textile, alcool, prelucrarea lemnului.3 De asemenea, aceștia se implicau și în comerțul cu grâne, lemne,
animale, lână, precum și în achiziționarea sau arendarea de mari proprietăți agricole. Afirmarea întreprinzătorilor evrei în această latură a economiei a fost posibilă datorită reticenței micii nobilimi maghiare față de aceste
activități, cât și a lipsei unei clase de mijloc românești puternice.4
Ca urmare a noilor impulsuri de modernizare economică, se pot consemna schimbări în fizionomia economiei
interne prin creșterea calității și cantității mărfii, modificându-se totodată și gama ofertei, în marile orașe făcându-și apariția depozitele pentru comerțul en gros, dar și rețele de magazine orientate spre comerțul cu amănuntul.5 De cealaltă parte însă, în lumea rurală și micile orașe, autoconsumul și economia de subzistență sunt prezente în continuare, asemeni comerțului ambulant și sezonier, acestea din urmă sub forma bâlciurilor și a târgurilor.
În tot acest proces de evoluție se regăsește și teritoriul fostei granițe militare din zona Năsăudului, care va
deveni din 1861, Districtul Năsăud. Urmărind evoluția populației evreiești și aici, observăm că zona se încadrează în tendințele generale întâlnite la nivelul Transilvaniei. Astfel, la recensământul din 1857, cel mai apropiat de
data înființării Districtului, e înregistrat un număr de 483 de evrei, dintre care mai mult de jumătate dintre aceștia
locuiau în Năsăud, reprezentând 14% din totalul locuitorilor.6 Prezența acestora în zonă, deși încă puțin nume-
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roasă, indică efectele anulării restricțiilor existente înainte de 1848, când stabilirea evreilor în granița militară era
strict interzisă.
La o comparație cu datele existente în momentul desființării Districtului, în anul 1876, se constată că numărul
locuitorilor evrei aproape se triplează, ajungând la 1390. Dacă în ceea ce privește numărul acestora în localitatea
Năsăud nu se înregistrează diferențe notabile față de anul 1857, observăm că numărul lor crește semnificativ în
satele de pe întreg cuprinsul Districtului. Cauza acestui fenomen nu a fost atât rezultatul unei creșteri naturale,
cât mai ales migrația populației evreiești din Galiția, Bucovina și Imperiul Țarist în Transilvania.7
Din punct de vedere economic, Năsăudul a reușit să devină un centru regional dinamic, mai ales prin activitatea târgurilor sale. Elocventă în acest sens e aprobarea primită în anul 1867, de a organiza un al treilea târg
anual.8 Principalele ocupații economice care defineau zona erau cultivarea cerealelor, a pomilor fructiferi, creșterea animalelor. Pe lângă acestea erau practicate și alte activități complementare. Spre exemplu, în satele aflate la
înălțimi, se exploatau copacii pentru bușteni și scânduri, care erau mai apoi transportate prin plutărit până la Satu-Mare sau Galați. Prelucrarea lemnului destinat comerțului era realizată cu ajutorul morilor de firez, instalații
în care lemnul era prelucrat, rezultând produsele derivate.9 O altă îndeletnicire întâlnită în District era morăritul.
Măcinarea cerealelor, grâului, porumbului, era realizată pe apele repezi de munte, în scopul acoperirii nevoii de
hrană a locuitorilor. La 1872 sunt consemnate în District 199 de mori private și alte 7 aparținând diferitelor forme
asociative, toate purtate de apă.10 Numărul mare al acestora se datora existenței unei bogate rețele hidrografice, a
reliefului muntos și a debitului constant al râurilor.
Așa cum am observat o intensificare a implicării elementului evreiesc în economie la nivelul întregului principat al Transilvaniei, după momentul 1848, același lucru îl putem afirma și în cazul Districtului Năsăud. În lipsa
unor date clare în ceea ce privește ponderea acestora în fiecare ramură a activității economice practicată în District, nu putem decât să aproximăm rolul și contribuția acestora. Natura documentelor ne permite însă o imagine
de ansamblu asupra celor mai importante activități economice întreprinse de aceștia în District. Fiind vorba de
arhiva Sedriei Generale, unitatea judecătorească supremă din District, aceasta ne oferă o dublă perspectivă asupra lucrurilor, în primul rând fiind vorba de elemente ce țin de procedură, detalii despre părțile implicate, natura
activităților, normele ce trebuiau respectate etc, cât și aspecte ce țin de viața cotidiană, relațiile dintre părțile implicate, mentalități.
O primă activitate pe care documentele o atestă cu o frecvență considerabilă, e cea a acordării de credit, sub
denumirea de „împrumut cambial”. În lipsa unei bănci sau a unei societăți de împrumut, prima de acest gen fiind înființată în 1873 sub denumirea de «Societatea de împrumut și păstrare „Aurora”»11, populația Districtului
a apelat la întreprinzători evrei pentru obținerea de capital. Finanțarea se realiza pe baza unui contract încheiat
între cele două părți, fiind prevăzută suma acordată, data la care trebuia returnată împreună cu o dobândă de 6%
din valoarea acesteia și consecințele în caz de neplată. Dată fiind natura documentelor, avem acces doar la acele
cazuri în care debitorul nu a reușit să respecte termenii contractului.
Cel mai des întâlnite sunt situațiile de neplată urmate de executarea averii mobile a debitorului. Spre exemplu, Itzig Munzer din Năsăud cere în 1871, executarea averii lui Michael Dunkman din Cușma pentru neplata
unei datorii de 130 florini (în continuare fl.) valută austriacă (în continuare v.a.), ocazie cu care pomenește bunurile acestuia „bani gata, vaci, cai, mobila de casă, cărți, veșminte”, cerând ca acestea „să se transfereze în locu siguru”.12 Un alt caz de executare a averii îl întâlnim la solicitarea făcută de creditorul Iacob Khan din Entradam, în
1870, de recuperare a unei datorii de 2.000 de fl. v.a. de la Moses Katz.13 Cum acesta din urmă nu a achitat suma,
Iacob Khan menționează bunurile mobile ale debitorului său, „lemne și scânduri aflătoare la Dej pentru plutărit,
lemne și scânduri ce se află în Hordou, o moară și dreptul de a tăia lemne în pădurea Izvorul Alb, ce ar avea-o
Moses Katz în arendă până la finea anului 1874”.14
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Însă nu doar împrumuturile de sume mari puteau duce la executarea averii debitorului, după cum arată un
caz din 1864, când Melente Foslui cere recuperarea unei datorii de 1 fl. 14 cr. v.a. de la Maxim Mureșanu, ambii
din Mocod. Cum acesta întârzie plata, se trece la evaluarea averii sale, aceasta constând în „două vaci și unelte
pentru casă”.15 Un alt exemplu în acest sens îl regăsim tot în 1864, când Kisil Gervruz din Entradam cere recuperarea unei datorii de 9 fl. v.a. de la Petre Rusu din Rebra prin executarea averii mobile a acestuia, anume „a vitelor de tot feliu, fânu, bucatelor etc.”.16 În toate aceste cazuri bunurile debitorilor erau preluate și scoase la licitație
în târg, iar banii proveniți din vânzarea lor erau returnați creditorilor.
Nu toate situațiile se sfârșeau prin executarea averii debitorului, în unele cazuri acesta accepta să își plătească
datoria, cum e cazul lui Iosef Farkaș din Monor, care îi achită, în 1870, lui Moritz Bercovitz, suma de 64 fl. v.a.,
în baza unei înțelegeri încheiate pe o perioadă de doi ani17, sau ajunge la o împăcare cu creditorul său, cum s-a
întâmplat în 1871, între Efrim Berger și creditorul său Franz Deckansky, ambii din Năsăud, ca urmare a deciziei
lui Moses Gervurtz de a achita el datoria de 200 fl. v.a., nemenționându-se însă condițiile în care acesta a acceptat
acest lucru.18
Faptul că regăsim atât sume considerabile cât și modeste, atestă că împrumuturile se realizau pentru un spectru larg de necesități și nevoi, precum și în funcție de situația financiară a debitorului. Putem astfel identifica
două categorii de împrumuturi: cele care se acordau în interiorul comunității evreiești din District și care constau, de cele mai multe ori, în sume mari de bani, fapt ce poate indica înclinația spre inițiativă economică și asumare de riscuri a acestora. De cealaltă parte se regăsesc împrumuturile de sume mici, contractate în majoritate de
populația românească. Importante de menționat sunt și diferențele dintre tipurile de avere mobilă pe care cele
două categorii le dețin. Dacă în cazul evreilor identificăm menționate, mai mereu, „bani gata”, materiale – precum scânduri sau lemne, veșminte etc., în rândul populației românești cel mai des întâlnite sunt animalele, fânul,
bucate, unelte, fapt ce atestă diferențele de mentalitate în ceea ce privește activitatea economică.
O altă ramură economică în care elementul evreiesc este puternic implicat în District e comerțul, îndeosebi cu
sare, tutun sau lemne. De cele mai multe ori, aceștia sunt întreprinzători care dețin sume importante pe care le
investesc în achiziționarea unor cantități mari de bunuri, cum e cazul sării sau al tutunului pentru a le vinde ulterior în District. Un exemplu e cazul lui Abraham David, de 56 de ani din comuna Runcu Salvei, care se asociază
cu Osias Orovitz din Năsăud pentru cumpărarea și transportarea de sare de la Ocna Dej, în 1872. Activitatea lor a
ajuns în atenția Sedriei Generale în urma acuzației de falsificare de bancnote adusă fiului lui Abraham David de
către oficiul de sare din Ocna Dej.19
În urma unui conflict între comercianții de tutun aflăm detalii și despre această activitate. Garabert Gergely,
vânzător de tutun din Sângeroz, îl acuză în 1862 pe Baruch Mendelson din Năsăud, că deși i-a plătit suma de 130
fl. v.a., nu a primit de la acesta marfa pentru care plătise. În replică, Mendelson se apără spunând ca banii au fost
reținuți în contul unei datorii de 200 fl. v.a. pe care o avea la el comerciantul de tutun din Rodna, Franz Wagner,
în numele căruia spune Medelson că a venit Garabet Gergely să cumpere tutun.20 În cele din urmă cei doi ajung la
un consens, stabilind că își vor recupera paguba de la Franz Wagner. Ceea ce suscită interesul e însă afirmația lui
Garabet Gergely despre Baruch Mendelson, acesta dezvăluind relațiile dintre comercianții de tutun din District:
„ducându-mă la traficantulu de tabac Baruch Mendelson din Năsăud pentru că în urmarea instrucțiunei noastre
suntem îndatorați ca numai de la acela să ne căpătăm cantitățile trebuincioase de tabacu”.21
Regăsim implicarea capitalului evreiesc și în comerțul cu lemne, prin plutărit pe râul Someș. Activitate practicată încă din timpul Regimentului de graniță, aceasta aducea venituri substanțiale zonei, mai ales că, după
desființarea regimului militar, se trece la o defrișare accentuată a pădurilor, ca urmare a creșterii populației, dar
și din cauza lipsei unei legislații clare.22
Documentele ne-au permis reconstituirea unui mod de a acționa în comerțul cu lemn. E vorba de întreprinzătorul evreu Iacob Khan, din Entradam, care în vara anului 1861, contractează plutași din mai multe sate, Rodna,
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Maieru, Măgura Ilvei, pentru a plutări pe Someș trunchiuri de copaci și scânduri și de a i le preda personal acestuia, la data de 5 mai 1862 în Dej.23 Conform contractelor, acordă fiecăruia o sumă în avans, urmând ca restul de
bani să îi primească în Dej, la momentul livrării lemnelor. În caz contrar, aceștia îl vor despăgubi în funcție de ce
preț vor avea bunurile la data respectivă în târgul din Satu-Mare, destinația finală a mărfii. Din cauza secetei din
vara anului 1862 și a nivelului scăzut al Someșului, mulți plutași nu reușesc să transporte marfa în Dej la termenul
convenit, astfel că se văd nevoiți să îl despăgubească pe Iacob Khan.24 În total, e vorba de 400 de trunchiuri și tot
atâtea scânduri, pentru care acesta a plătit 286 fl. v.a., cerând o despăgubire de 706 fl. v.a., conform contractelor.
Deși aflat în categoria micilor târguri, Năsăudul și în accepțiune mai largă, Districtul, prezintă și câteva exemple de întreprinzători, care, prin activitatea lor conectează zona cu întreg spațiul Transilvaniei, iar dacă ținem
cont de faptul că lemnele comercializate în Satu-Mare ajungeau până la Szolnok, în Ungaria, cu întreg Imperiul
Austriac.
Regăsim implicarea elementului evreiesc și în cadrul altei activități care reprezenta o sursă importantă de
venit pentru District, anume arendarea cârciumilor și vânzarea de băuturi alcoolice. Încă din perioada graniței
militare, câștigurile din această activitate reveneau Fondului de Provente, creat de oficialii imperiali pentru acoperirea cheltuielilor din administrație.25 După desființarea regimentului și constituirea Districtului, Fondul de
Provente devine Fondul Școlastic Central, aflat în administrarea foștilor grăniceri. Veniturile obținute din arendarea dreptului de crâșmărit, morărit, măcelărit, vânat, pescuit erau destinate întreținerii școlilor din District.26
Documentele ne pun la dispoziție informații referitoare la o perioadă scurtă de timp, anul 1864, însă acestea
sunt elocvente pentru a descrie dimensiunea implicării elementului evreiesc în această activitate. În vara anului
menționat, Fondul Școlar Central cere plata arendei pentru a treia parte a anului de la patru arendași evrei, pentru cârciumi aflate în Zagra, Poieni, Rebra Mare, Rodna, Poiana Ilvei și Maieru, o sumă totală de 1.230 fl. v.a.27
Un alt caz îl aduce în prim plan pe Hosia Brecher din Năsăud, care în 1866, e menționat ca „arendatorele dreptului de crâșmărit de pe valea Someșului”.28 Acesta e acuzat de crâșmarul său, Ioan Bob, pentru „măsurarea cu
măsuri false”29 a băuturii pe care acesta o vinde și că, în consecință, primește mai puțini bani decât i s-ar cuveni.
Pus să aproximeze cantitatea de alcool pe care a vândut-o, acesta declară „pot zice că în fiecare lună am vândutu
12 ferii de vinarsu și așia în 24 de luni cam 288 de ferii”30, adică în jur de 120 l pe lună și 2.880 l în doi ani.
Sumele importante ce puteau fi câștigate prin vânzarea de băutură au dus la apariția așa-numitelor „crâșme
oarbe”, locuri în care se comercializa ilegal alcool, de regulă, de proastă calitate. În acest sens, Hosia Brecher, pomenit anterior, îl reclamă în 1864 pe Samuel Hirtsch din Năsăud, pentru vânzare ilegală de vin.31 În consecință,
o comisie numită de Sedria Generală se deplasează la locuința acestuia pentru a-i confisca băutura. Fenomenul
pare să fi cunoscut o anumită amploare, dat fiind că judele opidan din Năsăud, le poruncește în nenumărate rânduri locuitorilor să evite aceste locuri, sub amenințarea unei amenzi de 12 fl. v.a.32
Au fost și cazuri în care comercianții evrei au colaborat direct cu autoritățile Districtului. Nou înființata Sedrie
Generală avea în subordinea sa, pe lângă instanțele de judecată, și închisoarea sau carcera din Năsăud. Aici erau
închiși toți cei condamnați definitiv dar și cei care se aflau în arest preventiv, așteptând termenul de judecată.
De datoria Sedriei Generale era să asigure condiții optime pentru cei închiși, să se ocupe de igiena celulelor, de
aprovizionarea cu alimente, haine și alte obiecte necesare. Pentru îndeplinirea acestor necesități, Sedria contracta
comercianți din District, cărora le acorda, în urma unei licitații, dreptul de a furniza bunuri pentru carceră timp
de un an. Un exemplu e licitația organizată în 1863 pentru angajarea unui întreprinzător în vederea întreținerii
igienei mobilierului și a veșmintelor. Condiția de participare era aducerea unei dovezi de la autoritățile comunale care să ateste buna purtare a licitantului, apoi fiind menționate condițiile în care acesta trebuia să își desfășoare
activitatea.33 Licitația a fost câștigată de comerciantul Baruch Gervurtz din Năsăud.
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Sedria Generală a organizat licitații și pentru asigurarea hranei celor închiși. Pentru anii 1863 și 1864 aceasta
a fost câștigată de întreprinzătorul Baruch Mendelson, de asemenea din Năsăud. Contractul încheiat cu acesta
stabilea și valoarea porțiilor de mâncare pe care Mendelson trebuia să le ofere, astfel: 8 crăițari pentru pâine și 7
pentru mâncare, un total de 15 crăițari, în timp ce pentru bolnavi porțiile valorau 9 crăițari.34
Dacă înainte de 1848 stabilirea lor era strict interzisă în granița militară, schimbările de după Revoluție au
creat un cadru favorabil pentru îmbunătățirea statutului populației evreiești, fapt oglindit și de numărul tot mai
mare al întreprinzătorilor. Implicarea lor în diverse ramuri economice, cum ar fi industria sau comerțul, fenomen
întâlnit la nivelul întregii Transilvanii, a oferit un impuls dezvoltării economice. În cazul Districtului Năsăud,
evreii s-au remarcat în acordarea de credit, comerț, arendarea de cârciumi, însă ceea ce evidențiază această categorie de întreprinzători e mentalitatea aparte, reflectată atât prin bunurile deținute cât și prin modul de acțiune,
orientat spre asumarea de riscuri și obținerea de profit.

Economic activities of the Jewish population in the District of Năsăud (1861-1876)
(Abstract)
The study focuses on the economic activities of the Jewish population from the District of Năsăud and its impact on the local economy. A brief
description of the social, economic and demographic context introduces the reader to the status of the Jewish population in the mid-19th century
Transylvania.
The work describes some of the most important economic activities of the Jewish population from the District of Năsăud such as commerce with
salt, wood, tobacco, alcohol and money lending. An insight on these activities is facilitated by the archive of the District Court.

34 Idem, Fond Districtul Năsăud, d. 23, f. 40.
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Fondurile grănicerești năsăudene
și formarea elitelor românești din Țara Năsăudului

Cornelia VLAȘIN

Cuvinte cheie: iluminism, educație școlară, fonduri grănicerești.
Mots-clé: Lumières, éducation scolaire, les fonds douaniers.

În cadrul procesului de cercetare a istoriei culturii și civilizației române moderne un loc deosebit de important
îl ocupă formarea intelectualității, dar mai ales consecințele sale pentru evoluția ulterioară a societății. Formarea
intelectualității românești ca parte integrantă a istoriei poporului român reprezintă o caracteristică esențială a societății, mult mai evidentă în Transilvania, percepută ca fiind o matrice a culturii naționale românești, mulțumită
generațiilor de intelectuali formați la universitățile din Europa Occidentală și Centrală, în secolele XVIII-XIX.1
Secole de-a rândul românii din Transilvania, deși majoritari, au fost catalogați și tratați ca „tolerați”, pe propriile pământuri strămoșești. Această stare de fapt a început imediat după cucerirea Transilvaniei de către maghiari, ai căror lideri au ignorat prezența românilor, ca stăpâni ai pământurilor încă din cele mai vechi timpuri.
Cu toate că aveau o existență milenară pe teritoriul Transilvaniei, românii au ajuns în situația de tolerați, fiind
considerați eretici. Rămași fără conducători politici, românii au încercat mereu să-și păstreze identitatea națională și credința strămoșească, fiind călăuziți în acest demers de către clerul ortodox care avea o influență considerabilă în viața cotidiană a oamenilor. Pe parcursul evului mediu din rândul românilor transilvăneni s-a ridicat o
pleiadă de figuri și personalități remarcabile, care au contribuit la menținerea românismului în ciuda vicisitudinilor timpurilor. Cu toate acestea, mare parte a populației românești din Transilvania a rămas la stadiul de iobăgie,
ceea ce a generat nu de puține ori ridicarea la luptă pentru drepturi politice și sociale. În acest context, românii
nu au beneficiat de facilitățile oferite celor privilegiați în ceea ce privește frecventarea centrelor universitare din
Europa centrală și de vest.
Momentul care a generat permanentizarea contactelor culturale ale românilor cu marile centre de cultură europene și prin care s-a inițiat cristalizarea unei elite intelectuale românești a fost Unirea religioasa. Unirea cu Biserica Romei este o consecință a mai multor evenimente care au loc începând cu transformarea acestui teritoriu în
Principat sub suzeranitate otomană. Principalele efecte ale procesului de unire religioasă sunt cele din plan cultural, crearea Bisericii Greco-Catolice devenind pentru românii din Transilvania cel mai important eveniment al
secolului al XVIII-lea marcând un prim pas spre occidentalizare.2 Prin Unire, Viena a urmărit două scopuri care
trebuiau să faciliteze și să consolideze stăpânirea asupra Transilvaniei. Pe plan religios, se urmărea revitalizarea
catolicismului care a fost puternic afectat de reforma religioasă, prin atragerea românilor ortodocși la catolicism,
dorindu-se șubrezirea pozițiilor calvinismului. Pe plan politic, Viena încerca, prin acordarea de drepturi românilor, să echilibreze balanța de putere din Transilvania.
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Încă de la instaurarea stăpânirii în Transilvania, habsburgii au urmărit impunerea unui control cât mai eficient, care nu putea fi realizat decât printr-o politică de fidelizare a noilor supuși. Cum marea masă a românilor
erau ignoranți din punct de vedere educațional, școlar și cultural, autoritățile austriece au urmărit formarea unei
elite în Transilvania cu ajutorul căreia să-și atingă scopurile. Aceasta nu putea fi decât ecleziastică, cel puțin
într-o primă fază, habsburgii fiind conștienți de rolul extrem de important jucat de preoți, care erau percepuți
ca adevărați lideri și respectați datorită științei de carte de către marea masă. Pentru realizarea acestui lucru,
românilor li s-a permis frecventarea școlilor din Transilvania în ceea ce privește desăvârșirea studiilor primare și
accesul la burse pentru pregătirea în universități prestigioase din Europa, cum ar fi Viena, Roma, Budapesta etc.
Devine evident că, pentru această perioadă, termenul de elită poate fi utilizat pentru a desemna persoanele care
frecventează școli. În Transilvania termenul de elită poate fi folosit pentru cei care frecventează școlile secundare
și superioare.
În momentul instaurării stăpânirii habsburgice, în Transilvania exista un învățământ slab organizat, bazat
încă pe tradiția perioadei anterioare pe care se va plia și sistemul educațional austriac, într-o primă fază, care a
premers reformismului terezian și iosefin. La începutul secolului al XVIII-lea educația școlară din Transilvania
era bazată pe modelul introdus, încă din perioada anterioară instaurării dominației habsburgice, de către iezuiți.
Acest model se axa pe programe educaționale medievale, reușind cu toate acestea să asigure o pregătire umanistă în toate instituțiile de învățământ care erau integrate sistemului aflat în subordinea lor. Baza sistemului iezuit
era asigurat de Ratio Studiorum, prin care se stabileau tematicile, programele, categoriile de gimnazii sau școli
superioare, și principiile de organizare a activității educaționale. După înlăturarea modelului iezuit, sistemul de
învățământ a fost preluat de către piariști și de către franciscani.3
După preluarea tronului imperial de către Maria Tereza, sistemul școlar de tip iezuit a fost pus sub semnul
întrebării, și astfel este inițiat un amplu program de reforme ce urmărea „[ ... ] o nouă deschidere intelectuală și o
lărgire a recrutării oamenilor talentați”.4În perioada domniei Mariei Tereza și a fiului său Iosif al II-lea asistăm la
un amplu proces de reformare a sistemului de învățământ, punând un accent deosebit pe învățământul ecleziastic și pe rolul preotului care pe lângă statutul său de îndrumător spiritual primește sarcina de a călăuzi poporul
și pe plan intelectual și moral.5
Politica de modernizare a învățământului corespunde planurilor habsburgilor de centralizare și uniformizare
a Imperiului, liderii vienezi ai secolului al XVIII-lea considerând că diferitele regiuni ale statului multinațional
austriac puteau fi eficient interconectate doar prin educație. În viziunea lor Imperiul avea nevoie de oameni
pregătiți pentru a putea implementa noile valori ale Iluminismului, care guvernau peste Europa în acea perioadă.6Înrăutățirea relațiilor cu papalitatea determină o orientare a tinerilor studioși din Transilvania spre școlile
superioare din Imperiu, cu precădere Viena. În acest context se desfășoară formarea intelectuală a unor generații
de oameni de cultură care vor îndrepta Transilvania pe drumul modernității.
Formarea elitei românești se desfășoară pe două paliere: cel al școlilor medii și cel al școlilor superioare. În
ceea ce privește nivelul de școală medie, se pot distinge două etape: 1700-1754, perioadă în care tinerii români
greco-catolici studiază în școlile catolice din Alba-Iulia, Cluj, Bistrița și Oradea, și după 1754, când se deschid
școlile Blajului, care devine centrul formării intelectualității românești, în special ecleziastice. În privința învățământului superior, formarea elitelor are loc în marile centre universitare europene, Viena, Lemberg, Budapesta,
și nu numai. Deși într-o primă fază se poate vorbi de o preponderență a studiilor universitare teologice, treptat
asistăm la o laicizare a învățământului și la o diversificare a specializărilor.
Principalul centru de formare a intelectualității ecleziastice românești din Transilvania este Blajul, care odată
cu primirea sediului episcopal, se transformă într-un axis mundi bisericesc, politic și cultural al Transilvaniei. Supranumit „Mica Romă”, Blajul s-a evidențiat pe plan cultural, prin organizarea sistemului școlar de tip european
dar mai ales prin profesorii care s-au format la universități europene de prestigiu. Mulți membri ai noii elite tran-
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silvănene s-au format la școlile blăjene, unii alegând să-și desăvârșească studiile la Seminarul Teologic din același
centru, iar alții, prin sistemul burselor oferite de stat sau de diferite fundații, au ales să urmeze diverse universități
europene. Mare parte din cei care după terminarea studiilor medii la Blaj au plecat în străinătate pentru a-și desăvârși studiile, au revenit și au activat ca profesori la Blaj. Intelectualii formați la centrele universitare europene
au intrat în contact cu elita intelectuală, s-au familiarizat cu marile curente culturale ale perioadei respective, Iluminismul și Romantismul, reușind să reducă decalajul față de Europa centrală și de vest și chiar să atingă un înalt
grad de sincronicitate cu acestea. În momentul creării Dualismului Austro-Ungar românii aveau deja consolidată
o elită politică și culturală capabilă să-și creeze propria strategie în vederea dezvoltării societății românești.7
Văzut ca o extensiune a Blajului, Năsăudul reprezintă principalul centru al formării intelectualității românești
din partea de nord-est a Transilvaniei. Apariția unei elite intelectuale în ținutul Năsăudului se datorează indiscutabil stăpânirii habsburgice și mai ales politicii reformiste practicate de reprezentanții absolutismului luminat,
Maria Tereza și Iosif al II-lea. Înființarea regimentelor grănicerești și politicile școlare promovate de reformismul
habsburgic au determinat cristalizarea și afirmarea elitei năsăudene, cu aspirațiile și realizările sale pe plan cultural, politic, școlar, care reprezintă debutul procesului de modernizare a ținutului de pe Valea Superioară a Someșului Mare. La puțin timp după operațiunea de militarizare s-au putut constata o serie de progrese remarcabile în
domeniul agriculturii, a creșterii animalelor, a exploatării pădurilor, a comerțului cu lemn și sare, în construcția
de drumuri, poduri, școli dar și în organizarea administrativă. Perioada cuprinsă între 1762 și 1851, când a funcționat Regimentul al II-lea românesc de graniță, reprezintă o etapă importantă în istoria ținutului năsăudean,
aici dezvoltându-se un nucleu al propășirii culturale și sociale a națiunii române. Destinate să fie un instrument
al noii stăpâniri, regimentele au contribuit în cazul românilor la stimularea conștiinței de sine prin elita militară
care se creează.8
Procesul de militarizare a marcat o mutație importantă în viața năsăudenilor și a celorlalți locuitori ai Văii Someșului Mare, în sensul că țăranii asupriți de sași și de Magistratul acestora au devenit grăniceri, iar jertfa, lupta
și munca desfășurată aproape un secol au avut consecințe pozitive pentru ei, dar mai ales pentru urmașii lor, în
special în plan economic și cultural.9
Teritoriul din Valea Superioară a Someșului Mare, cu centrul la Năsăud, a avut și are și astăzi o mare importanță în peisajul cultural românesc. Dezvoltarea culturală a ținutului năsăudean se află în strânsă legătură cu
trecutul său militar, școlile năsăudene reprezentând „[…] lăstarul răsărit din rădăcina altei calități superioare a
neamului nostru: virtutea militară”.10
Fenomenul de militarizare dar și implicarea Bisericii unite cu Roma în îmbunătățirea procesului de educație
au contribuit decisiv la dezvoltarea învățământului și a sistemului școlar dar și la propășirea culturală a ținutului
năsăudean. Grănicerii năsăudeni, pe lângă faptul că aveau acces deplin la școli, erau și încurajați și uneori obligați
să urmeze diferite forme de învățământ în scopul formării funcționarilor și a cadrelor militare pentru Imperiu.11
Evoluția culturii năsăudene se caracterizează prin existența a două niveluri de manifestare, unul reprezentat
de intelectualitatea laică (foști ofițeri, dascăli, funcționari) și de intelectualitatea ecleziastică, și unul reprezentat
de oamenii de rând. Dacă la primul nivel manifestările culturale se realizează într-un cadru instituționalizat, cel
de-al doilea nivel constă în manifestări culturale generate de anumite trăiri individuale și de anumite momente
din viața cotidiană a locuitorilor din zona Năsăudului. Primii beneficiau de un nivel mai înalt de instrucție obținut în universități europene de prestigiu sau dobândit în timpul serviciului militar sau civil, în timp ce cei din a
doua categorie au asimilat, înnoit și au dus mai departe „[ ... ] tradițiile și obiceiurile bune ale înaintașilor”.12
Nașterea intelectualității năsăudene se leagă de implementarea instituțiilor militare și ecleziastice din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea: Regimentul II românesc de graniță și vicariatul Rodnei. Succesul politicii imperiale în partea de nord-est a Transilvaniei se explică prin permanenta colaborare dintre cele două instituții. Atât
preoții cât și militarii și-au adus contribuția la declanșarea unui proces de modernizare a societății ireversibil,
care s-a manifestat atât în infrastructura ținutului cât mai ales în ceea ce privește latura spirituală și culturală a
acestuia.
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Procesul de militarizare a contribuit într-o mare măsură la revigorarea activității Bisericii Greco-Catolice din
zona Năsăudului printr-o serie de măsuri în urma cărora instituția bisericească s-a consolidat și s-a afirmat ca
lider în procesul de modernizare. Obligativitatea grănicerilor de a-și plăti prestațiile către cler, scutirea preoților
de serviciul militar și de muncile obștești, introducerea evidențelor parohiale au avut ca efect transformarea protopopiatului de la Năsăud în vicariat.13 Colaborarea permanentă dintre liderii Bisericii și cei ai Regimentului au
asigurat teritoriului graniței militare năsăudene o oarecare stabilitate socială, care a generat bunăstare dar, mai
important, a favorizat cristalizarea unei elite intelectuale locale a cărei principală preocupare a fost emanciparea
politico-culturală și economică a comunităților din Valea Superioară a Someșului Mare.
Regulamentul din anul 1766, prin care erau statuate drepturile și obligațiile precum și comportamentul grănicerilor, reprezintă actul de naștere al unei noi categorii sociale românești care treptat își face loc în peisajul elitar
al zonei dominat până atunci de membrii clerului greco-catolic. Alături de sectorul militar, cariera preoțească
reprezintă cea mai bună modalitate de dobândire a unui statut social superior, ceea ce pentru o bună parte a
membrilor comunităților românești din Năsăud era un mijloc eficient de a urca în ierarhia socială. Membru de
frunte al elitei năsăudene din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Ioan Para depune eforturi deosebite în
activitatea protopopiatului Năsăud, cu realizări fundamentale în evoluția organizatorică a bisericii din ținut.14A
imprimat ținutului năsăudean un specific aparte în peisajul transilvănean, stimulând cooperarea între autoritățile ecleziastice, militare și civile în eforturile de rezolvare a problemelor comunităților locale, reușind prin activitatea sa să transforme Năsăudul în cel mai puternic vicariat dintre toate cele existente. Ca reprezentant de frunte
al elitei intelectuale năsăudene, format la Colegiul Sfânta Barbara din Viena, Ioan Para este inițiatorul și liderul
mișcării de emancipare națională din ținutul năsăudean. Blamat de către autorități pentru acțiunile sale politico-naționale, Para este sfătuit de către episcopul Ioan Bob să înceteze a se mai amesteca în problemele politice, a
mai redacta petiții și a mai populariza în rândurile comunităților astfel de mesaje cu caracter național.15Luptător
pentru drepturile românilor la reprezentare în Dieta Transilvaniei ca națiune autohtonă majoritară, Ioan Para
redactează la 14 iulie 1790 împreună cu Vicarul Ioan Halmaghi și Protopopul Chiril Topa o petiție pe care o adresează episcopului Ioan Bob și guvernului în intenția de a o înainta Curții Imperiale, și în care solicită ca națiunea
română să fie recunoscută politic și să fie reprezentată în Dietă. În așteptarea răspunsului care întârzia să apară,
Para redactează o nouă petiție semnată de „universa natio valachica magni principatus Transylvaniae” pe care o
înaintează Împăratului, și în care se solicită recunoașterea drepturilor națiunii române „[…] noi românii care în
marele principat al Transilvaniei întrecem cu mult în număr pe celelalte națiuni luate împreună și prin urmare
le întrecem preavădit și în prestarea și suportarea oricăror sarcini publice, parte suntem miliție de graniță, parte
nobili, parte de condiție liberă, parte în sfârșit coloni, aceștia locuind pe sesiile coloniale ale domnilor pământești,
aceia pe sesiile lor proprii”.16Para continuă să trimită Împăratului o serie de petiții în care solicită să se permită
și românilor organizarea unui congres național după modelul celui al națiunii ilirice; însă de fiecare dată nu s-a
primit un răspuns favorabil. În contextul refuzului Împăratului Para afirmă „[…] Nu înțelegem care sunt împrejurările acelea atât de grave care numai pe noi, clerul român, ne opresc de la ținerea unui congres național, căci
dacă aceste împrejurări, puțin favorabile congresului, ar fi adevărate și reale, i-ar opri și pe unguri cum ne opresc
pe noi. Vedem însă că de la moartea augustului împărat de veșnică memorie Iosif II țin mereu congrese mariale.
Ba auzim că și națiunea ilirică a ținut, cu îngăduință preaînaltă, congres național. Pentru ce, deci, singuri nouă,
românilor, nu ni se poate îngădui să ne întrunim ca să ne căutăm pe căile și în chipul legiuit desăvârșirea și fericirea? Încât, deși suntem mai numeroși decât toate celelalte națiuni în acest principat luate împreună, suntem
totuși mai nefericiți, mai prejos de toate.”17
De asemenea, alături de Petru Maior redactează memoriul ofițerilor români din regimentele grănicerești, pe
care-l înaintează Împăratului Leopold al II-lea la 28 decembrie 1790. În anii următori, alături de nume sonore ale
luptei românilor pentru emancipare națională (Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Ion Budai Deleanu),
Para redactează cel mai amplu memoriu românesc din secolul al XVIII-lea, Supplex Libellus Valachorum, care este
înaintat Curții de la Viena. Respingerea memoriului îl determină pe vicar să plece în capitala imperiului Habs-
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burgic, împreună cu Episcopul greco-catolic al Oradiei Ignatiu Darabant și cu episcopul ortodox al Transilvaniei,
Gherasim Adamovici pentru a susține petiția. În anul 1796, Ioan Para este mutat la Făgăraș iar după înființarea
Capitulului de la Blaj este numit canonic cantor, funcție deținută până în anul morții sale în 1809.
Istoria ținutului năsăudean s-a identificat adesea cu istoria regimentului grăniceresc, iar sistemul școlar s-a
raportat la evoluția social-politică și economică a acestuia. Învățământul năsăudean a cunoscut un proces de individualizare în ansamblul educației din Transilvania atât prin latura cantitativă cât mai ales prin latura calitativă
a acestuia.
După întemeierea graniței militare viața spirituală din ținutul Năsăudului a cunoscut o dezvoltare remarcabilă,
ea manifestându-se, în special, printr-o sumedenie de realizări în domeniul învățământului. Aceste realizări s-au
datorat nevoii de a se cultiva, nevoie manifestată în zona năsăudeană încă dinainte de militarizare, prin plecarea
la studii în străinătate.18 Odată cu săvârșirea Unirii cu biserica Romei românii ardeleni au avut acces la învățătură, inițial la renumitele școli ale iezuiților. Apoi, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în Transilvania s-au
înființat școli dintre care cele mai importante au fost cele din teritoriile de graniță. Pe teritoriul Regimentului II românesc de graniță năsăudean primele școli s-au înființat începând cu anul 1763, școli de pe ale căror bănci au ieșit
„[…] cei dintâi bărbați luminați, adevărați luptători și apărători ai bisericii și școalei noastre naționale românești”.19
Istoria învățământului năsăudean se suprapune celor trei regimuri politice pe care le-a cunoscut Transilvania
în secolele XVII-XIX, și care și-au pus amprenta asupra caracterului școlii românești de aici, și anume regimul neoabsolutist, regimul liberal și regimul dualist. În timpul regimului politic neoabsolutist învățământul năsăudean
a cunoscut un reviriment considerabil, datorită politicii școlare a monarhiei habsburgice ale cărei principale țeluri
erau accesibilizarea educației elementare și reducerea analfabetismului. În timpul regimului liberal învățământul
năsăudean a urmat un proces de individualizare, caracterizat printr-o strânsă colaborare între autoritățile laice și
cele confesionale în vederea materializării proiectelor reformatoare inițiate în perioada anterioară. Începând cu
anul 1867, consolidarea și modernizarea învățământului din zona năsăudeană s-a realizat concomitent cu menținerea autonomiei școlilor românești în contextul noului cadru social-politic al regimului dualist.20
Pe parcursul secolului al XIX-lea școlile năsăudene și învățământul din această zonă au cunoscut o dezvoltare
ascendentă cu excepția momentului reprezentat de revoluția de la 1848-1849 când s-a produs o disfuncționalitate
majoră nu doar la nivel educațional, ci și la nivel politic și socio-economic. Totuși, situația a revenit la normal în
toamna anului 1849 când o parte a școlilor s-au redeschis; însă restabilirea nivelului educațional anterior războiului civil s-a realizat treptat, în anii ce au urmat.21
Politica vieneză și interesul elitei românești preponderent ecleziastice de promovare a învățământului au avut
rezultate extraordinare, mai ales că năsăudenii au conștientizat importanța educației și avantajele pe termen lung
ale acesteia. Astfel, prin mari eforturi și sacrificii materiale s-a reușit crearea unui sistem școlar veritabil care în
timp a devenit „un simbol și un punct de referință în cultura românească transilvăneană”.22
Constituite în urmă cu aproape două secole, în timpul graniței militare, Fondurile grănicerești năsăudene
reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale populației românești din zona Năsăudului în sfera învățământului, determinând reorganizarea vechilor școli dar și constituirea altora noi. Contribuția acestora se reflectă
în progresul economic, administrativ și edilitar al zonei. Un aspect de o importanță covârșitoare îl reprezintă cel
legat de bursele și ajutoarele acordate, care au contribuit la formarea unei veritabile elite românești în ținutul Năsăudului. La câțiva ani după înființarea regimentului năsăudean, Curtea de la Viena a decretat constituirea unor
fonduri, al căror principal scop era să acopere cheltuielile de administrație internă a districtelor confiniare. Măsurile dispuse pentru constituirea fondurilor au fost consfințite prin regulamentul militar din 12 noiembrie 1766.
Primul fond înființat în cadrul graniței militare năsăudene a fost Fondul de Provente care reprezintă proprietatea comună a grănicerilor. Bazele sale au fost puse încă din anul 1764, moment în care comunele militarizate
„[…] s–au hotărât să adune la un loc venitele lor din dreptul de regalii”23, care până atunci reveneau localităților
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respective. Sursele financiare ale fondului de provente erau reprezentate de veniturile obținute din valorificarea
drepturilor regaliene, cum ar fi crâșmăritul, morăritul, măcelăritul, vânatul, pescuitul, plutăritul etc. O sursă
deosebit de importantă provenea din valorificarea lemnelor din pădurile grănicerești ce constituiau cea mai de
seamă bogăție a ținutului năsăudean, și care erau trecute în subordinea administrației militare grănicerești. Veniturile realizate din transportul sării pe Someș, din taxele școlare plătite de către grăniceri între anii 1765-1835, din
activitatea poștelor și ale vămilor de la poduri, din taxele de la târgurile săptămânale și iarmaroace, din amenzi,
din arendarea unor bunuri grănicerești, erau vărsate de asemenea în fondul de provente. Problemele administrative legate de acest fond reveneau Comisiei economice și militare condusă de Comandantul regimentului, și
din care făceau parte reprezentanții tuturor comunelor grănicerești.24 Beneficiind de autonomie administrativă
și neintrând sub incidența fiscului, fondul reprezenta un bun propriu al Regimentului și a fost destinat nevoilor
interne ale districtului grăniceresc. Sumele provenite din acest fond au avut o contribuție esențială la fundamentarea procesului de modernizare a ținutului năsăudean, fiind utilizate la construcția de locuințe și cancelarii
pentru ofițerii de la Statul Major și de la companii, de clădiri administrative, instituții de învățământ, drumuri,
poduri, la amenajarea de noi spații comerciale (măcelării, birturi, depozite de mărfuri), la susținerea financiară a
organismelor însărcinate cu protecția pădurilor grănicerești. Din acest fond au fost ajutați preoții mai săraci, s-au
plătit salarii unor angajați din district și au fost ajutate și regimentele secuiești ale căror fonduri erau insuficiente.25
Domeniul de predilecție în care s-a manifestat fondul de provente a fost cel al învățământului, din sumele sale
fiind înființate și întreținute numeroase instituții școlare emblematice pentru ținutul năsăudean. Cele mai vechi
instituții de învățământ susținute din fondul de provente au fost școlile triviale, care până în anul 1837 au avut
ca limbă de predare româna. Înființate după modelul școlar medieval, programele lor se bazau pe studiul a trei
discipline mai importante: citirea, scrierea și calcularea.26 Cele cinci școli triviale de la Năsăud, Maieru, Monor,
Zagra și Prundu Bârgăului, înființate imediat după 1766 pe teritoriul năsăudean, funcționau în localitățile care
serveau și ca reședințe ale diviziilor Regimentului. Școlile triviale erau școli primare superioare, cu un program
mai avansat decât al școlilor primare naționale. Scopul acestora era de a pregăti juzi sătești sau diferiți funcționari
iar o bună parte dintre absolvenții lor și–au desăvârșit educația și la alte instituții de învățământ, devenind preoți,
ofițeri sau funcționari înalți.27 Efectele revoluției de la 1848-1849 la care se adaugă refuzul autorităților statului de
a asigura baza materială necesară funcționării școlilor au determinat populația românească să-și creeze propriile
școli. Eforturile fondului școlar central pentru întreținerea școlilor triviale au fost mult mai mici comparativ cu
întreținerea altor instituții aparținătoare. Desființate în anul 1890, școlile triviale au îndeplinit un rol extrem de
important în sistemul de învățământ năsăudean dar mai ales în evoluția culturală a populației năsăudene. În timpul existenței lor, aceste școli au beneficiat de un statut privilegiat datorat înaltului grad de stabilitate materială,
a susținerii financiare din fondul de provente și din contribuțiile comunităților din jurul fiecăreia, care au făcut
ca localurile să se afle aproape tot timpul într-o stare perfectă de funcționare. Pentru că obiectivul lor principal
de formare a cadrelor militare și a funcționarilor locali a fost satisfăcut, practic misiunea acestora s-a încheiat cu
mult timp înainte de desființare.28 Relevant este faptul că toate cheltuielile legate de edificarea și întreținerea școlilor, achiziționarea manualelor și a rechizitelor, salariile dascălilor, erau susținute de fondul de provente. Alături
de școlile triviale, din fondul de provente a fost întreținută și școala latino–germană, cunoscută și sub numele de
Școala Normală din Năsăud, înființată în anul 1771. Aceasta a reprezentat una dintre cele mai căutate instituții de
învățământ din fostul district al Năsăudului. Deși a suferit de-a lungul timpului mai multe reorganizări privind
programele școlare și planul de învățământ, această instituție a reprezentat un etalon al rolului școlii năsăudene
în promovarea învățământului dar mai ales în menținerea și afirmarea identității naționale.29 În ceea ce privește
ponderea cheltuielilor școlare, se poate afirma că Școala Normală a ocupat locul al doilea după gimnaziu. Scopul
principal al acestei unități școlare a fost acela de a pregăti funcționari și subofițeri necesari în administrație și
armată.
O altă instituție de învățământ susținută din acest fond a fost și Institutul Militar din Năsăud, inaugurat în
anul 1784, fiind singura instituție de acest fel din întreaga Transilvanie. Institutul a reprezentat una dintre cele
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mai importante instituții de învățământ din ținutul năsăudean, utilitatea sa constând în ridicarea statutului social
al românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea.30 După finalizarea
cursurilor, absolvenții Institutului se puteau înrola în cadrul regimentului. Erau buni cunoscători ai limbii germane, ceea ce a stârnit admirație din partea străinilor care inspectau Regimentul, după cum afirmă ziarul vienez
„Nova Viennensia” din 13 noiembrie 1789 „[…] subofițerii acestui regiment știu vorbi, citi și scrie nemțește atât
de bine încât e de necrezut că sunt români”.31
Din fondul de provente a fost întreținută și Școala de fete din Năsăud, care va rămâne în custodia statului
după desființarea regimentului. Inițial, limba de predare era germana, iar începând cu anul 1863 se va impune și
oficializa limba română. A fost înființată în anul 1826 și avea ca scop educarea fiicelor de ofițeri și funcționari ai
regimentului, în majoritate străini, iar la insistențele vicarului Ioan Marian au fost primite și fiicele grănicerilor
români. Programa acestei instituții se baza pe însușirea limbii germane dar și a unor noțiuni teoretice și deprinderi practice legate de diferite activități domestice.32
Locul de frunte în ponderea cheltuielilor fondurilor grănicerești este deținut de către Gimnaziul Românesc
din Năsăud, a cărui înființare este o dovadă a preocupărilor constante ale populației din această zonă pentru
educație și cultură. Gimnaziul și-a deschis porțile în zilele de 3-5 octombrie 1863 în cadrul unor manifestații românești de amploare.33 În anul 1890 a fost elaborat un regulament de funcționare al gimnaziului, care a primit și
o nouă denumire ce va dăinui până la 1918: „Gimnaziul Superior Fundațional din Năsăud”.34 În scurt timp treptele gimnaziului vor fi trecute de o mulțime de tineri români și nu numai, din diferite regiuni ale țării, exceptând
faptul că inițial acesta a fost creat pentru a deservi urmașii grănicerilor din cele 44 de comune grănicerești. Prestigiul de care s-a bucurat această instituție era cunoscut nu doar în ținutul Năsăudului, lucru dovedit de faptul că
60-65% din numărul elevilor ce au frecventat gimnaziul între 1863-1918 erau din zona Bistriței și a Năsăudului,
iar restul erau din alte regiuni precum Solnoc-Dăbâca, Mureș-Turda, Banat, Partium, și chiar din Bucovina. Între
1863-1918, gimnaziul a fost frecventat de 12.789 de elevi. Dintre aceștia marea majoritate erau români (95,64%),
dar gimnaziul a fost frecventat și de către 342 de maghiari, 190 de germani și un ceh. Majoritatea profesorilor
gimnaziului s-au format ca bursieri ai fondurilor grănicerești năsăudene, la universități din Viena, Graz și Pesta.35
Fondul a acordat sume importante de bani și pentru editarea Anuarului liceului care cuprindea în paginile sale și
numeroase studii științifice și pedagogice.
Pe lângă susținerea și întreținerea instituțiilor de învățământ prezentate mai sus, Fondurile grănicerești năsăudene au favorizat constituirea unei rețele de școli primare românești în toate localitățile Districtului grăniceresc
năsăudean. Aceste școli s-au aflat la baza procesului de culturalizare din zona rurală. Școlile primare din zona
Năsăudului erau printre cele mai apreciate din Transilvania, deoarece putem afirma că satisfăceau aproape în totalitate exigențele timpului în materie de învățământ (dispuneau de clădiri adecvate, de persoane bine pregătite,
programe școlare cu un conținut instructiv cuprinzător).
Învățătorii încadrați în aceste școli desfășurau în paralel cu activitățile didactice și o muncă de culturalizare
a țărănimii prin intermediul organizațiilor locale ale Astrei, dar și a altor asociații culturale cum ar fi Reuniunea
Învățătorilor „Mariana”. Această instituție urmărea promovarea culturii generale a învățătorilor prin sporirea
cunoștințelor pedagogice, discuții asupra disciplinei școlare, deșteptarea interesului pentru cauza educației poporului etc.36
Calitatea deosebită a învățământului din ținutul Năsăudului a determinat înscrierea în școlile năsăudene a
unui mare număr de copii români și de alte etnii, originari nu numai din teritoriul regimentului ci și din ținuturile învecinate. Rapoartele oficiale vin să confirme superioritatea învățământului năsăudean. Astfel, într-un raport
din anul 1773 sunt menționate progresele școlii din Regimentul al II-lea grăniceresc la doar câțiva ani după înființarea școlilor triviale și a școlii normale „[…] părinții după ce au observat folosul școlilor și-au trimis copii să le
frecventeze chiar și în timpul muncilor agricole, când aveau nevoie de ei în economie”.37 De asemenea, generalul
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maior Adam von Gallen și comisarul de război von Schapf, prezenți la ceremoniile de absolvire, din anul 1847,
ale școlii normale și ale Institutului militar din Năsăud, au apreciat înaltul nivel de pregătire al elevilor cât și
ținuta și moralitatea lor.38
Alături de fondul de provente, în teritoriul districtului militar năsăudean a fost înființat și fondul de mondire,
care reprezenta proprietatea colectivă a comunelor grănicerești; scopul constituirii sale a fost susținerea cheltuielilor legate de achiziționarea unor uniforme militare de o calitate mai bună. Sursele de venituri ale acestui fond
au fost variate, printre acestea situându-se și contribuția personală a familiilor grănicerești. De asemenea, fondul
de mondire a fost alimentat și din veniturile provenite din arendarea unor munți, din prestarea unor activități
precum tăiatul și căratul lemnelor din pădurile grănicerești în folosul cadrelor militare ale regimentului, sumele
plătite de către Erariul militar pentru încălțămintea grănicerilor, pentru uzarea hainelor grănicerilor. Și fondul
de mondire ca și cel de provente aparține exclusiv grănicerilor năsăudeni, iar la desființarea regimentului a fost
redenumit fond de stipendii și era destinat unor scopuri culturale, în special pentru întreținerea descendenților
grănicerilor la studii superioare.39
Tot în timpul graniței militare au fost înființate și Fondurile școlare comunale care constituiau proprietatea
separată a fiecărei comune grănicerești, fiind destinate întreținerii școlilor naționale primare. Inițiativa înființării
acestor fonduri i-a aparținut Vicarului Ioan Marian, care în calitate de director peste toate școlile grănicerești din
ținutul Năsăudului a insistat pentru înființarea unui fond special pentru întreținerea acestora. Principala sursă
de venit pentru aceste fonduri provenea din dreptul de cârciumărit în cele trei luni de toamnă, venituri pe care
comunele grănicerești le-au cedat la propunerea lui Ioan Marian. În acest context, prin numeroase sacrificii materiale, în fiecare comună grănicerească s-a înființat un fond școlar comunal, care a contribuit decisiv la susținerea
învățământului primar românesc. Din acest fond s-au plătit salariile dascălilor, s-au achiziționat manuale pentru
elevi, s-au întreținut unități școlare.40
Un aspect de o importanță deosebită îl reprezintă bursele și ajutoarele acordate descendenților grănicerilor
năsăudeni, care au dus la apariția unor noi categorii socio-profesionale precum și la consolidarea elitei intelectuale românești. Alături de militari de profesie, preoți și învățători formați în timpul existenței regimentului, între
1861-1918 a crescut numărul juriștilor, profesorilor, medicilor, farmaciștilor, inginerilor și înalților funcționari
români.
Districtul năsăudean a beneficiat, pe de o parte de școli bine organizate, iar pe de altă parte de o serie de
fonduri materiale consistente care vor da un puternic impuls învățământului prin susținerea materiala a școlilor
și prin acordarea de burse tinerilor. Valoarea burselor și ajutoarelor acordate situează Fondul de stipendii de la
Năsăud printre cele mai importante din Transilvania putând fi situat pe locul al treilea după Fundația „Emanoil
Gojdu”, și după fundațiile de la Blaj. Între anii 1861-1919 s-au acordat 2.977 de burse și ajutoare unui număr
de 1.190 de tineri41. Pe nivele de învățământ situația bursierilor se prezintă astfel: 372 (31,26%) în învățământul
superior, 39 (3,28%) în învățământul militar, 262 (22,01%) în învățământul mediu și 517 (43,45%) în însușirea
meseriilor42.
În Districtul Năsăud bursele și ajutoarele Fondului de stipendii au dat aproximativ 80 de promoții de intelectuali și meseriași români, deoarece până la sistarea lor în 1948 ele au reprezentat singurele surse bănești de întreținere în școli. Aceste eforturi reprezintă o parte integrantă a procesului de culturalizare a societății românești și
de creare a unei elite intelectuale, care să susțină opiniile emancipării politice și culturale ale poporului român.
În concluzie, putem afirma că educația, învățământul și cultura au găsit în ținutul Năsăudului terenul fertil în
care s-a putut dezvolta la un înalt nivel, care face din Năsăud unul dintre cele mai importante centre culturale din
întreaga Transilvanie. Școlile din ținutul Năsăudului, mai ales odată cu întemeierea liceului, au dat un însemnat
număr de intelectuali dintre care unii au ocupat înalte funcții oficiale de stat și biserică. Meritul acestor școli rezidă și în faptul că au susținut și contribuit la dezvoltarea culturii române în momente extrem de dificile, mai ales

38 Ibidem, p. 26.
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în perioada dualistă, dând populației românești lideri remarcabili care au contribuit la „pregătirea sufletească a
maselor pentru marele eveniment al întregirii naționale”.43
Școlile năsăudene, susținute prin contribuția Fondurilor grănicerești năsăudene, au înlocuit regimentele de
soldați de odinioară cu adevărate regimente de oameni de cultură și meseriași.44 Setea de cultură și educație au
generat în ținutul Năsăudului ridicarea unei remarcabile pleiade de intelectuali, care fac cinste astăzi oricărui
locuitor al acestui ținut. De pe băncile școlilor năsăudene s-au ridicat o seamă de cărturari care prin rigurozitate
științifică și-au făcut loc în rândul Academiei Române. Înainte de a fi primiți în Academia Română marii intelectuali ai Năsăudului au activat cu remarcabile rezultate în cadrul „Astra”. Aici, ei și-au dovedit calitățile, prin
cultivarea și promovarea limbii române, cercetarea istorică, păstrarea și valorificarea documentelor, promovarea
literaturii naționale, progresul economic și social al neamului românesc.45
Intelectualii năsăudeni și-au adus o remarcabilă contribuție în stimularea progresului economic, a învățământului și artelor, prin înființarea de biblioteci și publicații proprii, organizarea de expoziții, susținerea de conferințe
și prelegeri pe teme diverse dar de larg interes pentru comunitate. Academicienii năsăudeni au fost elevi ai școlilor locale în ale căror publicații și-au prezentat studiile și lucrările de cercetare, după cum urmează: Muza Someșană, Magazin Pedagogic, Școala română, Școala practică, Anuarele liceului, Arhiva Someșană. În Academia Română și-au
făcut intrarea următorii elevi ai școlilor năsăudene: Grigore Silași, filolog, Iacob Mureșianu, profesor și jurnalist,
Florian Porcius, botanist46, George Coșbuc, poet, Constantin Moisil, istoric, numismat, Miron Cristea, patriarh,
Nicolae Bălan, mitropolit, Nicolae Drăganu, filolog, Liviu Rebreanu, scriitor, Iulian Marțian, istoric, Iuliu Moisil,
profesor, Virgil Șotropa, istoric, publicist, Iuliu Prodan, botanist, Tiberiu Morariu, geograf, Leon Daniello, medic,
Simion Florea Marian, folclorist, Emil Isac, poet, Grigore Moisil, matematician, Traian Ionașcu, jurist.47
Contribuția Fodurilor grănicerești năsăudene la dezvoltarea învățământului românesc a fost una dintre cele
mai relevante din istoria Transilvaniei. Laurențiu Oanea, unul dintre notarii Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, fost bursier al fondurilor și remarca: „Toate aceste eforturi au fost făcute de generațiile de grăniceri de la 1763 încoace și nici o jertfă nu a fost cruțată de acest popor ca să se înalțe prin cultură pe
sine și întreg neamul românesc”.48
Istoria ținutului năsăudean se caracterizează prin numeroase evenimente de factură politico–națională și socială cu consecințe majore, care și–au pus amprenta asupra evoluției ulterioare și care au marcat profund mentalitatea colectivă a acestei zone. În acest sens, Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania, cauzată de profunde
contradicții sociale și naționale, a avut ecou și nenumărate consecințe pe teritoriul regimentului năsăudean. Cu
toate că grănicerii erau oameni liberi și aveau o situație net superioară iobagilor, ideile revoluționare au găsit și
în regiunile de graniță un teren fertil de manifestare. Obligațiile multiple, economice și sociale, la care se adăugau
abuzurile autorităților militare au contribuit la creșterea nemulțumirii populației de pe teritoriul Regimentului,
în anii de dinaintea revoluției. Anii 1848-1849 au reprezentat pentru regimentul grăniceresc, dar și pentru Imperiul Habsburgic, ani de crize politice și de catastrofe economice. În cadrul acțiunilor politice care vor avea loc în
ținutul năsăudean, rolul central îl va avea Macedon Pop, Vicar al Năsăudului în perioada 1847-1858. Această etapă va reprezenta deceniul de luptă al vieții lui Macedon Pop în planul afirmării naționale a românilor năsăudeni,
sub aspect politic, socio-economic și cultural-spiritual, miezul acțiunilor dedicate scopului propus constituindu-l
participarea în fruntea delegației grănicerești la Adunarea Națională de la Blaj din 3-5 mai 1848.
Revoluția de la 1848 a cuprins toată Transilvania, constituind cea mai amplă ridicare a tuturor românilor la
luptă pentru drepturi naționale și sociale, manifestare ce a pus pentru prima dată, între revendicările naționale,
cererea unirii Transilvaniei cu celelalte provincii românești, sub lozinca „Noi vrem să ne unim cu țara”. Participant activ la Marea Adunare Națională de la Blaj, Vicarul Macedon Pop, susținător al programului adoptat
cu această ocazie, a făcut cunoscut năsăudenilor printr-o circulară revendicările românilor: egalitatea națiunii
române cu națiunile maghiară, săsească și secuiască; oficializarea limbii române; refuzul unirii Transilvaniei cu
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Ungaria. Vestea adunării ce a avut loc la Blaj, unde s-a redactat un program revoluționar, a făcut ocolul ținutului
năsăudean, astfel încât grănicerii organizează o adunare la Năsăud în data de 10 iulie 1848, la care participă reprezentanți ai tuturor celor 44 de comune grănicerești. Cu această ocazie s-a redactat o cerere care susținea menținerea naționalității, a limbii și religiei; folosirea limbii române ca limbă de serviciu în regimentul năsăudean;
grănicerii să poată dispune liberi de pământul lor; pădurile, pășunile, munții să rămână în proprietate comună,
averile bisericești și comunale să fie administrate de grăniceri sub controlul unei comisii instituite la Năsăud și
condusă de colonelul Regimentului; să aibă dreptul de a trimite la viitoarele diete câte doi deputați.49Această petiție a fost redactată de către Macedon Pop și locotenentul Leontin Luchi. Delegația, care trebuia să ducă la Viena
cererile năsăudenilor, nu a putut ajunge la destinație din cauza evenimentelor care au urmat. Ea era formată din
vicarul Macedon Pop, sergentul Ioan Botârlă și caporalul Ioan Bota. În toamna anului 1848 au loc operațiunile
militare ale năsăudenilor conduși de locotenent-colonelul Carol Urban, care după câteva acțiuni ofensive este
obligat să se retragă spre Bucovina, în decembrie 1848. În înaintarea lor spre ținutul Năsăudului, trupele ungare
s-au dedat la o serie de acte de violență, persecuții, jafuri și crime împotriva populației românești.50
Macedon Pop, care se simțea amenințat de unguri, va pleca în Bucovina împreună cu trupele lui Urban, lăsând în urma sa totul, cu excepția bibliotecii sale și a unei mici sume de bani. În perioada cât a stat cu regimentul
în Bucovina a îndeplinit funcția de capelan castrens. La întoarcere, Macedon Pop a fost devastat de mulțimea
distrugerilor provocate de către unguri în teritoriul vicariatului său. În acest context se implică activ și coordonează acțiunea de refacere spirituală și materială a ținutului. După încheierea Revoluției, din cele 105 rapoarte
ale preoților greco-catolici din ținutul Năsăudului se conturează o parte din amploarea tragediei umane din zona
Regimentului de graniță năsăudean. Relatările preoților relevă dimensiunea atrocităților forțelor de ocupație maghiare, care au administrat regiunea după retragerea armatelor imperiale. Stabilizarea situației politico-sociale
nu s–a putut realiza pentru că în teritoriul transilvănean exista o stare de nemulțumire, care s-a accentuat în urma
numeroaselor pierderi de vieți omenești, a distrugerilor și pagubelor materiale suferite în timpul revoluției.
La puțin timp după încheierea Revoluției, autoritățile habsburgice au decis desființarea regimentelor de graniță din Transilvania, ceea ce va trimite ținutul năsăudean într-o nouă etapă a evoluției sale, dominată de lupta
foștilor grăniceri pentru recâștigarea averilor grănicerești. Mișcarea petiționară din perioada postrevoluționară
s-a manifestat pe două planuri. Primul este reprezentat de elita politică românească, care a constituit o delegație
națională mandatată de Comitetul Național Român să susțină cererile politice ale românilor. Al doilea plan este
cel de la nivel local, prin angajarea reprezentanților comunităților rurale care au fost mandatați să înainteze petiții menite să le apere vechile privilegii și propriile interese.51
Mișcarea petiționară a locuitorilor din fosta graniță militară a cuprins aproape în întregime cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea și, pe lângă faptul că reprezintă o particularitate istorică transilvăneană, a reușit să
obțină în cele din urmă rezultatul mult așteptat: dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor grănicerești. În
cele ce urmează vom prezenta pe scurt petițiile adresate împăratului de către năsăudeni:
₋ În anul 1852 populația fostă grănicerească adresează Împăratului o petiție, în care solicită restituirea proprietăților, a fondurilor și a locuințelor ce au aparținut foștilor ofițeri din regiment.
₋ Petițiile din anul 1853 adresate Comisiei de delimitare a proprietăților fostei granițe militare, prin care se
solicită recunoașterea titlului de proprietate asupra tuturor bunurilor ce se află pe teritoriul fostei granițe
militare.
₋ Petiția din 1856 adresată împăratului în care solicită desființarea sechestrului pus pe păduri și predarea
fondului de monture.
₋ Petiția din 13 decembrie 1860, prin care se solicită recunoașterea statutului de oameni liberi locuitorilor din
teritoriul fostului regiment.
₋ Petițiile din anul 1861, prin care se solicită înființarea Districtului Năsăud52.
₋ Petiția din anul 1862 cu privire la „cearta de hotar” care se referă la dreptul de proprietate al grănicerilor
din comunele Rebrișoara, Feldru și Ilva-Mică.
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₋ Petiția din 5 octombrie 1865, prin care îi este prezentată Împăratului marea nedreptate ce s-ar fi făcut foștilor grăniceri printr-o nouă împărțire a munților revendicați.
₋ Petiția din anul 1886 adresată Împăratului și îndreptată împotriva politicii de maghiarizare dusă de baronul Bánﬀy Dezideriu, ce îndeplinea funcția de Comite suprem.
Într-un final mult așteptat, în 1890 se încheie pacea judecătorească prin care va fi recunoscut dreptul de proprietate al comunelor foste grănicerești asupra pădurilor, munților și a celorlalte bunuri, drept care nu va mai
putea fi încălcat și contestat nici de către organele statului și nici de unele familii de aristocrați unguri.53Astfel se
încheie un capitol extrem de important al istoriei ținutului năsăudean în care am putut remarca „[…] acerbia cu
care foștii grăniceri au luptat pentru obținerea averilor grănicerești răpite samavolnic de către o administrație civilă hrăpăreață [ ... ] ca și preocuparea constantă a administrației fondurilor grănicerești pentru sporirea și consolidarea materială a fondurilor școlare centrale, de stipendii și a celor școlare locale înlesnind accesul la învățătură
a păturii de jos.”54
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea zona fostului Regiment de graniță de la Năsăud a jucat un
rol extrem de important în cadrul mișcării de emancipare națională a românilor transilvăneni55. O primă formă
de implicare în mișcarea de emancipare națională o reprezintă acțiunea reprezentanților năsăudeni Vasile Nșcu,
Ioachim Mureșan, Ioan Purcelea și George Lica de a subscrie la revendicările cuprinse în petiția prezentată de
episcopul Alexandru Șuluțiu, la 10 decembrie 1860, Împăratului, pentru organizarea unui congres național, în
care românii să-și precizeze atitudinea față de noua politică a Curții vieneze.56
În contextul alinierii acțiunii politice a năsăudenilor la politica generală transilvăneană se înscrie și circulara
vicarului Grigore Moisil din 2 ianuarie 1861, prin care anunță participarea la Conferința Națională de la Sibiu, al
cărei scop era consultarea în privința reprezentării românilor în viitoarea Dietă și recunoașterea națiunii române
între celelalte națiuni ale Transilvaniei. Prin susținerea deciziilor luate la Sibiu reprezentanții năsăudenilor au obținut sprijinul lui Șaguna și Șuluțiu precum și a altor lideri români, așa încât adunarea a declarat că „[…] socoate
cauza năsăudenilor de o cauză generală a națiunii române întregi.”57
În ședința districtuală din 25 septembrie 1862 năsăudenii solicită ca guvernul, tabla regească, direcțiunea financiară și celelalte autorități să utilizeze limba română în corespondența cu Districtul Năsăud. Reprezentanții
năsăudenilor, Alexandru Bohățiel58, Ioan Florian și Vasile Nașcu au susținut orientarea generală a fruntașilor
românilor din Transilvania de a trimite reprezentanți la Senatul imperial, fără condiții. Delegații năsăudenilor
Alexandru Bohățiel, Leontin Luchi, Grigore Moisil și Vasile Nașcu au participat la lucrările Conferinței Naționale
de la Sibiu din 8-11 aprilie 1863, în care s-au conturat căile de urmat de către liderii români transilvăneni în viitoarea Dietă.59
La alegerile pentru Dietă, din anul 1863, din partea Districtului Năsăud au fost desemnați câștigători Ioachim
Mureșan și Ioan Florian.60Cei doi deputați năsăudeni au asigurat secretariatul Dietei și au avut și o serie de intervenții în dezbaterile acesteia. Alexandru Bohățiel a intervenit în scopul înarticulării națiunii române în ședințele
din 28 august și 4 septembrie 1863, în privința limbii și a confesiunii în ședința din 7 septembrie 1863, în direcția
proprietății funciare în ședința din 8 iulie 1864, în privințe legii electorale în ședința din 28 iulie 1864 și pentru
modificarea modificării patentei din 1854, în ședința din 29 septembrie 1864. Ioachim Mureșan a susținut utilizarea limbii române în justiție în ședința din 19 septembrie 1863, a citit interpelarea deputatului Ioan Rațiu în conflictul dintre localitățile românești Ilva-Mică, Feldru, Nepos și Rebrișoara cu localitățile săsești Livezile, Slătinița
și Dumitra în ședința din 29 iulie 1864 și a luat cuvântul la proiectul de răscumpărare a foștilor iobagi în ședința
din 13 septembrie 1864.61
Petiționarismul românesc s-a manifestat prin două acte adresate Dietei de către comunitățile din Districtul
Năsăud. Astfel, la 1 mai 1864 localitatea Rodna solicită reprezentare în Dietă cu un deputat propriu, iar la 14 sep-
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tembrie 1864 localitățile din Valea Bârgăului solicitau constituirea în zonă a unui for politic și a unei judecătorii
proprii.62
În noul context politic caracterizat de orientarea Împăratului spre un compromis cu Ungaria, va fi convocată
o nouă Dietă, la Cluj. La alegerile din anul 1865, pentru noua Dietă, în Districtul Năsăud au fost desemnați câștigători Ioan Florian, în Cercul superior, și Ioachim Mureșan, în Cercul inferior. Alexandru Bohățiel a fost ales
deputat regalist. În cuvântarea din 6 decembrie 1865 Alexandru Bohățiel a susținut respectarea legilor adoptate
de Dieta de la Sibiu.63
În alegerile pentru Dieta de la Pesta, care au avut loc în primăvara anului 1866, au fost desemnați câștigători
Ioan Alduleanu, vicepreședintele Tablei regești, în Cercul electoral superior, și Alexandru Bohățiel în Cercul
inferior (locul lui Bohățiel a fost luat de Ioachim Mureșan). La 26 octombrie 1866 reprezentanții năsăudenilor au
sărbătorit împlinirea a trei ani de când împăratul a sancționat legea de încartiruire a națiunii române.64
Încheierea pactului dualist din 1867 a determinat ca mișcarea națională românească din Transilvania să se
înscrie pe noi direcții de acțiune. În acest context politic periculos majoritatea liderilor transilvăneni așteptau o
atitudine extrem de combativ din partea Districtului Năsăud, o atitudine îndreptată împotriva uniunii. La 5-10
august 1867 are loc o adunare districtuală, la Năsăud, privind reorganizarea politică și administrativă. Spre deosebire de alte zone unde voința Budapestei s-a impus fără echivoc, Districtul Năsăud a reușit să-și păstreze în
mare parte structura anterioară.65
La 6 august 1867 este redactată o petiție adresată guvernului de la Budapesta, în care comitetul reprezentativ
al Districtului Năsăud solicita egalitatea națiunii române cu celelalte națiuni, egalitatea limbii române în administrație și justiție cu celelalte limbi recunoscute din Transilvania, subvenții proporționale cu numărul locuitorilor pentru scopuri culturale, reglementarea problemei proprietății pentru descendenții grănicerilor.
La 10 august 1867 adunarea districtuală a solicitat într-o nouă adresă dreptul de a utiliza limba română în afacerile districtuale. În anul 1868, cu ocazia aniversării adunării de la Blaj din 1848, elita românească și-a exprimat
poziția față de dualism prin organizarea unor forme de protest.66
În anul 1869, în Districtul Năsăud s-au conturat două tendințe, activismul și pasivismul politic. Prima grupa
funcționarii de stat care înclinau spre o atitudine de compromis, de respectare a ordinelor și a instrucțiunilor
guvernamentale în ideea conservării puținelor drepturi care le mai rămâneau românilor. În această categorie se
înscriu Alexandru Bohățiel, Florian Porcius, Alexandru Șotropa și Maximilian Lica. Cea de-a doua tendință, a
pasivismului politic, era reprezentată de funcționari tineri conduși de Ioachim Mureșan și care reclamau atribuții
de reprezentare a Districtului.67
În adunarea districtuală din martie 1869 s-a decis neparticiparea la alegerile de deputați pentru ciclul electoral
1869-1872, invocând o serie de motive cum ar fi: uniunea s-a făcut fără consultarea națiunii române; legea electorală era nedreaptă pentru români; anularea prevederilor electorale ale Dietei de la Sibiu; impunerea articolului de
lege 44 din 1868 care amenința pe români cu absorbția totală de către maghiari. Prin această atitudine, Districtul
Năsăudului s-a încadrat în orientarea politică generală a românilor transilvăneni, pe linia pasivismului politic.68
După încheierea dualismului austro-ungar, maghiarii au dus o politică mârșavă caracterizată prin acțiuni de
dezbinare a populației românești, atât prin numirea unor funcționari docili regimului, cât și prin impunere unor
reprezentanți străini în cadrul Districtului. O altă manifestare a acestei politici maghiare a fost aceea de a include
în recensământul din anul 1869 a populației românești din Transilvania în rândul altor națiuni decât cea română.
În acest context este revelatoare atitudinea Vicarului Grigore Moisil, care le cere preoților să fie foarte atenți în
ceea ce privește corecta conscriere a românilor.69
Dezbaterile adunărilor districtuale din această perioadă și de după apariția legii naționalităților din 1868 au
dovedit implicarea năsăudenilor în apărarea intereselor generale ale națiunii române prin memorii și petiții, în
special pentru apărarea limbii române. În acest sens stă mărturie un ordin prin care se interzice oficiilor unităților
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administrative din District să folosească o altă limbă decât cea românească. În petițiile năsăudenilor se arăta că legea naționalităților din 1868 nu corespunde cerințelor timpului și spiritului luminat al secolului. În acest context
Districtul rămâne un reprezentant de frunte al apărării națiunii române din Transilvania împotriva meschinăriilor politice promovate de guvernul de la Budapesta.
La începutul anilor 1870 mașinațiunile politice promovate de maghiari au început să dea rezultate, astfel că
Districtul Năsăudului va fi dominat de lupte politice între tabăra activiștilor și cea a pasiviștilor.
În anul 1876 s-a creat Comitatul împreunat Bistrița-Năsăud, căruia i-a fost încorporat și teritoriul fostului district al Năsăudului care, din acest moment, a încetat să mai existe ca entitate administrativă.70 După desființarea
districtului autonom al Năsăudului, în această zonă s-a manifestat un proces lent de slăbire a ordinii și a disciplinei populației.
Între evenimentele istorice cu larg răsunet în rândul populației din ținutul Năsăudului, și în special al populației din Rodna Veche, se situează mișcarea memorandistă ce a caracterizat istoria Transilvaniei și a zonei năsăudene în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Datorită școlilor sale înființate în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, ținutul Năsăudului a dat cea mai frumoasă pleiadă de luptători ardeleni. În acest sens amintim pe Vasile Nașcu, „cel ce a bătătorit pe jos depărtarea de la Năsăud la Viena pentru a cere dreptate dela Înălțata împărăție”, sau pe vicarul Grigore Moisil și prepozitul Macedon Pop, care prin acțiunile lor au transformat Năsăudul
într-un centru de prim rang al culturii și naționalismului transilvan. Cu faptele extraordinare ale acestor oameni
a intrat Țara Năsăudului la sfârșitul secolului al XIX-lea în așa zisa epocă memorandistă.71
În fața samavolniciilor la care erau supuși românii din Transilvania, Partidul Național Român a decis în 1884,
înaintarea unui memorandum Împăratului.72 Intelectualii năsăudeni, având un trecut caracterizat prin lupte neîntrerupte împotriva asupritorilor, s-au implicat activ în mișcarea memorandistă. În acest sens amintim pe preotul Gherasim Domide din Rodna, avocatul Daniil Lica, Ion Monda și avocatul Gavril Tripon. Dintre aceștia doar
„[…] lupta lui Gherasim Domide a fost pecetluită cu gratiile temniței”, ceilalți fiind achitați.73
În Cercul Rodnei, un mare număr de organizații țărănești în frunte cu învățătorul Mihail Domide din localitatea Șanț s-au implicat în mișcarea memorandistă. Prima adunare populară organizată în acest scop pe teritoriul
cercului Rodna a fost convocată de Gherasim Domide printr-o circulară confidențială trimisă tuturor preoților
din eparhia Rodnei, la 29 aprilie 1892.74 La 7 mai 1892 are loc la Rodna, Adunarea cercului Rodna, ocazie cu
care se încheie un protocol și se discută problema reprezentării cercului Rodna în cadrul delegației ce va susține
Memorandumul în fața Împăratului de la Viena.75 Adunarea a desemnat și delegația care va reprezenta cercul
Rodna în persoana preotului Gherasim Domide „[ ... ] cel mai hotărât luptător din rândul memorandiștilor. El
apare în istoria modernă a luptelor năsăudenilor pentru a multiplica, fructifica, și a da aureola de legendă zestrei
cătanelor negre, prelungind peste multe veacuri rezonanța bărbățiilor străbune”.76
În cursul lunii mai 1892, delegația s-a prezentat la Viena, dar nu a fost primită de către Împărat, pe motiv că
„[ ... ] nu ar fi reprezentat poporul român și deci nu ar fi avut mandatul de a vorbi în numele lui”.77 Ca urmare,
Memorandumul a fost înmânat șefului cancelariei împărătești, care nici măcar nu l-a deschis pentru a-l citi, și îl
trimite la Turda lui Ioan Rațiu, președintele Partidului Național Român. Guvernul din Budapesta declanșează o
acțiune de persecuție împotriva celor care au redactat documentul, și ordonă Parchetului din Cluj să deschidă
acțiune publică, lucru care se întâmplă la 13 mai 1893, când procurorul general al Curții de apel din Cluj face denunț contra memorandiștilor.78

70 Ibidem, pp. 241-250.
71 Emil Boșca-Mălin, „Procesul memorandistului năsăudean popa Gherasim Domide”, în Plaiuri năsăudene, an I, nr. 2-3,

72
73
74
75
76
77
78

1943; aspecte referitoare la mișcarea memorandistă vezi și la Corneliu Mihail Lungu (coordonator), De la Pronunciament
la Memorandum. 1868-1892. Mișcarea memorandistă, expresie a luptei naționale a romînilor, București, Ed. Arhivele Statului
din România, 1993; Traian Iuga, „Aspecte ale mișcării memorandiste în județul Bistrița Năsăud”, în Revista Bistriței, nr.
VII, 1993; Traian Bălan, „Aspecte privind mișcarea memorandistă în ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895)”, în File de
Istorie, vol. VI, 1989, pp. 171-181.
Liviu Păiuș, Monografia comunei Rodna Veche, Bistrița, 2003, p. 34.
Emil Boșca-Mălin, op.cit., în Plaiuri năsăudene, an I, nr. 2-3, 1943.
Onisim Filipoiu, „Contribuții istorice memorandiste”, în A.S., nr. III, 1975, p. 346.
Ibidem, p. 346.
Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. II, Bistrița, 1974, p. 258.
Liviu Păiuș, op.cit., p. 35.
Emil Boșca-Mălin, op.cit., în Plaiuri năsăudene, an I, nr. 2-3, 1943.

191

În procesul79 ce se intentează memorandiștilor este acuzat și Gherasim Domide. Ceilalți memorandiști din
cercul Rodnei nu au fost închiși, ei exprimându-și sprijinul și simpatia față de cei condamnați prin numeroase
scrisori de susținere. Solidaritatea memorandiștilor din cercul Rodnei s-a manifestat și prin sume de bani donate
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de susținerea Memorandumului.
Procesul începe la 7 mai 1894 la Cluj, Gherasim Domide fiind interogat în data de 9 mai 1894. Ceea ce este
demn de remarcat este faptul că în timpul interogatoriului Gherasim Domide a avut o atitudine dârză, ce evidențiază statornicia și credința sa nemăsurată în dreptatea națională „[ ... ] eu am înțeles întrebarea pusă de instanță,
și declar că nu voi răspunde la nici o întrebare până atunci când instanța nu va dresa și redacta procesul verbal în
limba mea maternă”.80 La 25 mai 1894, după aproape o lună de dezbateri, se pronunță sentința, care anunță 32 de
ani de închisoare, în total, Gherasim Domide fiind condamnat la doi ani și jumătate.
Procesul a stârnit indignare atât în țară cât și în străinătate, fiind condamnat în termeni duri de numeroase
personalități europene de prim rang, dintre care amintim pe Émile Zola, François Mistral etc. Liderii Ligii pentru
unitatea culturală a românilor au dus o campanie de susținere morală și materială a familiilor memorandiștilor.81
Istoria ținutului năsăudean pe parcursul secolului al XIX-lea reprezintă o parte integrantă a istoriei Transilvaniei, a luptei poporului român pentru libertate și emancipare națională. Este o epocă de mari realizări politice,
economice și culturale, dintre care menționăm obținerea averilor grănicerești, fundamentarea instituției civile a
Fondurilor grănicerești năsăudene, administrarea fondurilor grănicerești în interesul învățământului.
Toate aceste realizări sunt rezultatul „[ ... ] unor acțiuni românești desfășurate cu frenezie și altruism de două
mari generații de bărbați, ambele ieșite din școlile năsăudene; cea călită în focul revoluției de la 1848-1849 (Florian Porcius, Vasile Nașcu, Macedon Pop, Grigore Moisil) și cea formată la universități din fostul Imperiu austriac
ori la alte școli superioare din Transilvania tocmai cu sprijinul fondurilor grănicerești (Ioachim Mureșan, Gherasim Domide, Nestor Șimon)”.82

Les fonds de la garde-frontière de Năsăud et la formation des élites roumaines au Pays de Năsăud
(Résumé)
La création des régiments de gardes-frontière et les politiques promues par le réformisme habsbourgeois ont déterminé la formation et l’affirmation d’une élite intellectuelle au Pays de Năsăud qui par ses accomplissements culturels, politiques et scolaires ont enclenché le processus de la
modernisation de la Valée Supérieure du Someșul Mare. Appelés a fonctionner comme un outil du l’administration centrale, les régiments ont fini par
stimuler la formation des la conscience de soi des roumains par l’élite militaire ainsi constituée. Pendant la militarisation de la frontière, des Fonds
scolaires communales ont été constitués comme propriété séparée de chaque commune frontalière pour le fonctionnement des écoles primaires
nationales. Grâce à ces fonds les salaires des instituteurs ont pu être payés, des manuels ont pu être achetés, les bâtiments scolaires ont pu être
entretenu. Le district de Năsăud a jouit d’un côté de ses écoles bien entretenues et d’autre côté des fonds pour des bourses scolaires destinées à la
jeunesse. Entre les années 1861 et 1919, 2977 des bourses et d’autres formes de soutient financier ont été accordées à 1190 des écoliers, orientés
vers des écoles de métier et des universités, formant une élite roumaine qui, plus tard, prendra l’étendard de l’émancipation nationale.
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Aspecte ale vieții cotidiene și ale mentalității colective
în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917

Petre DIN

Cuvinte cheie: mentalități collective, Primul Război Mondial, Puterile Centrale, inflație, foamete.
Keywords: collective mentality, First World War, Central Powers, inflation, famine.

Noțiunea de mentalitate reprezintă o manieră generală de percepere a societății și de remodelare a ei, specifice unei epoci și unei colectivități. Istoria mentalităților a fost creată prin colaborarea cu celelalte discipline sociale:
psihologia, sociologia și etnologia. Din această perspectivă putem discuta despre caracterul interdisciplinar al istoriei mentalităților. Mentalitățile încearcă să restituie imaginea colectivității, a grupurilor umane și să identifice
opțiunile sociale și comportamentale ale acestora1.
În acest studiu mi-am propus să prezint viața cotidiană, mentalități din timpul Primului Război Mondial așa
cum s-au derulat acestea, cu vulnerabilitățile sale, dar și cu măreția lor. Cea din urmă este superioară primelor,
încât devine inutil idealizarea lor. Pornind de la sursele utilizate, am încercat să prezint o frescă vie din timpul
conflictului, cu viața de pe front și în spatele său, ocupațiile zilnice în fabrici și agricultură, derularea vieții artistice, viața religioasă, educațională și viața de familie. „Când zugrăvești viața cotidiană dintr-o anumită țară, într-o
anumită epocă ești nevoit să prezinți mai ales aspectul exterior al lucrurilor, și încă sub forma lui cea mai banală, cea care
este tocmai și cea mai cotidiană”2.
Ca urmare a preocupărilor istoricilor pentru Primul Război Mondial au apărut studii privind trăirea colectivă, violența războiului, stările de spirit ale dezertorilor și prizonierilor, ale mutilaților, celor traumatizați psihic
de experiența conflictului. Ele evidențiau brutalitatea, lașitatea, insecuritatea, condescendența, compasiunea față
de semenul său. Datorită acestor progrese ale scrisului istoric, Primului Război Mondial a devenit un moment
important din istoria violenței și a relațiilor dintre națiuni. Informațiile multiplelor surse documentare exprimă
complexitatea acestui eveniment istoric, menționând că războaiele nu pot fi marginalizate la știri despre confruntări, răniți, prizonieri, morți și impun analize diverse privind acest fenomen. Aceleași surse reliefează ideea că
soldații cei mai robuști mental și fizic nu au fost țăranii analfabeți și fataliști ci oamenii culți, care și-au dovedit
voința disciplinată prin cultură și simțul datoriei. „Un lucru trebuie însă reținut: cei ce azi voiesc să ducă lupta mai
departe și cei ce au arătat până acuma nervii cei mai tari sunt oamenii culți. Nu țăranii analfabeți și fataliști, ci cărturarii și
oamenii cu o cultură mai înaltă, cu care mai puțin se conta la început, crezându-se că organismul și nervii lor „moderni” nu
vor suporta oboselile și chinurile și că mintea lor va spune că e absurd ceea ce fac. Dar nu, mai tare decât nervii a fost voința
lor, disciplinată tocmai prin cultură, și simțul lor de datorie”3.
În Marea Britanie nivelarea discrepanțelor sociale, necazurile împărtășite în comun și asumarea justeței cauzei naționale au stimulat abandonarea dogmei liberale caracterizată prin nonintervenționismul statului, menți-
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nerea libertăților publice, preluarea de către stat a sarcinilor de a coordona efortul de război, dispariția șomajului
și coeziunea socială pe timpul războiului. Suferințele morale, creșterea explozivă a mortalității în rândul tinerei
generații nu au creat dezamăgiri explozive și pe toată durata războiului s-a manifestat solidaritatea combatanților și a populației4.
În pofida dificultăților războiului, fermitatea popoarelor componente ale Imperiului Britanic a fost impresionantă. Alimentele au fost treptat raționalizate și guvernul a impus anumite restricții, în egală măsură, și celor
săraci, și celor bogați. Obligațiile de război au fost repartizate mult mai echitabil ca în timpul ministeriatului lui
William Pitt, iar restricțiile publice au fost în mare măsură respectate. „Un popor unit susține acest război până la
victorie nu pentru că i s-ar fi impus de către conducători, ci pentru că cetățenii săi îl considerau un război drept”5.
În Franța entuziasmul războiului era nejustificat în anii următori și mulți cetățeni se întrebau dacă patria nu
este decât o minciună la adăpostul căreia mulți oportuniști adună averi? Mulți francezi au crezut că apără democrația, republica, libertatea împotriva unui regim autocratic și militarist, alții au crezut că apără patria lui Racine
împotriva celei a lui Wagner6.
O diminuare a moralului combativ general a fost determinat de lipsa de alimente care s-a resimțit încă din
1916, amenințând îndeosebi spațiile industriale ale jumătății apusene a monarhiei austro-ungare. Lipsa brațelor
de muncă, egoismul ungurilor și absența oricăror importuri au generat treptat penuria alimentară7. Informațiile
combatanților în timpul Primului Război Mondial au generat o nouă specie literară, a experiențelor trăite, între
realitate și ficțiune. Sextil Pușcariu prezintă impresii privind moralul soldaților, primirea corespondenței, dificultatea aprovizionării liniei întâi, momentele de odihnă, relațiile sporadice cu civilii în localitățile unde poposesc,
diminuarea intimității personale și șocul psihologic al morților din proximitatea sa. Mărturiile sale sunt obiective,
consemnează realități și comentează filosofic, evenimentele exprimându-și în repetate rânduri necesitatea imperioasă a sfârșitului războiului. Memoriile lui Pușcariu consemnează pentru anul 1917 și 1918 cele mai importante informații preluate din ziare, de la ofițerii aflați în permisii în Viena și ele conturează o imagine optimistă
a capitalei dublei monarhii. „Ieri s-a întors unul din ofițerii noștri de la un concediu de două săptămâni din Viena. Deși
scumpetea e mare, lumea face mai departe luxul obișnuit, cafenele bâjbâie de tineri și voinici. Lumea e veselă, căci știrile de
pe câmpul de război sunt bune și nu dorește decât pacea”8.
Octavian Tăslăuanu a fost obligat să se înroleze în armata maghiară și să participe la luptele de pe frontal oriental, și ulterior, anticipând drama lui Apostol Bologa, s-a refugiat la București. Prezentând grupurile sociale de
la Sibiu, Tăslăuan umenționa că sașii se bucurau de privilegii politice și că erau guvernamentali. Față de românii
sașii erau mai permisivi, dar le displăcea numărul lor mare. Ofițerii indiferent de naționalitate, aveau o educație
și o mentalitate habsburgică. „Mai presus de toate, se considerau slujitorii împăratului”9.
Analiza acestui scurt citat exprimă în mod pregnant, așa cum se pronunța și istoricul clujean Sorin Mitu, o
perioadă istorică contradictorie și fascinantă, dificil de perceput pentru înțelegerea noastră. Clivajul imaginar
dintre personalitățile monarhiei vieneze și lumea românească transilvăneană, dintre devotamentul național și
loialitatea față de bunul împărat10, dintre legendă și realitate a alimentat două secole de sensibilitate colectivă
românească. Iosif al II-lea a fost primul suveran habsburg care a înțeles perfect valoarea reală a noțiunii moderne
de popularitate. Pentru obținerea acestei popularități, autoritatea monarhului descinsă din dreptul divin nu mai
era suficientă în percepția supușilor. Gradual, mentalitățile moderne focalizează adulația acestora spre împăratul
popular, demofil care călătorește printre supuși spre a le identifica și soluționa doleanțele11. Ca o consecință a
acestor inițiative, românii ardeleni au perceput în suveranul austriac justițiarul și salvatorul națiunii.
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Gustave Le Bon este primul om de cultură care s-a ocupat de studiul maselor și al comportamentului acestora. În percepția sa, fondatorii de imperii, oamenii politici excepționali au fost, la nivelul subconștientului,
remarcabili psihologi care au intuit spiritul maselor. Și pentru acest fapt ei au influențat mulțimile. Cunoașterea
psihologiei maselor a reprezentat suportul omului politic care își propune să le cucerească și să obțină popularitatea. Psihologia maselor exprimă enunțul că legislația și instituțiile statului exercită o influență nesemnificativă asupra naturii lor impulsive și mulțimile sunt incapabile să-și formeze alte opinii decât cele care le-au fost
sugerate de către liderii lor carismatici. Abordând tema psihologiei maselor și preluând informațiile lui Gustave
le Bon, considerăm că împăratul Iosif al II-lea a fost un excelent psiholog și că, având acest suport, a influențat
considerabil sensibilitatea colectivă românească. „Idealul bunului suveran se schimbase: acum problema nu mai era
aceea de a asigura mântuirea sufletească a supușilor, silindu-i să îmbrățișeze singura religie adevărată, ci de a le oferi fericirea în această lume”12.
În pofida atmosferei tensionate de pe front orașul austriac Graz și-a conservat atmosfera destinsă din perioada
antebelică. Era dotat cu construcții elegante, Universitatea, Teatrul de Stat iar tramvaiul electric înlocuise tramvaiul tras de cai. Cafenelele sale erau frecventate de pensionari, întrucât cei tineri erau mobilizați pe front. Un mod
frecvent de petrecere a timpului liber îl reprezenta cititul gazetelor ilustrate și frecventarea cinematografului.
Viața culturală, caracteristică unei metropole austriece, își desfășura viața cotidiană neperturbată de vicitudinile
Primului Război Mondial. „Grazul, cu universitatea și teatrul lui, cu viața provincială liniștită și plimbările-i frumoase,
cu o populație cu grai aspru, dar cu inima-i deschisă, este, după Viena, cel mai simpatic oraș din Austria. În cafenelele lui,
pensionarii petrec multe ceasuri din zi sorbind cafeaua, gazetele ilustrate și „virginiile” lungi și aromatice, țigările de foi
care completează parcă siluetele unor colonei în retragere sau a cutărui „Hofrat” cu garoafă la butonieră. Acești cavaleri
cărunți, dar cu prestanță și cu surâs tineresc, în drumul lor spre casă trec prin parc, unde veverițele negre sau roșii se așează
lângă ei pe bănci și pe umerii lor, privindu-i cu ochi inteligenți și sclipitori”13.
Mitteleuropa idealizată ca fiind simbolul armoniei dintre popoare diferite a fost o realitate a Imperiului Habsburgic care a asigurat o conviețuire tolerantă și regretată după dispariția sa, prin raportare la sistemul totalitar ce
i-a urmat în perioada interbelică. Incapabilă să realizeze unificarea statelor germane în jurul său, Austria habsburgică își propune o nobilă misiune de regenerare a unui amalgam de popoare și culturi diferite într-un imperiu
supranațional. În timpul Primului Război Mondial, Hofmannsthal îl exalta pe homo austriacus, contrapunându-l
prusacului impregnat de mentalitate militaristă14.
La începutul anului 1917 spiritul patriotic care anima taberele combatante este mai moderat, militarii acceptând resemnarea fatalistă în fața destinului necruțător al războiului. Sensibilitatea publică europeană era dominată de două curente de gândire care exprimau în fond neliniști și dezamăgiri față de conflictul militar. Curentul
majoritar critica guvernanții pentru strategia militară în conducerea războiului și solicita măsuri pentru a se obține rezultate eficiente și scurtarea conflictului. Esența acestui apel exprima voința de a continua lupta până la
obținerea victoriei. Curentul minoritar exprima îndoiala asupra necesității acestui imens efort, contestând însăși
rațiunea lui de a se derula15.
Dintre toate statele europene criticile la adresa politicii de război iau amploare numai în Rusia. Opoziția liberală avea să formuleze vehemente critici privind venalitatea serviciilor de administrare a războiului, carențele
guvernării și anarhia ce domina viața politică și economică a imperiului. În noiembrie 1916, sunt lansate atacuri
împotriva puterii oculte exercitată în jurul țarului Nicolae al II-lea de către vindecătorul mistic, Rasputin, a cărui
prezență la Curtea de la Petersburg compromite demnitatea familiei imperiale. Disoluția regimului frapează pe
toți diplomații străini și dilema care agita spiritele publice era următoarea: va reuși țarul să distrugă opoziția prin
forță sau va deveni el o victimă a acesteia?16.
În cursul iernii anului 1916-1917 se amplifică apelurile la dezertare, se evidențiază înnapoierea tehnică a Rusiei, lipsa de vehicule, tancuri și avioane și i se reproșează țarului influența tot mai mare a țarinei Alexandra și a lui
Rasputin în deciziile sale militare și politice. Acesta este acuzat de orgii, de apetit sexual și de operațiuni comerciale dubioase. Traiul este tot mai scump în Petrograd și raționalizat, călugărul Raputin disprețuit, iar regimul
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țarului este detestat. Capitalul de încredere al suveranului se diminuează rapid pe fundalul uriașelor pierderi de
vieți pe front, atmosferei pacifiste și a ineficienței economice17.
În pofida dificultăților politice și sociale, Imperiul Țarist reprezenta pe eșicherul politic european o mare putere. Sodații erau înzestrați cu armament modern, cu uniforme adecvate câmpului de luptă și spitale militare bine
dotate cu infrastructură sanitară. Prin comparație cu tehnica medicală rusească spitalele românești erau modeste,
așa cum menționează cu toată franchețea în memoriile sale, regina Maria. „Într-o zi s-a oprit în gara noastră un
tren-spital, organizat și înzestrat de mătușa mea, împărăteasa-mamă Maria. Invitați să-l vizităm, am fost primiți de un
ofițer cazac, cu un aer de cuceritor în pitoreasca lui uniformă. Avea o „bashlik” roșie care-i flutura pe umeri ca o pereche de
aripi, iar în cingătoare erau înfipte o mulțime de pumnale. Se mișca aproape cu o ușurință săltătoare; era ceva puțin în felul
cum se desfășura larga lui bună primire. Bogăția uimitoare a trenului imperial ne făcea să ne simțim smeriți, ponosiți, săraci.
Toate se aflau într-o îmbelșugare de necrezut și mărețul cazac trecea prin vagoane ca un rege pe domeniile lui. A fost foarte
curtenitor și mi-a arătat cea mai mare mare cinstire, dar când m-am întors la sărăcăcioasele vagoane în care erau transportați ofițerii mei m-am simțit cuprinsă de un sentiment ce semăna a umilire”18.
Derularea războiului și cortegiul de suferințe impus de acesta este virulent atacat și de mișcarea socialistă internațională. Conferința reunită, în aprilie 1916, la Kienthal (Elveția) a lansat un apel tuturor partidelor socialiste
pentru refuzul implicări la guvernare, refuzul votării creditelor de război, impunerea unui armistițiu imediat și
a unei păci fără cuceriri și despăgubiri financiare. Documentul de la Kienthal a avut un impact diferit la nivelul
sensibilității socialiștilor europeni. Partidul Socialist din Italia își exprimase ostilitatea încă de la intrarea țării în
conflict și îi expulzase pe acei membrii care, similar lui Benito Mussolini, erau animați de ideea națională. În Germania și în Marea Britanie socialiștii susțineau, în cea mai mare parte a lor, efortul de război național. Ca urmare,
Partidul Laburist s-a implicat în actul guvernării și în decembrie 1916 a acordat sprijinul său guvernului condus
de Lloyd George19.
Dificultățile în aprovizionarea cu alimente de primă necesitate, inflația monetară au generat treptat creșterea prețurilor, scumpirea vieții cotidiene și suferințe materiale, care erau consecința războiului. Mărturia epocii,
narațiunea evenimentelor, dificultățile economice care tind să se instaleze treptat și în capitala imperială habsburgică la începutul anului 1917 sunt prezentate de Sextil Pușcariu. Detalierea evenimentelor reliefate de acesta
semnifică în fond un fertil instrument de detectare a mentalității colective. „Spuneau alții care vin din Viena că acolo
e grozav. Trebuie să facă coadă de la 5 dimineața ca să capete la 11 sau 12 pâine și făină. Nouă, aici, ne merge mai bine. Avem
în fiecare zi carne și pâine și vin din belșug și nu știm de zile de post”20.
Pe fundalul blocajului economic, în Germania, prețurile produselor alimentare aproape că s-au dublat în perioada 1914-1916, în timp ce retribuțiile pentru numeroase structuri sociale au crescut cu doar 25%. În Franța, indicele de prețuri ale produselor alimentare, a crescut în a doua jumătate a anului 1916 față de 1914 cu 145-165%, în
timp ce indicele mediu al salariului este de 125%21. În acest context este argumentată afirmația lui Alain Besançon
conform căreia, opinia catolică, socialistă sau conservatoare, a fost prima sensibilă la mizeria muncitorească, care
a propus măsuri și le-a transpus în realitate22.
Viața cotidiană a cetățeanului vienez obișnuit este dominată de privațiuni. Caracteristic pentru începutului
anului 1917 sunt dificultățile în aprovizionarea populației cu alimente, reducerea activității teatrelor, a programului cafenelelor, reducerea iluminatului public, a circulației tramvaielor și scumpirea costului vieții. „Locotenentul Reif s-a întors din Viena de la concediu. Caracteristic pentru aspectul Vienei e faptul că el, ca vienez, întorcându-se
odată la 10 și jumătate seara și ajungând în strada principală Kärntnerstrasse, un moment nu-și putu da seama unde este și
întrebă un sergent de stradă în care stradă se găsește. În jur nu era pui de om și în toată strada ardeau numai patru becuri.
Teatrele încep la 6 și se termină la 8 și jumătate, pentru ca lumea să mai apuce tramvaiul din urmă, căci la 9 nu mai circulă
tramvaiele și se închid cafenelele. Pâine e foarte puțină, traiul grozav de scump și unele articole necesare, precum lapte, unt,
ouă, untură nu se găsesc nici cu avuții. Cei ce până acuma înmagazinaseră provizii le-au isprăvit. Bărbații cu situații înalte
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„fac coadă” în piață cu o geantă, ca să poată aduce un kilogram de cartofi acasă. Vorba lui: bogații flămânzesc și săracii pier
de foame”23.
Dacă la nivelul sensibilității austriacului comun evenimentele războiului au creat un climat de insecuritate și
de tensiune emoțională la nivelul sensibilității vienezului prosper domina atmosfera specifică La Belle Epoque.
Acesta frecventa localurile de lux și de petrecere în pofida prețurilor exorbitante. Trăirea intensă a vieții este
argumentată de credința că după terminarea războiului se va produce o devalorizare intensă a monedei și alimentată de contractele avantajoase realizate cu oficialitățile militare și civile ale imperiului. „În schimb, localurile
de spectacole și de petreceri, cu toate prețurile exorbitante, sunt ticsite de lume. Cauza e ușurința și setea de petrecere a
vienezului și părerea răspândită îndeobște că banii după război nu vor mai avea nicio valoare. Dar cauza e mai ales bogăția
cea mare. Căci afară de funcționari și de cei cu leafă fixă, toată lumea are parale și face afaceri. Mama lui Reif vinde marmeladă Ministerului de război, un prieten, care e student în medicină, cumpără și vinde zilnic 2000 de țoale de cai, câștigând
o coroană de țol și neavând alta de lucru decât să dea dimineața o iscălitură și după prânz alta. Căci Ministerul de război
cumpără tot ce i se oferă. De la fabricant până la el marfa trece prin zece mâini, îmbogățindu-le pe toate. Dar acești bogați
stau cu toată familia lor într-o singură cameră, în care dorm, mănâncă și primesc, căci cărbunii și electricitatea nu ajung ca
să încălzească și să lumineze mai multe”24.
Prin comparație cu Austria situația economică a Ungariei este prosperă. Aprovizionarea cu bunuri alimentare
a Budapestei nu este grevată de dificultățile conflictului militar și unicul incovenient îl reprezintă creșterea prețurilor. „În schimb, în Budapesta sunt toate din belșug și lumea trăiește ca-n timp de pace, atât doar că plătește totul mai
scump. De aici indignarea justă a austriecilor împotriva ungurilor. Știrea că în cutare prăvălie din Ottakring se găsesc ouă
de vânzare e pentru vienezi mai senzațională decât un comunicat al lui Höfer, cu vreo victorie pe câmpul de război”25.
Războiul înseamnă în anul 1917 mai mult haos, măsuri absurde, mizerie, dezordine. Zeci de mii de șobolani
răspândesc boli și infectează alimentele. Infecțiile erau fatale din cauza lipsei antibioticelor. O secundă de neatenție însemna moartea. Lunetiștii erau atenți la orice mișcare imprudentă a militarilor. Ordinele ofițerilor superiori
austro-ungari sunt contradictorii, comunicarea dintre unități este deficitară. Datorită informațiilor eronate, unități militare deschid uneori focul asupra propriilor soldați. Confruntării cu inamicul i se asociază frigul, ploaia
sau căldurile excesive în anotimpul călduros. „Bieții soldați, fără adăpost, au să sufere chinurile cumplite ale unei ierni
grele pe vârful munților. Ieri văzui câteva grupuri dormind pe pământul gol, acoperiți numai cu un țol, în jurul unui foc
liber ce se stingea. E aproape neomenesc ce se cere de la bietul soldat, care-și face datoria fără de a cârti. Vai de el dacă un
glonte dușman nu-l răpune pe loc, ci îl rănește numai: cei mai mulți dintre acești nenorociți mor cu zile înainte de a ajunge
în spitalul cald care să le dea îngrijirea necesară”26.
Tragismul confruntării cu moartea este resimțită în mod dureros atât pe front, dar și în viața cotidiană a civililor. Datorită deplasării preocupărilor pentru aprovizionare cu alimente dinspre populație spre zona frontului
au de suferit cel mai mult prizonierii și cei invalizi. Alimentația acestora este precară și prelungirea războiului
înrăutățește situația lor. „Un ofițer s-a întors din Linz și povestește că acolo au sosit de curând întâii invalizi întorși din
Italia ( în schimbul unor invalizi italieni). După câteva zile s-au cerut să fie retrimiși în țara dușmană, căci acasă flămânzesc.
Într-un lagăr de prizonieri, unde zilnic mor de extenuare aproximativ 30, medicii au declarat că nu mai iau asupra lor răspunderea, căci boala de care acești nenorociți suferă nu se poate vindeca cu medicamente, ci cu pâine. Cinci inși capătă zilnic
o pâine și o conservă (când este), încolo ceva cafea și varză și iară varză, sau câte o scrumbie pe zi”27.
Scriitorul francez Henri Barbusse a utilizat ca surse de inspirație jurnalul său de campanie pentru romanul
Le Feu. În pofida imaginilor crude dedicate Primului Război Mondial soldații discută și despre implicarea lor în
război. „Spune caporalul Bertrand: Nu trebuie să știi decât un singur lucru și ăsta este următorul: acela că nemții sunt în
fața noastră ascunși adânc în pământ, iar noi trebuie să avem grijă să nu vină spre noi, trebuie să-i scoatem de acolo într-o
zi și asta cât mai repede. Da, da, trebuie să o ștergem de aici, e clar. Ce căutăm noi aici? Nu are rost să-ți bați capul cu alte
lucruri. Dar e o treabă grea”28. Militarii antrenați în luptă pe fronturile acestui conflict au trimis celor dragi milioane
de scrisori. Chiar dacă erau cenzurate, scrisorile reprezintă un document excepțional pentru starea de spirit a
celor aflați în tranșee. În scrisoarea din 26 octombrie 1917, elaborată cu patru zile înainte de moarte, soldatul Jack
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Muda îi povestește soției sale despre camaraderia și altruismul tovarășilor de suferință. „Draga mea, aici suntem cu
toții prieteni, ce nu are unul are celălalt, încercăm să ne împărtășim necazurile, să ne apărăm unii pe alții. Nu ți-ar veni să
crezi dacă ai vedea ce devotați unii altora sunt oamenii pe aici”29.
La începutul războiului avem un univers societal tânăr, în proces de modernizare, care se bucura de mirajul
vieții urbane, dar marea majoritate a acestuia era reprezentată de lumea rurală. Aceasta era conservatoare, tradițională și ale cărui valori se prăbușesc odată cu începutul războiului. Tinerii trimiși pe front sunt determinați să
ucidă pentru că altfel vor fi uciși. Debutul războiului îi transformă în oameni instinctuali, principala preocupare
fiind etalarea violenței. În 1917 sentimentul morții iminente este și mai pregnant și acest fapt transformă lumea
terestră într-o cetate asediată. Analizat din multiple perspective de Jean Delumeau sentimentul insecurității devine o notă constantă a militarilor în ultima parte a conflictului mondial. Indiferent de epoca istorică, exaltarea
eroismului este inconsistentă, aceasta pune în umbră un vast câmp al realității30.
Renașterea a fost marcată de conștiința unor evidente amenințări care grevează asupra oamenilor în conflict
de unde și coabitarea într-o singură persoană a comportamentului curajos dar și a celui timorat. Luciditatea vulnerabilității în fața primejdiilor în secolul XX, în pofida pedagogiei naționale și a sacrificiului pe altarul patriei
este la fel de prezentă ca și cazul secolelor anterioare.31„Am dormit ca vreo două ceasuri, când deodată mă deșteptă
din somn o explozie puternică în apropiere. Nu era nicio îndoială: împușcau italienii iar asupra Roncegno-lui și după toate
aparențele cu calibrul de 149 mm. Necăjit, mă întorsei pe partea cealaltă, căci putea fi o ghiulea rătăcită. Dar nu ațipii bine
când o șuierătură puternică mă făcu să ascut din nou urechile. E curios simțul ce-l ai când auzi ghiulea venind spre tine și
vîjîitul crește mereu, iar când el amuțește deodată, fără să urmeze explozia, fiind pușcătura „oarbă”, parcă lipsește sfârșitul
așteptat, punctul pe i”32.
În Rusia, Lenin conștientizează că ostilitățile pot conduce la răsturnarea regimului țarist. Evenimentele războiului nu sunt principalul pericol pentru regim ci spatele liniilor dezorganizate de stoparea raporturilor comerciale cu Occidentul și prioritatea producției pentru război. În data de 15 februarie 1917, autoritățile din Petersburg
își informează locuitorii despre introducerea de cartele raționalizate de alimente. Mii de muncitorii de la uzinele
de armament Putilov au început să demonstreze pe străzile capitalei împotriva lipsurilor și șomajului. Garnizoana din Petersburg a refuzat să deschidă focul asupra mulțimii și acest eveniment conduce la prăbușirea țarului
Nicolae al II-lea33.
Impactul morții moștenitorului la tronul Austro-Ungariei Franz Ferdinand la nivelul sensibilității colective,
dificultățile în aprovizionarea cu alimente a Vienei, adversitatea dintre maghiari și casa de Habsburg, traiul sibarit al unor sate din Ungaria este reliefată în detalii de fruntașul românilor transilvăneni, Alexandru Vaida Voevod. „Ajunsesem, în arta întrebuințării acestui proteism (om schimbător în păreri, obiceiuri – M.R.) de abilitate dialectică,
la o perfecțiune virtuoasă; desfășurând filme variate de căi și mijloace potrivite „salvării” Puterilor Centrale. De altă parte,
în același timp, în a ațâța disprețul german contra aliaților austrieci și ura acestora împotriva fuduliei germane; vechea
dușmănie maghiară, în contra casei de Habsburg și nestăpânita poftă sadică ungurească de a-i înfometa pe vienezi, cărora le
lăsa gura apă când auzeau lista bogată de mâncăruri din restaurantele budapestane și traiul sibarit prin satele din Ungaria.
Contele Ștefan Tisza, fire de corcitură maghiaro-germană ne era cel mai aprig colaborator. Dânsul era dictatorul Puterilor
Centrale. Încăpățânarea lui dâcoasă, întovărășită cu grandomania fudulă, adumbrea atât cultura lui cât și calitățile politice
de care dispunea incontestabil. Ajuns în situația de a impune supremația în monarhie, l-a realizat prin dispoziții faptice
”independența” economică, abuzând de cea politică, concentrată în mâinile lui. Cum însă Tisza era singurul om politic în
Austro-Ungaria, de voință hotărâtă și ar fi putut contribui la găsirea unor soluții de expedient pentru salvarea prin compromis a situației Ungaria, pe contul Austriei, interesul tuturor nemaghiarilor pretindea înlăturarea lui. Dat deoparte el, se
destrăma de la sine boltitura închegată a clasei privilegiate maghiare, cimentată prin energia lui”34. Citatul ne dezvăluie
naționalismul concurențial, denumit astfel de Sorin Mitu, existent între austrieci, maghiari și germani, personalitatea puternică a primului ministru maghiar Istvan Tisza, care prin energia sa a impus Ungaria din punct de

Ibidem, p. 52.
Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV – XVIII). O cetate asediată, vol. I, București, Editura Meridiane, 1986, p. 13.
Ibidem, p. 18.
Sextil Pușcariu, op.cit., p. 211.
Carl Aberhold, Janine Faure, Laure Talamon, Christian Oschner, Personalități care au schimbat istoria lumii. De la Primul
Război Mondial până în prezent, traducere din limba franceză de Mircea Gafița, București, Editura Enciclopedia RAO, 2004,
p. 34.
34 Mihai Racovițan, Alexandru Vaida Voevod între Memorandum și Trianon (1892-1920), Sibiu, 2000, pp. 93-94.
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vedere economic în cadrul Austriei și prezentat ca singurul lider politic capabil de a identifica soluții în vederea
salvării Ungariei.
Dificultățile vieții cotidiene vieneze, austeritatea restaurantelor, lipsa de perspective în obținerea victoriei este
prezentată de Lucian Blaga, aflat în aceea perioadă la Viena. Sunt invocate în sprijinul acestei idei tensiunea
europeană ce s-a substituit dialogului, degradarea standardului de viață al vienezului și dominanța impulsului
primar uman. „Ne opream pe la amiază la câte un restaurant prelung, cu încăperi scunde, cu pereții pătrunși de igrasie,
cu aerul încărcat de amintiri și de ecoul stins al chefurilor cu „Heuriger”, vinul mustos și tulbure de pe dealurile din jurul
Vienei. Spectrul foametei umbla pe coturni înalți prin capitala împărăției. Doar la aceste restaurante mărginașe, cu grădini
ce se pierdeau în pădure, se mai găseau uneori materii prime, ce nu-și dezmințeau numele substanțiale. În oraș s-a statornicit
de-a binelea imperiul surogatelor. Dar și la periferiile cu gospodării aproape rustice lipsa era mare. Pe aici firmele caselor și
întreprinderilor te întâmpinau ca o promisiune de necrezut. Câte-o lăptărie gigantică, cu firma „Molkerei”, etalată în litere
smântoase deasupra unei intrări, te amăgea să auzi prin grajduri gâlgâind laptele în vedrele de metal, dar dacă intrai – nu
puteai să obții măcar un strop de leac pe vârf de geană”35.
Ajuns la finalul studiului se impune formularea următoarelor concluzii:
Anul 1917 este confuz pentru ambele tabere combatante nu numai din cauza revoltelor militare ci și pentru
faptul că descurajarea resimțită pe linia frontului s-a colportat și în spatele său. Incertitudinea era intensă amplificată și de implicarea SUA în război de partea Antantei. Altă dilemă era asociată întrebării dacă sosise momentul
încheierii unei păci de compromis. Puterile Centrale invocau o pace conservatoare a ordinii existente, în schimb
Anglia și Franța se dovedeau loiale enunțului că războiul trebuie continuat până la victoria finală. În acest sens
Lloyd George devine premier în Anglia, iar Clemenceau în Franța. Premierul francez considera că nu mai este
actuală revitalizarea elanului din 1914, dar prin conducerea sa fermă se putea ridica moralul țării.

Aspects of daily life and the collective mentality during the First World War. Study case: 1917
(Abstract)
The World War I produced terrifying psychological and physical trauma to combatants of the two military alliances: the Central Powers and the
Triple Entente. Life of the soldier in the trenches and on the battlefield is characterized by attitudes of friendship, sense of a fulfilled duty, stoicism
and sacrifice to the idea of saving the motherland in danger, by relaxing moments due permissions and consumption of drinks and cigarettes, which
make his existence bearable.
The War has generated huge debts made by the combatants member states, inflation, famine, destruction of houses, of industrial enterprises,
of the network of railways and auto transport and the mobilization of millions of recruits. The millions of letters sent between military and civilians
revealed the discontent with the internal government policy, peddled rumors about strikes and riots, causing depression to soldiers and affecting
their morale. The ability of civilian population to resist the issues raised by the conflict depended on the local and central, national policymakers. In
all countries involved in the war the policymakers stood in the background the political differences and they fared more efficient with the country’s
administration

35 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, București, Editura Minerva, 1980, p. 152.
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Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial
[II]

Florin VLAȘIN
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Cuvinte cheie: primul război mondial, Bistrița, armata austro-ungară, front, invalizi de război
Mots clé: Première Guerre Mondiale, Bistrița, l’armee austro-hongroise, le front, blesés.

Majoritatea locuitorilor din Bistrița mobilizați în cadrul armatei austro-ungare în timpul primului război mondial au fost trimiși pe fronturile din Serbia și Galiția. Un număr mai mic dintre aceștia a ajuns pe fronturile din
Italia și Franța. Ceea ce impresionează în primul rând sunt pierderile de vieți omenești. Pe lângă acest principal
aspect, un altul este reprezentat de faptul că cei mobilizați și trimiși pe front au intrat în contact cu alte societăți,
cu alt mod de organizare politică, socială, cu alt fel de mod de viață. Ei s-au întors de pe front cu alte idei, mai
bune, sau mai puțin bune, pe care le-au răspândit printre cei de acasă. După primul război mondial lumea s-a
schimbat. O revenire totală la situația de dinainte de primul război mondial nu a mai fost posibilă.
Redăm în continuare cazul unor locuitori din Bistrița participanți la primul război mondial:
KAPPEL ECSEM – s-a născut la 13.01.1881 în localitatea Șieu Sfântu. El era fiul lui Kappel Mihai și Kappel
Rosa (născută Rosenfeld). La 06.10.1902 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar la 15.12.1905 a fost trecut în rezervă. La 12.04.1907 s-a căsătorit
în orașul Bistrița cu Langauer Ester, născută la 12.07.1888, fiica lui Langauer Iancu și Langauer Rifka (născută
Vizel). Împreună cu aceasta a avut opt copii: Marton, născut la 02.02.1908, Simion, născut la 26.05.1911, Sidonia,
născută la 02.08.1914, Fani, născută la 05.09.1916, Rezike, născută la 13.06.1918, Desideriu, născut la 24.05.1920,
Estera, născută la 02.06.1927 și Cili, născută la 25.09.1928. La 03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 22 honvezi din Târgu Mureș și trimis pe front. În timpul luptelor de pe frontul din Rusia a fost rănit,
fiind diagnosticat cu „paralizia completă a membrului superior drept consecutiv cu cicatricea aderentă a fosei
supra claviculară și regiunea sub scapulară dreapta”. Ca urmare, la 12.01.1917 a fost demobilizat, iar la 25.11.1920
a fost reformat de către comisia medico-militară ca invalid de război1.
KAUNDERT MIHAI – s-a născut la 25.12.1876. El era fiul lui Kaundert Mihai și Kaundert Catarina (născută
Sculler). El a aparținut contingentului 1897. La 31.12.1900 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Roth Caterina, născută
la 20.01.1881, fiica lui Roth Maria. Împreună cu aceasta a avut șase copii: Maria, născută la 24.03.1904, Mihai, născut la 12.09.1905, Sofia, născută la 20.08.1907, Ioan, născut la 28.06.1909, Samuel, născut la 12.10.1911 și Katarina,
născută la 02.04.1918. El era de profesie zidar. La 15.08.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. Din cauza condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de pneumonie, astfel încât la 08.03.1918 a fost demobilizat ca invalid de război. La 29.04.1918 a încetat din viață la Bistrița
din cauza „trudelor de război”2.
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Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale (în continuare SJANBN), Fond Invalizi, orfani și văduve de război,
inv. 805, dosar 1278, ﬀ. 1-19.
Pneumoniei contractate în timpul cât s-a aflat pe front; SJANBN, Fond Invalizi, orfani și văduve de război, inv. 805, dosar
1282, ﬀ. 1-20.
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KAZIMIROVICS NICOLAE – s-a născut la 10.06.1887 în localitatea Rodna. El era fiul lui Kazimirovics Nicolae și Kazimirovics Ottilia (născută Binder). El nu a fost căsătorit. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. Profesia sa
era aceea de calfă de măsar (tâmplar). El a aparținut contingentului 1909. La 15.09.1914 a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna octombrie 1916 a căzut prizonier în timpul
luptelor de pe frontul rusesc, iar în anul 1917 a dispărut ca prizonier de război în Rusia3.
KIRR IOAN – s-a născut la 20.07.1875 în localitatea Apoldu Mare (Apoldu de Sus). El era fiul lui Kirr Agnes.
Profesia sa era aceea de calfă de pantofar. La 11.05.1901 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Kazimirovics Ida, născută la 20.09.1884 în localitatea Rodna, fiica lui Kazimirovics Nicolae și Kazimirovics Ottilia (născută Binder).
Împreună cu aceasta a avut patru copii: Ioan Wilhelm, născut la 29.01.19024, Otto, născut la 20.09.1907, Robert,
născut la 18.09.1912 și Ida Ema, născută la 18.11.1915. La 27.10.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 16 artilerie austro-ungară din Sibiu și trimis pe front. În anul 1916 a fost rănit în timpul luptelor din Munții
Făgăraș. În ianuarie 1917 se afla internat în spitalul militar din Zagreb din Croația. La 13.07.1918 a încetat din
viață în Spitalul de garnizoană nr. 23 din Zagreb din Croația, din cauza bolii „incomp. vitium cordis”5 și a fost îngropat la 16.07.1918 în cimitirul comun din Zagreb. Rămasă văduvă, soția sa, Kirr Ida, s-a recăsătorit la 30.07.1919
cu Kolesnikov Serghei, născut în anul 1888 în localitatea Ploskoi din Ucraina, fiul lui Kolesnikov Cornel și Kolesnikov Agafia (născută Alcelina)6.
KLEIN GHEORGHE – s-a născut la 04.11.1873 în localitatea Bistrița. El era fiul lui Klein Gheorghe și Klein
Sofia (născută Theiss). A aparținut contingentului 1894. La 11.08.1906 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Gottfried
Rosina, născută la 08.06.1882, fiica lui Gottfried Ioan și Gottfried Maria (născută Rau). Împreună cu aceasta a
avut doi copii: Gheorghe, născut la 26.10.1907 și Maria, născută la 17.02.1910. El era de profesie calfă de zidar. La
03.11.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 08.07.1916 a
încetat din viață în timpul luptelor de pe front7.
KRAUS OSCAR CAROL – s-a născut la 15.10.1876 în orașul Bistrița. El era fiul lui Kraus Traugott și Kraus
Regina (născută Holzträger). Profesia sa era aceea de măcelar. În luna octombrie 1897 a fost încorporat pentru
satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej. În luna decembrie 1897 a fost înaintat
la gradul de fruntaș, în octombrie 1898 la gradul de caporal, în mai 1899 la gradul de sergent, iar în decembrie
1899 a fost trecut în rezervă. La 16.12.1905 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Kraus Ottilia, născută la 19.07.1887,
fiica lui Kraus Ioan și Kraus Luisa (născută Frideric). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Carol Fridric, născut
la 07.04.1907, Gertrud Ottilia, născută la 06.12.1908 și Erich Traugott, născut la 04.11.1913. La 03.08.1914 a fost
mobilizat ca sergent în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, în luna august 1914 a fost înaintat la gradul de
plutonier, iar ulterior a fost trimis pe front. În luna decembrie 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe
frontul rusesc, iar în februarie 1915 a dispărut ca prizonier de război în Rusia8.
KRAUSS OTTO – s-a născut în anul 1892 în localitatea Boița din Județul Hunedoara. El era fiul lui Kraus
Gustav și Kraus Luiza. A luat parte la primul război mondial ca ofițer activ, devenind invalid de război. La
31.05.1920 a fost trecut în retragere cu gradul de căpitan. La 19.12.1921 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Richter
Hermina, născută în anul 1901 în localitatea Șieu Măgheruș, dar nu a avut copii împreună cu aceasta9.
LEBOVICI ITZIG – s-a născut în anul 1884. El era fiul lui Lebovici Iosif și Lebovici Pepi (născută Tobac). În
luna octombrie 1906 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 85 infanterie
austro-ungară din Sighetul Marmației, iar în septembrie 1909 a fost trecut în rezervă. La 30.08.1913 s-a căsătorit
în localitatea Reghin (Reghinul Săsesc) cu Karpelesz Herieta, născută la 19.08.1888, fiica lui Karpelesz Abraham
și Karpelesz Eszter (născută Bernat). Împreună cu aceasta a avut un copil, Iosif, născut la 11.12.1911. Ulterior s-a
stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. La 02.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 85
infanterie austro-ungară din Sighetul Marmației și trimis pe front. În luna mai 1915 a dispărut în timpul luptelor
de pe front10.
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Ibidem, inv. 805, dosar 1284, ﬀ. 1-13.
A încetat din viață la 04.01.1919.
Afecțiune cardiacă.
SJANBN, Fond Invalizi, orfani și văduve de război, inv. 805, dosar 1290, ﬀ. 1-20.
Ibidem, inv. 805, dosar 1297, ﬀ. 1-15.
Ibidem, inv. 805, dosar 1311, ﬀ. 1-12.
Ibidem, inv. 618, dosar 2699, ﬀ. 1, 6, 7.
Ibidem, inv. 805, dosar 1357, ﬀ. 1-11.
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LEHRACH CAROL FRIDERIC – s-a născut la 09.09.1900 în orașul Bistrița. El era fiul lui Lehrach Carol și
Ritzinger Maria. Profesia sa era aceea de funcționar. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul luptelor a fost rănit, fiind diagnosticat cu
„amputația membrului inferior stâng în treimea inferioară a gambei și a membrului inferior drept prin dezarticulația genunchiului”. Ca urmare, a fost demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război11.
LEVEI ANDREI – s-a născut la 14.03.1886 în localitatea Șintereag. El era fiul lui Levei David și Zsigmond
Susana. La 11.02.1912 s-a căsătorit în localitatea Șintereag cu Kertész Elisabeta, născută la 01.10.1895, fiica lui
Kertész Francisc și Szabó Ana. Împreună cu aceasta a avut patru copii: Elisabeta, născută la 24.11.1912, Andreea,
născută la 27.11.1914, Francisc, născut la 14.01.1917 și Margareta, născută la 11.02.1919. El s-a stabilit împreună
cu familia în orașul Bistrița. Profesia sa era aceea de aprod la tribunal. În timpul primului război mondial a fost
mobilizat ca și caporal în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a devenit invalid, fiind diagnosticat cu „rigiditatea încheieturii umărului drept”12.
LORENZ IOAN – s-a născut la 20.09.1893 în orașul Bistrița. El era fiul lui Lorenz Mihai și Lorenz Maria (născută Mureșan). El era de meserie dulgher. La 10.02.1919 s-a căsătorit în localitatea Sărata cu Nief Maria, născută la
24.12.1899, fiica lui Nief Ioan și Nief Maria (născută Ungar). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Maria, născută
la 01.11.1919 și Ioan, născut la 10.02.1923. În luna octombrie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 12 pioneri austro-ungar, iar în aprilie 1916 a plecat pe front. În luna decembrie 1916 a „devenit prin îngheț”
invalid de război. Din cauza condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară. Ca urmare, în luna
noiembrie 1918 a fost demobilizat și lăsat la vatră13. El a fost frate cu Lorenz Mihai (vezi mai jos).
LORENZ MIHAI – s-a născut la 24.12.1891. El era fiul lui Lorenz Mihai și Lorenz Maria (născută Mureșan).
Profesia sa era aceea de calfă de dulgher. La 05.04.1914 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Franz Sofia, născută la
31.01.1893, fiica lui Franz Ioan și Franz Sofia (născută Kisch). Împreună cu aceasta a avut un copil, Sofia, născută
la 10.04.1914. În luna octombrie 1912 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej, iar în vara anului 1913 a fost înaintat la gradul de caporal. În luna iulie 1914 a fost mobilizat și trimis pe front. La 12.11.1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Rusia. La 22.01.1917 a
încetat din viață ca prizonier de război în orașul Irkutsk din Siberia. Rămasă văduvă, soția sa, Lorenz Sofia, s-a
recăsătorit la 26.06.1921 în orașul Bistrița cu Emrich Ioan, născut la 01.03.1890, fiul lui Emrich Gheorghe și Emrich
Katarina (născută Everth)14. El a fost frate cu Lorenz Ioan (vezi mai sus).
LŐW IOAN – s-a născut la 30.04.1882 în orașul Bistrița. El era fiul lui Lőw Rosina. În luna octombrie 1903 a
fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna decembrie 1903 a fost înaintat la gradul de caporal, în martie 1904 la gradul de sergent, iar în septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. El era de profesie sergent al orașului. La 22.09.1906 s-a căsătorit în orașul Bistrița
cu Spaner Ecaterina, născută la 29.03.1886, fiica lui Spaner Martin și Spaner Maria (născută Hendel). Împreună cu
aceasta a avut patru copii: Maria, născută la 27.08.1907, Ioan, născut la 29.08.1909, Catarina, născută la 04.08.1911
și Martin, născut la 15.02.1914. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca sergent în cadrul Regimentului 32 honvezi din
Dej și trimis pe front. La 08.12.1914 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front. Rămasă văduvă, soția sa,
Lőw Ecaterina, a încetat din viață la 02.10.1928 din cauza unui cancer la uter. Ca tutore al minorilor orfani de ambii părinți Ioan, Catarina și Martin, a fost numit Ioan Lickner15.
LŐWI MAIER – s-a născut la 15.12.1872 în localitatea Prundu Bârgăului. El era fiul lui Lőwi Natan și Lőwi
Brandl (născută Hirschberg). În luna octombrie 1893 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în decembrie 1893 a fost trecut în rezervă. El se ocupa cu comercializarea sticlei. La 19.06.1899 s-a căsătorit în localitatea Jelna cu Harnig Jente, născută la 12.07.1872, fiica lui Harnig
Solomon și Harnig Kaile (născută Menesch). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Natan, născut în decembrie
1899, Berta, născută în martie 1903, Iacob Farcaș, născut la 22.06.1908 și Sali, născută la 24.07.1912. El s-a stabilit
împreună cu familia în orașul Bistrița. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej și trimis pe front. La 03.06.1917 a dispărut în timpul luptelor de pe front16.
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Ibidem, inv. 618, dosar 2894, ﬀ. 1, 2, 4, 16, 33, 45-48.
Ibidem, inv. 618, dosar 2887, ﬀ. 2, 4-12.
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Ibidem, inv. 805, dosar 1383, ﬀ. 1-14.
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LUCA IOAN – s-a născut la 05.06.1875. El era fiul lui Luca Mitru și Giurgean Zamfira. Profesia sa era aceea
de cărămidar. El locuia în orașul Bistrița, pe valea Jelnei. În anul 1898 s-a căsătorit în localitatea Budacul de Jos
cu Pușcaș Maria, născută la 01.10.1878 în localitatea Buduș, fiica lui Pușcaș Florea și Pop Maria. Împreună cu
aceasta a avut trei copii: Ioan, născut la 15.02.1899, Fira, născută la 13.11.1900 și Susana, născută la 12.05.1904. La
05.10.1899 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar
la 02.12.1899 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej și trimis pe front. În urma condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară, iar în luna
septembrie 1918 a fost demobilizat și lăsat la vatră. La 04.02.1919 a încetat din viață din cauza tuberculozei pulmonare17.
LUP MITRU – s-a născut la 09.04.1885. El era fiul lui Lup Mitru și Lup Zamfira (născută Nagy). Profesia sa era
aceea de zidar. În luna octombrie 1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în septembrie 1909 a fost trecut în rezervă. La 20.11.1910 s-a căsătorit în orașul Bistrița
cu Zăgrean Veronica, născută la 05.12.1888, fiica lui Zăgrean Ioan și Zăgrean Ana (născută Rebrișorean). Împreună cu aceasta a avut un copil, Maria, născută la 08.02.1914). La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 28.10.1914 a încetat din viață în timpul luptelor de la Krovniki18.
MAIER SAMOILĂ – s-a născut la 08.01.1876. El era fiul lui Maier Andrei și Maier Pepi. Profesia sa era aceea
de comerciant. La 07.10.1899 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna decembrie 1899 a fost trecut în rezervă. La 03.06.1906 s-a căsătorit
în localitatea Șomcuta cu Fülöp Regina, născută în luna martie 1876, fiica lui Fülöp Mihai și Fülöp Berta (născută
Sparing). Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. El nu a avut copii împreună cu soția sa, dar a crescut-o pe Elena,
care era fiica surorii sale. La 03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna septembrie 1914 a fost transferat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe
front. Din cauza condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit, iar în luna iunie 1917 a fost demobilizat, fiind diagnosticat
cu „bronșită gravă și pleurezie19 seacă”20.
MAIER SIMON LEIB – era fiul lui Maier Iacob și Maier Mina. Profesia sa era aceea de comerciant. El a aparținut contingentului 1893. A fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa patru copii: Ana, născută la 21.05.1920,
Baruch, născut la 02.01.1923, Magdalena, născută la 29.12.1925 și Avram, născut la 14.10.1928. În timpul primului
război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „paralizia nervului cubital stâng cu
atrofia interosoșilor consecutiv unei răniri în treimea inferioară a antebrațului stâng și lipsa de substanță osoasă
în osul cubitus stâng în treimea inferioară”. Ca urmare, a fost demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război21.
MAIEROVICI MARTIN – s-a născut în anul 1889. El era fiul lui Maierovici Herș și Maierovici Margareta.
Profesia sa era aceea de comerciant. El a aparținut contingentului 1911. În timpul primului război mondial a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 85 infanterie austro-ungară din Sighetul Marmației și trimis pe frontul
din Rusia. Afecțiunea de care suferea a fost agravată din cauza condițiilor grele de pe front. El a fost diagnosticat
cu „dispepsie hipersistemică a dinților și măselelor maxilarului inferior”22.
MAJOR ARON s-a născut la 17.10.1894 în localitatea Dealu. El era fiul lui Major Ferencz și Major Agnes. În
timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. La
17.08.1917 a fost rănit la genunchiul drept, fiind diagnosticat cu „semianchiloza genunchiului drept după plagă
de război”. Ca urmare a fost demobilizat și lăsat la vatră. La 03.02.1918 s-a căsătorit în localitatea Dealu cu Balazs
Berta, născută la 22.07.1898 în localitatea Dealu, fiica lui Balazs Ferencz și Balazs Terezia. Împreună cu aceasta a
avut cinci copii: Gherghe, născut în anul 1919, Vențel, născut în anul 1921, Ana, născută în anul 1931, Margareta,
născută în anul 1933 și Vasile, născut în anul 1933. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița23.
MAN GHEORGHE – s-a născut la 13.10.1882 în localitatea Cosma. El era fiul lui Man Avram și Man Anica.
Ulterior s-a mutat în orașul Bistrița. El a aparținut contingentului 1904. În anul1905 s-a căsătorit cu Csalner Ma-
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Ibidem, inv. 805, dosar 2825, ﬀ. 2-4, 8-10, 13, 14, 18.
Ibidem, inv. 805, dosar 1408, ﬀ. 1-13.
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Ibidem, inv. 805, dosar 1524, ﬀ. 3, 7, 12.
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ria. La 15.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 62 infanterie austro-ungară din Târgu Mureș
și trimis pe frontul din Galiția. La 20.10.1914 a fost rănit în timpul luptelor de la Lemberg și internat în spitalul
din Nyiregyháza24. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „semianchiloza cotului drept”. Ca urmare, a fost
demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război25.
MANDT IOAN – s-a născut la 28.09.1884. La 03.10.1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna decembrie 1905 a fost înaintat la
gradul de fruntaș, iar în luna aprilie 1906 la gradul de caporal. În luna septembrie 1908 a fost trecut în rezervă.
La 31.01.1909 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Weident Maria, născută la 05.03.1887, fiica lui Weident Ioan și Weident Maria (născută Penteker). Împreună cu aceasta a avut un copil, Mihail, născut la 07.05.1906. La 01.08.1914
a fost mobilizat ca și caporal în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În
luna septembrie 1914 a fost înaintat la gradul de sergent. La 29.10.1914 a încetat din viață în timpul luptelor de
pe Muntele Iankow din Galiția. Rămasă văduvă, soția sa, Weident Maria, s-a recăsătorit la 16.04.1921 în orașul
Bistrița cu plutonierul Magda Vasile, născut la 08.03.1890, fiul lui Magda Gheorghiu și Magda Sănea (născută
Filip)26.
MARCOVICI IACOB – a fost fiul lui Marcovitz Iosif și Marcovitz Maria. El s-a căsătorit în anul 1912 cu Iacab
Eugenia. Împreună cu aceasta a avut patru copii. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna iunie 1915 a fost „rănit prin arme de foc în pântece”.
El a fost diagnosticat cu „calus la creasta iliacă dreaptă și cicatrice transversală în aceeași regiune”. Ca urmare, a
fost demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război27.
MARCOVICI ISAC – s-a născut la 13.04.1891. El era fiul lui Marcovici Iosif și Marcovici Cecilia (născută
Salomon). Profesia sa era aceea de zugrav. În luna octombrie 1912 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului
militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. La 30.03.1915 s-a căsătorit în orașul Sfântu Gheorghe cu Fruchter Elena, născută la 20.03.1877, fiica lui Fruchter Isac și Fruchter Zali (născută Friedman).
Împreună cu aceasta a avut trei copii: Martin, născut la 03.03.191228, Iosif, născut la 01.04.1915 și Serena, născută
la 12.05.1917. Între timp s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. În luna iulie 1914 a fost mobilizat în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna august 1914 a fost înaintat la gradul de caporal, iar apoi a fost trimis pe front. În timpul luptelor de pe front din ianuarie 1916 a fost „vulnerat29 de împușcătură”. După tratament a fost diagnosticat cu „paralizia membrului superior stâng de origine medulară (Patt)”.
Ca urmare, în luna aprilie 1916 a fost demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război30.
MARCU PAVEL – s-a născut la 06.01.1887. El era fiul lui Marcu Mitru și Marcu Nastasia (născută Aldorfan).
La 07.10.1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în decembrie 1909 a fost trecut în rezervă. La 19.02.1910 s-a căsătorit în orașul Bistrița
cu Enceanu Maria, născută la 27.02.1893, fiica lui Enceanu Mihail și Enceanu Florica (născută Bilegan). Împreună cu aceasta a avut unsprezece copii: Pavel, născut la 01.04.1912, Maria, născută la 14.07.1914, Ana, născută la
22.11.1915, Alexandru, născut la 08.02.1918, Mitru, născut la 09.04.1920, Elena, născută la 28.11.1921, Floarea, născută la 10.10.1923, Ioan, născut la 18.02.1925, Leontina, născută la 22.03.1927, Rafila, născută la 17.09.1929 și Emil,
născut la 04.03.1933. La 13.07.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară
din Bistrița și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a fost rănit în timpul luptelor de pe front, fiind diagnosticat
cu „luxația în afară a mâinii stângi cu lipsa de substanță osoasă în treimea inferioară a radiusului”. Ca urmare, la
21.10.1914 a fost demobilizat și lăsat la vatră ca invalid de război31.
MAROSCHER ARNOLD – s-a născut la 06.09.1872 în orașul Reghin. El era fiul lui Maroscher Gheorghe și
Maroscher Catharina (născută Brenner). Profesia sa era aceea de curelar. În luna octombrie 1894 a fost încorporat
pentru satisfacerea stagiului militar, iar în septembrie 1897 a fost trecut în rezervă. La 25.05.1899 s-a căsătorit în
orașul Bistrița cu Muller Berta, născută la 18.06.1869, fiica lui Muller Ioan și Muller Ana (născută Binder). Îm-
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Oraș în NE Ungariei.
SJANBN, Fond Invalizi, orfani și văduve de război, inv. 805, dosar 1451, ﬀ. 3, 4, 12.
Ibidem, inv. 805, ﬀ. 2-6.
Ibidem, inv. 805, dosar 1468, ﬀ. 1, 7, 8.
Acesta s-a născut înainte de căsătorie, dar a fost recunoscut de Marcovici Isac ca fiu al său.
Rănit.
SJANBN, Fond Invalizi, orfani și văduve de război, inv. 805, dosar 1467, ﬀ. 9-12, 14, 23, 34, 39-42, 48.
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preună cu aceasta a avut patru copii: Berta, născută la 25.03.1900, Arnold, născut la 06.06.1902, Adela, născută
la 20.01.1904 și Frieda, născută la 02.01.1910. La 03.08.1914 a fost mobilizat ca și caporal în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Serbia. La 18.09.1914 a trimis ultima scrisoare de pe front, după care a
dispărut32.
MARX MIHAIL – a fost funcționar la Administrația Financiară Timișoara începând cu 01.09.1902 și până
la 01.08.1914. El a fost căsătorit cu Hirsch Sofia, născută în anul 1886 în localitatea Vârșeț33. La 01.08.1914 Marx
Mihail a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. La 21.02.1918 acesta a încetat din viață
în timpul luptelor de pe front. El a avut gradul de locotenent. Rămasă văduvă, soția sa, Marx Sofia, a locuit în
perioada 1930-1937 în orașul Bolgrad, în Județul Ismail din Basarabia, iar apoi s-a mutat în orașul Bistrița34.
MATHE SANDOR – a fost căsătorit cu Mathe Rozalia. În timpul primului război mondial a fost mobilizat
în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. În anul 1915 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din
Galiția35.
MĂRCAN SIMION – s-a născut la 02.06.1882 în localitatea Feleac. El era fiul lui Mărcan Ioan și Mărcan
Domnița (născută Petraș). În luna octombrie 1903 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu Mureș, iar în luna septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. La
16.02.1907 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Marcu Ana, născută la 06.06.1882, fiica lui Marcu Todor și Marcu
Lidia (născută Ciont). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Todor, născut la 04.01.1905, Alexandru, născut la
21.06.1907 și Pavel, născut la 10.11.1908. La 22.05.1911, soția sa, Mărcan Ana, a încetat din viață din cauza unei
tuberculoze pulmonare. La 02.08.1914 Mărcan Simion a fost mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători
austro-ungar din Târgu Mureș și trimis pe front. La 15.02.1915 a trimis ultima scrisoare de pe front, după care a
dispărut în timpul luptelor. Cei trei copii au rămas orfani de ambii părinți36.
MOIȘAN IOAN – a fost căsătorit cu Moișan Teodora din localitatea Rusu Bârgăului, născută în anul 1883.
În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front.
În timpul luptelor din primul război mondial a încetat din viață. Rămasă văduvă, soția sa, Moișan Teodora, s-a
stabilit în anul 1938 în orașul Bistrița37.
MOLDOVAN ALEXANDRU – s-a născut la 07.06.1885. El era fiul lui Moldovan Nicolae și Moldovan Ana
(născută Berci). Meseria sa era aceea de chelner. La 21.01.1909 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Kristof Luiza,
născută la 03.05.1892, fiica lui Kristof Ludovic și Kristof Maria (născută Szabo). Împreună cu aceasta a avut un
copil, Alexandru, născut la 20.10.1909. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și a efectuat serviciul militar în cadrul Depozitului militar nr. 12 din Sibiu. La 10.11.1918 s-a înapoiat
acasă din Spitalul de rezervă de la Sibiu, iar la 18.11.1918 a încetat din viață din cauza aprinderii de plămâni de
care suferea38.
MOLDOVAN (BREȘFELEAN) NICOLAE – s-a născut la 03.07.1873 în orașul Bistrița. El era fiul lui Moldovan Nicolae și Moldovan Raveca (născută Lup). În luna octombrie 1894 a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna septembrie 1896 a fost trecut în rezervă.
La 19.02.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Hopârcă Floarea, fiica lui Hopârcă Ioan și Hopârcă Maria (născută
Bilegan). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Pavel, născut la 02.07.1906, Ioan, născut la 12.04.1911 și Susana,
născută la 28.06.1913. În luna mai 1915 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe
front. În luna octombrie 1916 a fost transferat în cadrul Regimentului 29 honvezi. În luna noiembrie 1918 a căzut
prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Italia. La 15.05.1919 a încetat din viață în spitalul Legiunii Române
din orașul Avezzano de lângă Roma, din cauza unei aprinderi de plămâni39.
MOLDOVAN ȘTEFAN – s-a născut la 08.12.1892. El era fiul lui Moldovan Ștefan. În timpul primului război
mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost
rănit. După tratament a fost diagnosticat cu „cicatrice profundă aderentă pe fesa dreaptă și anchiloza coxo-femu-
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rală cu scurtare de 2,5 cm a membrului inferior drept”. La 11.05.1918 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Năsăudean
Maria, născută la 20.09.189740.
MOLDOVAN VASILE – s-a născut la 02.07.1881. El era fiul lui Moldovan Mihăilă și Moldovan Fira (născută
Urs). Meseria sa era aceea de zidar. El a aparținut contingentului 1903. La 23.02.1907 s-a căsătorit cu Doroftei Maria, născută la 04.10.1889, fiica lui Doroftei Mitru și Doroftei Maria (născută Pascu). Împreună cu aceasta a avut
patru copii: Maria, născută la 28.04.1908, Vasile, născut la 25.08.1910, Valer, născut la 07.09.1912 și Iustin, născut
la 20.03.1915. La 15.03.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița și trimis pe front. La 01.11.1918 a fost demobilizat, iar 15.05.1920 a fost reformat ca invalid de război, cu
diagnosticul „infiltrație în grad mare a piciorului drept cu dureri violente, tulburări funcționale ale mâinii drepte
în grad mic în urma degerăturii”, afecțiune suferită în timpul luptelor de pe frontul din Italia din anul 1918. La
17.11.1921 a încetat din viață din cauza unei demențe acute41.
MUNTEAN TOADER – s-a născut la 17.03.1870. El era fiul lui Muntean Ioan și Muntean Ana (născută Țiboc).
Meseria sa era aceea de calfă de măsar42. El a aparținut contingentului 1891. În anul 1897 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei cu Lorenț Maria, fiica lui Lorenț Iacob și Lorenț Anica (născută Olah). În timpul primului
război mondial Muntean Toader a fost mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița
și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a dispărut. Rămasă văduvă, soția sa, Muntean Maria, s-a stabilit
în orașul Bistrița43.
MUREȘAN GHEORGHE – s-a născut la 12.01.1883 în localitatea Nicula. El era fiul lui Mureșan Condrate și
Mureșan Anica. Meseria sa era aceea de croitor. El a aparținut contingentului 1904. La 31.07. 1914 a fost mobilizat
ca și caporal în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe frontul din Serbia. La
23.08.1914 a fost internat în spitalul din Zagora. În luna septembrie 1914 a fost mutat în spitalul din Petrinia, din
Croația. În luna mai 1915 a revenit la Regimentul 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, de unde e fost demobilizat și lăsat la vatră, fiind diagnosticat cu „calus vicios la nivelul coapsei drepte”44.
MUREȘAN IOAN – s-a născut la 15.02.1882 în localitatea Florești. El era fiul lui Mureșan Nicolae și Mureșan
Irina. A fost căsătorit cu Floarea Mureșan. La 09.05.1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar la 10.05.1904 s-a prezentat la unitatea militară.
La 16.06.1905 a fost înaintat la gradul de fruntaș onorific, iar la 26.11.1905 a fost ridicat la gradul de fruntaș-caporal onorific. La 26.02.1906 a fost înaintat la gradul de caporal, iar la 16.06.1906 a fost ridicat la gradul de sergent
onorific. Odată cu terminarea stagiului militar, la 01.05.1907 a fost reangajat, funcționând ca și subofițer până la
izbucnirea primului război mondial. La 15.06.1907 a fost înaintat la gradul de sergent, la 01.10.1910 la gradul de
plutonier onorific, iar la 01.07.1913 a fost ridicat la gradul de plutonier. La 01.07.1914 a fost mobilizat ca și plutonier în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe frontul din Galiția. Împreună
cu regimentul a luat parte în anul 1915 la luptele de pe frontul din Galiția, în anul 1916 la cele de pe frontul din
Serbia, în anul 1917 la luptele de pe frontul din Italia, iar în anul 1918 a activat la Centrul de instrucție al Armatei a VI-a de pe frontul din Franța. La 14.10.1914 a fost rănit la mâna stângă în timpul luptelor de pe front. La
01.09.1914 a fost înaintat la gradul de plutonier major, iar la 11.11.1918 la gradul de ajutor de sublocotenent. A
fost decorat de mai multe ori și a fost citat prin ordin de zi pe corp de armată pentru fapte de vitejie. La 20.11.1918
s-a înscris ca ajutor de sublocotenent în cadrul Gărzii Naționale din Bistrița. La 17.01.1919 s-a înscris în Compania Bistrița a Regimentului 7 de jandarmi. În perioada 01.12.1919-01.04.1920 a urmat cursurile Școlii de șefi de
secție de jandarmi de la Oradea. La 20.05.1920 a fost numit șef de secție la Compania de jandarmi Bistrița, iar la
07.11.1922 a fost transferat la Batalionul de instrucție al Regimentului 10 jandarmi. La 12.11.1922 a fost transferat
la Compania de jandarmi Hotin, la 23.03.1923 s-a înscris în cadrul Regimentului 84 infanterie din Bistrița, iar la
01.05.1928 a fost trecut în rezervă45.
(Va urma)
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Ibidem, inv. 618, dosar 3099, ﬀ. 14-15, 18, 34, 35.
Ibidem, inv. 815, dosar 1622, ﬀ. 1-18.
Calfă de tâmplar.
SJANBN, Fond Invalizi, orfani și văduve de război, dosar 1694, ﬀ. 4, 5.
Ibidem, inv. 805, dosar 1704, ﬀ. 2, 3, 5.
Ibidem, inv. 805, dosar 1706, ﬀ. 1, 8.
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Les habitants de Bistrita participants à la Première Guerre Mondiale
(Résumé)
Pendant la Première Guerre Mondiale les habitants de Bistrița ont été mobilisés, principalement, dans le Régiment 63 austro-hongrois dʼinfanterie de Bistrița et dans le Régiment 32 honved de Dej. Mais les habitants de Bistrița ont été mobilisés aussi dans dʼautres régiments: le Régiment
2 austro-hongrois dʼinfanterie de Brașov, le Régiment 62 austro-hongrois dʼinfanterie de Târgu Mureș, le Régiment 82 austro-hongrois dʼinfanterie
dʼOdorheiu Secuiesc, le Régiment 85 austro-hongrois dʼinfanterie de Sighetul Marmației, le Régiment 12 honveds de Satu Mare, le Régiment 22
honveds de Târgu Mureș, les régiments 25 honveds, 29 chasseurs, 9 cavalerie ou 16 obusiers de Sibiu et dans le Bataillon 23 chasseurs de Târgu
Mureș. Leur nationalité était très diverse: roumains, allemends, juifs, hongrois. Pendant les combats, plusieur sont perdu leur vie ou ont été blessés,
dʼautre sont disparu sur le champ de bataille.

Bistrița, august 1915, plecarea cu trenul
a Regimentului 63 infanterie austro-ungară
Sursa: Arhivele Naționale ale României,
Colecția Fototecă, Album 324, f. 44

Bistrița, august 1915, plecarea cu trenul
a Regimentului 63 infanterie austro-ungară
Sursa: Arhivele Naționale ale României,
Colecția Fototecă, Album 324, f. 45

17.09.1915, ofiţeri şi soldaţi
din Regimentul 63 infanterie Bistrița
Sursa: Arhivele Naționale ale României,
Colecția Fototecă, Album 324, f. 50
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În România Mare.
Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud

Adrian ONOFREIU

Cuvinte cheie: România Mare, județul Bistrița-Năsăud, administrație, notari comunali, agricultură, învățământ, căi de comunicație.
Schlüsselworte: Grossrumänien, Kreis Bistrita-Năsăud, Verwaltung, kommunale Notare, Landwirtschaft, Bildung, Verkehrswege.

După 4 ani de conflict, susținut și prin jertfa supremă a multora din locuitorii comitatului (de atunci) Bistrița-Năsăud, a apărut „soarele dreptății” și în acest areal geografic. Sfârșitul războiului, traumele care le-au suferit
atât cei în uniformă militară, cât și cei din „spatele frontului” au conturat speranța într-o lume mai bună. Iar pentru Transilvania, direcțiile de evoluție au fost cuprinse în principiile „Declarației Marii Adunări Naționale de la
Alba-Iulia”, din 1 decembrie 1918.
Marcate profund de marele cataclism, comunitățile etnice din nou denumitul județ Bistrița-Năsăud au căutat
să se poziționeze cât mai favorabil în contextul reașezării lumii postbelice. Nu întâmplător, membrii uneia, majoritari aici – românii – clamau drepturi depline de care nu au avut parte în trecut, pe când altele – reprezentând în
principal sașii și maghiarii – căutau un nou model de „acomodare” la aceste realități.
Instalarea noilor autorități române a cunoscut și aici un parcurs sinuos1, de multe ori fragmentat de cutumele
din trecut. Până și românii invocau „mitul bunului împărat”, marcant pentru generațiile anterioare războiului,
crescute și formate în acest ambient2. Iar „preluarea imperiului” – formulă atât de familiară în epocă – s-a derulat
cu multe animozități și asperități, definite de rezistența la schimbare, determinată de statutul incert al provinciei
în primii anii post-conflict3.
Dar, cu piedici și stimuli, cu atitudini, acțiuni/reacțiuni ale principalilor „actanți”, traseul spre integrarea în
noul stat unitar român și-a urmat parcursul firesc/legic.
Au contribuit la aceasta, în primul rând, mecanismele impuse de autoritățile statului național unitar român în perioada imediat următoare, mai ales în domeniul administrației, „pilon” al transformărilor dorite și
așteptate de românii majoritari4. La acest segment s-a adăugat și parcursul societății românești interbelice din

1
2
3

4

Vezi pe larg, la Victor Moldovan, Memoriile unui politician din perioada interbelică, vol. I, ediția a II-a revăzută și adăugită,
editori, Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 72-78.
Definitorii pentru aceste trăsături atitudinale sunt memoriile unui „actor” al evenimentelor; vezi Andreea Salvan, „Pavel
Tofan – Memorii din 1918”, în Bistrița 90 de ani de la Marea Unire, Bistrița, Ed. Barna’, 2008, pp. 69-108.
Adrian Onofreiu, „1918 – O lume în schimbare”, în Revista Bistriței, XXII, 2008, pp. 349-363; Idem, „Mărturii documentare
referitoare la relațiile minoritate/majoritate la Bistrița în primii ani după Unirea din 1918”, în Revista Bistriței, XXVI, 2010,
pp. 431-441.
Vezi pe larg, proiectul general la Adrian Onofreiu, „Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921”, în Anuarul
Arhivelor Mureșene, serie nouă, nr. II (VI), 2-13, pp. 185-214, aspecte particulare pentru județul Bistrița-Năsăud; Idem, „Un
proiect de regionalizare a României din anul 1921. Cazul județului Bistrița-Năsăud”, în Revista Bistriței, XXVIII, 2014,
pp. 288-298; pentru structuri administrative locale, Idem, „Petiționarism năsăudean. Memoriu pentru noua organizare
administrativă”, în Astra, I (VIII), nr. 2 (28), decembrie 2013, pp. 72-78; Idem, „Un proiect de regionalizare administrativă
din 1921. Cazul plasei Rodna”, în Cetatea Rodnei, XI, nr. 22, aprilie 2014, pp. 5-9; Idem, „Un proiect de regionalizare a
României din anul 1921. Cazul plasei Bârgău”, în Anuarul Bârgăoan, V, nr. 5, 2015, pp. 108-112.
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reședința județului, orașul Bistrița5, ca și noile structuri administrative introduse treptat, prin legi în acest domeniu6.
Rezultatul pentru perioada de până la unificarea administrativă din 1925 s-a concretizat și pentru județul
Bistrița-Năsăud în efortul de „acomodare” la noile realități. Influențată de reglementări legislative, evoluția s-a
înscris pe traiectul general al integrării în statul unitar român.
De aceea, documentele – inedite – pe care le prezentăm în continuare relevă o parte din acest efort. Deși ele
sunt prezentate cronologic, definesc câteva domenii importante.
Domeniul administrativ cuprinde rapoartele/sintezele unor instituții locale: Primăria orașului reședință a județului Bistrița7 și cele două structuri administrative locale, plasele Beșineu8 și Năsăud.
Chiar dacă pentru entitățile enumerate mai sus sunt comune elemente referitoare la situația administrativă, starea civilă, situația sanitară, sanitar-veterinară, economie, drumuri/căi de comunicație, industrie/brevete
de meserii, fiecare dintre documente ne relevă și aspecte particulare, specifice fiecărei instituții care l-a elaborat.
În cazul Primăriei Bistrița, „raportul pe perioada 1 martie-1 octombrie 1920” consemnează, ca și „tușee” locale,
„grevele” ucenicilor frizeri (14 august) și metalurgiști (septembrie), „în baza articolului de lege nr. XVIII/1884”,
aplicarea „legii de evacuare” – determinată de criza locuințelor – neplata chiriilor pentru cazărmile proprietăți
ale orașului „de la începutul revoluției”, situația aplicării reformei agrare – prin sistemul arendărilor forțate.
În cazul raportului plasei Beșineu, decelăm atribuțiile principale ale acestei structuri administrative, mai bine
organizată, referitoare la administrație, competențe administrative: situația economică, edificări, alimentație publică, recrutări, colecte în scopuri caritabile, abonamente la publicații oficiale, încasarea taxelor și impozitelor comunale, județene și cele datorate statului, controlul administrației, acte de stare civilă, starea sanitară: industrie,
agricultură, comerț, starea social-culturală, aplicarea reformei agrare/arendările forțate, protecția socială, poliția
rurală – exercitată prin paza de noapte a locuitorilor, comerț și aplicarea contravențiilor pentru delicte silvice și a
celor referitoare la paza „câmpului”.
Raportul plasei Năsăud relevă, ca și trăsătură generală, faptul că „administrația generală tot suferă de urmările războiului, de „lipsa personalului suficient și corespunzător”, acuză atitudinea secretarilor comunali, care
„se uită mai tare după lucrurile particulare, decât după rezolvarea agendelor oficioase”, presiunea „lucrărilor
oficioase”, presiunea „urgitărilor nenumărate”, moralitatea „afectată în urma războiului, folosința banilor publici
„pentru trebuințe private, ca și cum ar fi case de împrumut, din care se ridică sume de bani, fără nici un document,
când au lipsă de bani”, dorința de „a schimba corporațiunile”, lipsa podurilor pentru căile de comunicație, fapt
determinant în starea rea a comunicației pe drumul județean Salva-Năsăud, „încât comunicațiunea, chiar cu povară, în timpuri ploioase, e imposibilă”, iar pe drumul de stat Beclean-Moisei, între Salva-Fiad, „comunicațiunea
este împreunată în cel mai mare grad”.
Sinteza situației județului, cuprinsă în raportul inspectorului general administrativ Ștefan Cucerva relevă o
situație relativ bună, expresie a „autorității” care a elaborat documentul, cât și a necesității elaborării unui act
oficial „pe linia” celor care guvernau.
Memoriul notarilor comunali – elaborat în numele Reuniunii Centrale a Notarilor și Sub-notarilor comunali
din Transilvania și asumat de funcționarii din județul Bistrița-Năsăud – revendică perpetuarea autonomiei administrative, păstrarea funcției notarului comunal, organizarea comunelor rurale „numai dacă au mijloace pentru
administrare”, iar dacă nu, organizarea în „centre de populație pentru susținerea unei administrații cercuale”,
precizarea atribuțiilor jandarmeriei rurale și, în final, lărgirea atribuțiilor notarului comunal, funcție care urma să
fie scoasă de sub influența factorilor politici.
Sinteza a fost completată de prezentarea situației din domeniul agricol, a învățământului și a situației căilor
de comunicații.
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Idem, „Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică”, în Revista Bistriței, XXIX, 2015, pp. 204-217.
Ioan Bâca, Adrian Onofreiu, „Evoluția administrativă a județului Bistrița-Năsăud”, în Ibidem, XX, 2006, pp. 340-371; Idem,
„Modele comparative de organizare administrativă a județului Bistrița-Năsăud”, în Studii și cercetări etnoculturale, 16,
2011, pp. 451-476.
Document redactat în limba germană, spre deosebire de cel al Preturii Plasei Beșinu, redactat în limba română. De altfel,
până în anul 1924 protocoalele de ședințe ale comunității orășenești au fost scrise exclusiv în limba germană, între 1924-1925,
bilingv și abia din anul 1926, numai în limba oficială a statului român; vezi și la Adrian Onofreiu, „Naționalism și etnicitate
... , nota 12, p. 206.
Denumirea veche pentru localitatea de reședință, Viișoara.
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Peste tot, o imagine de ansamblu a integrării și a județului Bistrița-Năsăud în statutul României Mari interbelice.
Documentele au fost ordonate cronologic, iar pentru aprofundarea ariei informaționale, am intervenit prin
completări și referințe bibliografice în notele de subsol.
1.
Nr. 65.640/1920
Prea înaltului, domnului prefect
În urma înregistrărilor verbale din data de 05.11.1920, subsemnatul, Consiliu al orașului și-a dat acordul asupra consemnării celor mai importante evenimente petrecute în oraș în perioada 01.03-31.10.1920, respectiv:
Raport
S-au efectuat următoarele:
I. De ordin militar:
În 25 și 26 mai a anului în curs, s-au efectuat recrutări regulate a celor născuți în anii 1897, 1898 și 1899.
₋ dintre cei 144 înregistrați în anul 1897, s-au înrolat 19;
₋ din cei 132 născuți în anul 1898, s-au înrolat 20;
₋ dintre cei 157 cu anul de naștere 1899, s-au înrolat 59.
În 29 octombrie a anului curent a urmat centralizarea listelor cu situația aferentă anului 1921.
Din 23 octombrie și până în 30 octombrie inclusiv a anului curent s-au efectuat controale asupra celor îndatorați la recrutare, în cazul unor pericole, asupra celor născuți în perioada 1880-1896, inclusiv.
II. De ordin comercial.
În perioada 1 martie-31 octombrie a anului curent au fost emise 109 certificate comerciale și 11 autorizații de
concesiuni, s-au înregistrat 106 ucenici în registrul de ucenici, și s-au emis 28 de cărți de muncă. Numărul redus
al cărților de muncă se explică prin faptul că, de câteva luni nu se pot găsi astfel de documente. În cazurile urgente au fost emise ca și înlocuitoare, certificate provizorii.
Cu scopul de a comanda cărți de muncă a fost prezentat subprefectului raportul nr. 425/1920, raport întocmit
pe baza decretului ministrului de Comerț, nr. 48.665/1884.
În ultima vreme a fost vizibilă în rândul asistenților comerciali străduința de a încheia cu angajatorii lor contracte colective de muncă, astfel încât, asistenții au fost ajutați faptic de Organizația Profesională Centrală a Social-Democraților din Cluj. Ca urmare a circumstanțelor, alianța muncitorilor devine tot mai puternică, astfel
încât în ziua de azi un număr mare de meseriași activi în Bistrița sunt membrii al Asociației Profesionale a Social
–Democraților.
Contracte colective de muncă au încheiat până în prezent frizerii și brutarii, fiind în discuție și situația metalurgiștilor.
În concordanță cu aceste mișcări au apărut și cele două proteste, manifestate in ultima perioadă. În 14 august
a anului curent au intrat în grevă ucenicii de frizeri, conflict aplanat însă în baza paragraful 163 a legii XVIII a
Curții de Arbitraj, convocat în 1884; astfel ucenicii de frizeri și-au reluat activitatea.
La sfârșitul lunii septembrie a anului curent au intrat în grevă și metalurgiștii. Și în acest caz s-a convocat Curtea de Arbitraj, pe baza legii XVIII din 1884, însă, între timp, legea grevei nu a putut fi pusă în aplicare, deoarece
aceasta se raporta doar la întreprinderi mai mari, cu cel puțin 10 angajați. Prin intermediul inspectorului regional
Gheorghe Enescu s-a ajuns la o conciliere provizorie. Această problemă este actualmente în negociere la Casa
Județeană de Asigurări Sociale, aceasta din urmă având sarcina de a rezolva această problemă.
III. Alegerile.
În 3 iunie anul curent s-au desfășurat alegerile pentru deputați, iar în 6 iunie a.c., pentru senatori. Deoarece
nu s-au prescris completări în listele electorale, alegerile s-au realizat pe baza listelor din anul trecut, totul decurgând în liniște, fără incidente.
În ultimele zile a lunii octombrie s-a realizat centralizarea statistică a datelor electorale. Aceste activități sunt
în curs de procesare, termenul de oficializare a acestora nefiind încă stabilit.
IV. Activități de construcții.
Cele mai importante lucrări în domeniul construcțiilor realizate în perioada 1 martie-30 octombrie 1920, de
către Biroul de Construcții al orașului sunt:
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1. Transformarea spitalului vechi de holeră în Curte agrară. Chipurile, în aceasta nu vor fi adăpostite doar
animalele de tracțiune ale orașului, ci vor găsi adăpost permanent în această curte și animalele tată, respectiv aici
se vor depozita și proviziile cu caracter economic. Acestea vor fi sub conducerea și sub supravegherea agenților
economici, și a îngrijitorilor de taurine din oraș. Costurile acestei renovări s-au ridicat la 45.000 de coroane.
2. Lucrări de consolidare a malurilor cu scopul protejării instalațiilor superioare de alimentare cu apă, prin
construirea a 5 plăci de beton (1 anul trecut, 4 în acest an), cu costuri de 40.000 de coroane.
3. Lucrări de consolidare a malurilor cu scopul de a proteja casele din strada Siechferberg9 precum construirea
unei plăci de beton pe malul stâng al Bistriței. Costurile au fost de 10.000 de coroane.
4. Lucrări de renovare a liniei de telefonie în zona de izvor, prin lucrări de sprijinire a stâlpilor în stare deteriorată, întinderea firelor și repararea aparatelor cu grad ridicat de uzură. Costurile au fost de 6.000 coroane.
5. Realizarea unui proiect ce vizează amenajarea unui canal de presiune (între digul de sus și măcelărie), în
vederea transformării hidroenergiei în uzina electrică și valorificării acesteia în mod economic. Planul acestei
amenajări a fost elaborat în Biroul de Construcții al orașului.
6. Elaborarea unui proiect în vederea valorificării hidroenergiei dintre Podul Jelnei și uzina electrică, cu același scop ca și cel prezentat la punctul 5. Acest proiect a fost realizat de firma Gaertner cu aprobarea Biroului de
Construcții.
7. Construirea unei vămi provizorii pentru locuitorii din Jelna, cu un buget de 19.000 de coroane, însă sectorul
privat în domeniul construcțiilor a fost foarte limitat.
Alături de micile renovări, s-a construit doar o singură clădire nouă, o casă familială pe strada Bahngasse/
Gării, destinată inginerilor de la CFR Schmidt și Schwalm.
De remarcat sunt și disfuncționalitățile existente în domeniul transporturilor, respectiv prețurile ridicate, în
general.
V. Aplicarea legii de evacuare.
Una dintre cela mai importante probleme o reprezintă cea a crizei locuințelor, datorată fenomenului de suprapopulare, ca o urmare a războiului, fiind ignorate toate cererile, impunându-se piedici invincibile în soluționarea
acestora. Desigur, doar un sprijin din partea statului către sectorul construcțiilor ar fi fost în măsură să realizeze
anumite schimbări.
Desigur, prin intermediul legilor de evacuare, s-a aranjat înlăturarea celor imigrați, respectiv atribuirea unor
locuințe celor din domeniul militar și funcționarilor publici.
Totuși executările au creat mari dificultăți, astfel încât în ciuda muncii și efortului depus nu se poate prezenta
nici în ziua de azi o reușită tangibilă.
Pe baza legilor de evacuare și a decretului ministrului de Interne nr. 5776/1920 s-au înființat:
₋ Oficiul de control al locuințelor;
₋ Oficiul de evacuare;
₋ Oficiul de locuințe.
La Oficiul de Control s-a realizat declararea locuințelor.
Oficiul de Evacuare și-a început activitatea pe baza unei liste obținute de la poliție, ei fiind pregătiți să evacueze, pe baza art. II din lege, familiile din listă.
Toate deciziile luate au fost contestate prin recurs. O parte din aceste hotărâri sunt încă la Comisia de Evacuare
pentru o a doua soluționare judecătorească, în timp ce cealaltă parte a acestora, fiind deja soluționată în a doua
instanță. Cu toate acestea nu s-a eliberat nicio locuință, nefiind pusă niciuna la dispoziția Oficiului de locuințe,
deoarece prin decretul ministrului de Interne nr. 56.640/1920, posibilitatea de evacuare, în adevăratul sens, a fost
limitată. Astfel, Oficiul de locuințe, devine neputincios în fața crizei de locuințe și nu face față numeroaselor cereri.
Toate aceste activități au necesitat timp și mult efort, îndeosebi pe cheltuiala demersurilor oficiale, din partea
demnitarilor orășenești cărora le-au fost încredințate.
Și totuși cele trei oficii sus menționate, care oricum trebuiau să fie într-o strânsă relație, ar fi contribuit substanțial la ușurarea și simplificarea acestor activități complexe, dacă nu ar fi lucrat separat, ci ar fi fost unificate
într-un centru comun, cu un singur șef, astfel încât activitățile lor să fi fost dirijate dintr-un singur centru comun,
de unde să le fi fost atribuite sarcinile, după modelul care funcționează deja la Cluj.

9

Azi Codrișor.
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VI. Emigrarea.
Se poate identifica, ca un fenomen aparte, faptul că au fost eliberate multe certificate de competență, cu scopul
obținerii unui pașaport extern. În majoritatea cazurilor, inițial era necesar stabilirea competențelor, chiar dacă
în pașaport nu era prevăzută o astfel de rubrică. Ar fi trebui să se renunțe la modelul unui astfel de certificat cu
scop mai sus menționat, fiind de ajuns o adeverință emisă și completată de autoritatea de poliție, cu specificarea
domiciliului a persoanei în cauză, neexistând astfel niciun impediment la eliberarea unui pașaport.
VII. De ordin financiar.
Starea financiară a orașului în acest an, date fiind circumstanțele existente, a fost dezolantă, deoarece acesta
nu a intrat în posesia banilor proveniți din taxele locale, din următoarele motive:
1. De la începutul revoluției și până în zilele de azi orașul nu a primit chiriile pentru cazărmi, ceea ce reprezintă un deficit anual în bugetul orașului în quantum de 75.000 de coroane (după modelul vechi de calcul și la
nivelul foarte scăzut al chiriilor);
2. Prin decretul guvernamental Nr. 13170/1919 au fost reglate, începând cu 1 iunie 1919, veniturile funcționarilor din oraș, iar diferențele dintre veniturile vechi și cele noi trebuiau acoperite sub forma unui premiu de stat.
În anul 1920 s-a enunțat printr-un decret guvernamental faptul că, statul acoperă doar diferențele salariale și de
cazare a funcționarilor încadrați în grupe, timp ce diferențele celorlalți angajați ai orașului vor fi suportate de
oraș. Astfel acest fapt prezintă orașului o pierdere, în valoare de mii de coroane, fapt neluat în calcul la evaluarea
municipală, având la bază decr. Guvern. 13170/1919, în urma căruia orașul a întâmpinat dificultăți.
În final, se menționează ideea, că datorită reglementărilor valutare situația funcționarilor s-a înrăutățit în așa
măsură încât activitatea oficiului poate fi asigurată numai printr-un ajutor temeinic și rapid.
VIII. Administrarea trezoreriei.
Prin trezoreria locală au intrat în anul 1920, până în 1 noiembrie:
₋ din impozitul statului/ național, 61.3331 coroane și 99;
₋ din impozitul de patrimoniu/pe clădiri, 135.778 coroane și 50;
₋ din impozitul de război, 229.545 coroane și 83;
₋ din taxa pentru drumurile comitatense și taxa de telefonie, 27.984 coroane și 83;
în total: 1.006.640 coroane și 42.
Suma sus amintită a fost direcționată deja către Oficiul Local de Dare.
Casa orășenească a devenit pentru o parte a populației locul de schimb a bancnotelor coroană. S-au realizat
tranzacții de peste 18.000.000 (optsprezece milioane) de coroane, însă s-au plătit numai 3.700.000 de lei, iar pentru
restul sumei s-au eliberat chitanțe. Astfel în urma acestor schimburi valutare s-a constatat un deficit de bani, ceea
ce a îngreunat activitățile de colectare a impozitelor și taxelor. Acest deficit total a generat greutăți majore atât în
rândul încasărilor cât și în rândul gestionării banilor.
IX. Cauze de sănătate publică.
Din punct de vedere sanitar sau al igienei nu s-au înregistrat incidente deosebite. Starea de sănătate a populației civile din oraș, în perioada de referință, a fost satisfăcătoare.
În rândul bolilor infecțioase s-au însemnat în luna martie mai multe cazuri de gripă, iar în lunile de vară câteva cazuri de dizenterie, fără a se ajunge însă în nici unul dintre cazuri la o stare de epidemie. Îmbolnăvirile individuale au prezentat o evoluție benignă. Rata îmbolnăvirilor infecțioase a fost mult mai redusă față de aceeași
perioadă a anului trecut.
X. Cauze veterinare.
O sarcină importantă a direcției veterinare a fost eliberarea, fără a cere voie, a cailor, porcilor și a carelor din
curtea abatorului orășenesc, de lângă Divizia 16.
În locul măcelarului Sponer, la sfârșitul lui octombrie, a fost angajat Czegoi Pastor Mihaly.
S-au sacrificat: 72 bivoli; 38 tauri; 122 boi; 273 vaci; 230 vite tinere; 530 viței, în total, 1265 capete. 1233 oi; 4826
miei; 479 porci;
Întreținerea clădirilor din zonele cu apă necesită multă osteneală.
În afară de febra aftoasă și scabie în rândul cailor, precum și a câtorva cazuri de rabie, în oraș nu s-au înregistrat alte boli contagioase în rândul animalelor.
Activitatea de analiză a cărnii din măcelăria orașului a fost asigurată de doctorul veterinar al orașului Friedrich Konnerth. Activitățile tuturor veterinarilor din oraș au fost coordonate de inspectorul veterinar Alexandru

212

Székely, iar medicului veterinar din cercul Viișoara, Ignacz Bolgár i-au fost încredințate cazuri doar sub conducerea veterinarului din oraș.
XI. Matricula de stare civilă.
Fapt important ce se poate remarca în cadrul Matriculei de Stare Civilă este epuizarea totală a tipizatelor, în
special a celor necesare pentru extrasele din registrele de stare civilă (nașteri-căsătorii-decese), urmate de protocoalele de recrutare. Chiar dacă au fost solicitate domnului subprefect, chiar dacă directorul acestui oficiu le-a comunicat verbal subsemnaților din Cluj faptul că, tipizatele zac în Sibiu și este necesară doar ridicarea acestora, ele
nu au fost trimise la oficiu. Ceea ce a împiedicat funcționarea oficiului este și în continuare faptul că acest oficiu
nu dispune de o clădire proprie. În fiecare sâmbătă activitățile trebuie suspendate din cauza ședinței consiliului
local. Pe lângă acest fapt, în celelalte zile, în timpul programului de lucru se țin și licitații, ședințe de comisii, alte
ședințe, înregistrarea celor recrutați etc., astfel încât activitatea oficiului este întreruptă pentru mai multe zile în
șir.
XII. Aprovizionarea.
Aprovizionarea populației cu cele mai importante produse de bunuri și de nevoi nu se poate urmări în mod
corespunzător, aceasta ducând lipsă îndeosebi de făină și zahăr, deoarece achiziționarea și transportul acestora a
ridicat mari probleme. Trebuie menționat carența existentă atât în domeniul transporturilor, îndeosebi a lipsei de
vagoane și locomotive, cât și din sistemul de transfer, respectiv în rândul bacșișurilor. De exemplu, un transport
de 25 de vagoane de grâu a venit de la Caracal până în Bistrița de la sfârșitul lui mai și până la începutul lui august, deoarece acesta nu a fost uns10 destul.
Un alt moment important din sfera alimentației publice a fost momentul fixării prețurilor maximale din luna
septembrie a anului în curs, pentru unele alimente și articole de primă necesitate.
Populația noastră a avut o poziție rezervată vizavi de asemenea intervenții oficiale directe, și a arătat în mod
repetat că astfel de intervenții brutale au ca urmare efectul contrar celui dorit.
Atâta timp cât nu este permisă vânzarea, cumpărarea și transportul liber a cerealelor, făinii și al articolelor de
primă necesitate, respectiv concurența este reglată de prețurile de vânzare și cumpărare, deficiența semnalată în
domeniu transporturilor nu se va atenua, și nu se poate aștepta o îmbunătățire în privința alimentației publice.
Astfel se va cere autorităților superioare intervenirea și înlăturarea acestor deficiențe stânjenitoare din calea bunăstării transporturilor și a populației.
În perioada 1 aprilie-31 octombrie au fost împărțite populației 31 de vagoane de grâu, 10 vagoane grâu de
făină și 5 ½ vagoane zahăr, 36 vagoane de porumb.
XIII. Direcția Silvică.
O problemă importantă este cea legată de achiziționarea lemnelor de foc. Majoritatea populației se plânge de
prețul ridicat pe piață al lemnelor de foc, mulți neputând plăti acest preț ridicat. Din acest motiv se adresează
orașului în vederea obținerii unui ajutor, respectiv de obținerea lemnelor de foc direct din pădure, fie prin cărăușie, fie adaptând modelul comunităților în care anual suprafețele de pădure destinate tăierii sunt împărțite în
parcele mai mici și cedate populației.
Pentru introducerea acestui sistem ar fi fost mai bine cesionarea lemnelor de foc din pădurile comunitare aflate sub autoritatea direcției silvice, la un preț moderat, deoarece orașul a dispus de o suprafață redusă de pădure.
Chiar dacă în urma măsurilor severe ale conducerii au scăzut cazurile de defrișări, numărul daunelor din păduri este mai mare față de anii anteriori.
Afacerile.
Pe baza însemnărilor nr. 5546/1920 se va prezenta în ceea ce urmează raportul din domeniu comerțului:
1. În anul 1920 s-au depus la autoritățile orășenești 6.609 dosare de afaceri, din care s-au soluționat 6.387, rămânând în urmă, 222.
2. În același timp au intrat la direcția de protecția copilului 632 de cereri, din care s-au soluționat 624, rămânând în lucru, 8.
3. Din situațiile militare nu este nimic de raportat.
4. În perioada 1 noiembrie 1920-până azi s-au emis 32 de certificate comerciale și 7 de concesiune.
5. Pedepsele de disciplină și ordine din 1920: 100 coroane, din care încasate, 100 de coroane.
6. Nu s-au consemnat incidente majore.

10 Aici, în sensul că nu au fost date comisioane autorităților competente.
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7. Orașul și-a acoperit cheltuielile din veniturile proprii, la care s-au adăugat alături de contribuțiile comunității, în procent de 90 %, în quantum de 198.000 coroane.
8. Din 1 mai 1920 și până azi s-au înregistrat boli infecțioase: scarlatină-3 cazuri și gripă-2 cazuri. Starea de
sănătate a populației este favorabilă.
În această perioadă nu s-au înregistrat boli în rândul animalelor.
10. La Institutul cetățenilor săraci au fost înregistrate 23 de persoane, 15 de sex masculin și 8, de sex feminin.
Întreținerea acestora a fost acoperită din fondurile instituției.
11. Din fondurile fundației „Mauksch” a fost ajutată a văduvă cu 125 coroane.
12. Începând cu 1 noiembrie 1920 și până azi nu s-au realizat activități în domeniul construcțiilor, din cauza
vremii reci și capricioase. Activități de reabilitare a străzilor, de pietruire, s-au realizat numai în locurile foarte
stricate și doar în cazuri speciale. Achiziția pietrișului nu era posibilă din cauza lipsei autovehiculelor.
Uzina de apă a funcționat normal în această perioadă. Vara și toamna secetoasă, înghețul timpuriu instalat
în octombrie au afectat puternic capacitatea izvoarelor, astfel încât pentru a putea furniza apă populației aceasta
trebuia închisă aproape în fiecare noapte.
13. Asemeni perioadei anterioare, începând cu 1 noiembrie 1920, uzina electrică trebuia forțată tare. Insuficiența instalațiilor mecanice din fabrici se face tot mai tare simțită. Pretenția de furnizare a energiei electrice este
tot mai mare, în timp ce capacitatea de producție a uzinei nu a fost sporită. Apariția celei mai mici avarii la nivelul utilajelor se resimte imediat pe raza orașului, deoarece nu este disponibilă o rezervă corespunzătoare. Cea
mai mare problemă o reprezintă expunerea accentuată a utilajelor la explozii, problemă existentă deja în sistem.
Ultima explozie din anul 1919 a fost urmată de o perioadă de funcționare normală până în 31 octombrie 1920,
moment când s-a produs o explozie foarte violentă. Următoarea explozie a avut loc pe 21 ianuarie 1921.
Consiliul orășenesc,
Bistrița, 24 ianuarie 1921.
Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 41/1922,
ﬀ. 3-9.
2.
Situația agricolă a județului Bistrița-Năsăud în anul 1921
Întreg cuprinsul județului Bistrița-Năsăud după cadastru, se întinde pe o suprafață de 427.703 ha, din care:
45.686 ha teren arabil; 202.652 ha păduri; 93.936 ha pășuni; 53.020 ha fânețe; 5.756 ha grădini; 3.150 ha vii, iar
restul de 23.503 ha cuprinde pământ nearabil, drumuri stânci, terenuri de clădire etc.
Pământul cultivabil se găsește mai mult în mâna micului proprietar, iar masivul de păduri, mai mult în mâna
marelui proprietar. În general, am putea zice că proprietatea mică predomină.
Pământul cultivabil se exploatează de preferință în regie și foarte puțin, în parte și arendă. În toate comunele
unde însă s-a simțit nevoie, pământurile cultivabile din marea proprietate au fost date sătenilor în arendă forțată,
potrivit deciziunilor ministeriale, stabilindu-se totodată, arenda anuală pe jugher cadastral, pe categorii și pe
calități de pământ.
În anul 1921 s-a dat sătenilor în folosință prin arendă forțată, 9.886 ha, repartizate astfel: 625 ha pământ arabil;
287 ha fânețe; 3.104 ha pășune de câmp; 5.870 ha pășune de munte și pădure11.
Prin darea acestui teritoriu în arendă forțată stocul de vite a crescut considerabil la aceia care înainte de război
nu aveau vite deloc sau puține de tot, prin aceasta a ameliorat situația materială precară a țăranului român.
Partea cea mai mare din teritoriul județului o ocupă pădurile, în al doilea rând vin pășunile și, în fine, arăturile.
Teritoriul destinat pentru cultura plantelor este cu mult redus. Aceasta ne indică că ocupațiunea principală a
populației din județ nu este agricultura propriu-zisă, ci creșterea vitelor, fiind un ram mai potrivit condițiunilor
naturale și deci, mai rentabil.
Cu toate acestea, se practică și agricultura pe un teritoriu mai mic, cu atât însă mai sistematic și mai bine.

11 Legislația agricolă din perioada interbelică, la Adrian Onofreiu, „Legislația agrară în Transilvania în perioada interbelică

(1918–1940)”, în Revista Bistriței, VII, l993, pp. 229-238, iar modul de aplicare a Reformei Agrare din 1919-1921, ca și
consecințele la nivelul județului Bistrița-Năsăud, Idem, Reforma Agrară din 1921 în județul Bistrița-Năsăud, Cluj-Napoca,
1986, lucrare de licență, mss.
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Cea mai mare parte din teritoriul arabil este situat în regiunea de coline și este un teren lutos și sărăcăcios,
din care cauză culturile se fac cu mare greutate, cerând muncă îndoită față de terenurile din șesuri, unde muncile
agricole se fac mult mai ușor și solul este cu mult mai productiv.
Aceste inconveniente ale solului, cât privește situația și calitatea lui, nu au stânjenit pe locuitori ca să se ocupe
și cu agricultura, care a luat un avânt destul de frumos, mulțumită muncii încordate a agricultorilor. Sătenii lucrează pământul cu chibzuială. Ei s-au îndeletnicit cu arături de toamnă, cultivând tot felul de plante de cultură.
Pretutindeni se practică agricultura intensivă, bazată mai mult sau mai puțin pe principii raționale: cu asolament,
semințe selecționate, variația culturilor și lucrări de întreținere repetate.
Tabloul dat aici mai jos reprezintă întinderea terenurilor și natura principalelor plante agricole cultivate în
anul trecut, cu media producției pe ha și producția totală a județului întreg: grâu: 8.843, media, 8, producția
totală, 70.744; secară: 266, media, 12, producția totală, 3.192; orz, 2.297, media, 11, producția totală, 25.267; ovăz,
10.541, media, 14, producția totală, 147.574; porumb, 10.317, media, 9, producția totală, 92.853; cartofi, 540, media,
5.884 kg; floarea soarelui, 130 kg producția totală; in (fuior), 53, media, 94, producția totală, 4.982 kg; cânepă (fuior), 315, media, 406 kg, producția totală, 127.890 kg; mazăre, 12, media, 5, producția totală, 60; linte, 4, media, 5,
producția totală, 20; sfeclă de zahăr, 162, media, 3.982 kg, producția totală, 635.364 kg; varză, 151, media, 27.333
kg, producția totală, 4.127.283 kg; ceapă, 144, media, 7.633, producția totală, 1.099.152 kg; trifoi și lucernă, 3.240,
media3.554, producția totală, 11.500.240 kg; cartofi în porumb, 3.085, media, 2.433, producția totală, 7.505.805 kg;
dovleci în porumb, 3.921, media, 6.400, producția totală, 28.094.400 kg.
Dacă analizăm tabloul mai sus dat, vedem că producția medie a tuturor speciilor de plante a fost foarte slabă. Cauza rezidă în seceta care a început să dăinuiască aproape în toată țara, înainte de completa dezvoltarea
plantelor. Recolta de cereale n-a satisfăcut nici măcar trebuințele de consumație ale județului. A fost nevoie să se
importe în județ un complement aproximativ de 188.000 kg grâu și 146.000 kg. porumb.
Producția de fân iarăși a fost insuficientă pentru stocul de vite existent. Neavând nutreț suficient, vitele au
slăbit și pierdut mult din valoarea lor.
Sătenii, dându-și bine seama de împrejurările în care se află, se îndeletnicesc mult cu creșterea vitelor pentru
care au și o pricepere bună. Ei înțeleg foarte bine ce înseamnă îngrijirea bună în creșterea animalelor. De aceea,
sătenii și-au clădit grajduri bune și încăpătoare. Aproape fiecare sătean (mai cu seamă sașii) au, potrivit cu numărul vitelor lor, un grajd încăpător, luminos și clădit destul de bine și, rar unde se mai află câte un locuitor care să
nu se țină de aceasta, și care, tocmai de aceea, are vite slabe.
Asupra vitelor de toate categoriile, ce formează inventarul viu al județului în anul 1921 dăm aici următoarele
cifre: boi și vaci, 72.040 – tauri, 321; bivoli, 1.967 – tauri, 36; cai și iepe, 12.174 – armăsari, 65; măgari și catâri, 25;
oi, 136.300 – berbeci, 5.239; capre, 12.970 – țapi, 758; porci, 21.495 – vieri, 320; total, 256.971– 6.739 reproducători.
Cu toate că comunele posedă izlazuri comunale, suprafața izlazurilor a ajuns neîndestulătoare pentru numărul de vite arătat aici, așa că noua lege agrară, care prevede completarea izlazurilor, e bine venită și va avea
urmări salutare în creșterea vitelor.
Din punct de vedere al pomilor fructiferi și vițelor de vie, județul stă, am putea zice, în fruntea altor regiuni,
căci în mod natural are asemănarea unei adevărate grădini. Aici găsim vii pe rod americane altoite care produc un
vin de calitate superioară și pometuri cu varietăți alese superioare. Mai cu seamă sunt vestite prunele de Bistrița.
Ele ocupă o întindere de 8.906 ha, din care viile reprezintă o suprafață de 3.150 ha, iar grădinile ocupă restul
de 5.756 ha.
Pentru comercializarea fructelor în județ este o fabrică de conserve care prelucrează fructele și le exportează,
valorificându-le astfel mai bine.
Apicultura din județ lasă mult de dorit. Ea se găsește încă în stadiul primitiv. În anul trecut în județ, după statistică, s-au găsit 11.963 stupi simpli și 474 sistematici, cu o producție de circa 17.162 kg. miere. Societate apicolă
nu există.
Sericicultura nu se practică, cu toate că produsul acestui ram ar găsi punctul de desfacere foarte ușor în industria casnică din județ, dat fiind că în județul acesta industria se practică pe o scară întinsă. Mătasea ar contribui
foarte mult la îmbunătățirea produselor industriei casnice, făcându-le mai fine și mărindu-le prin aceasta, și valoarea lor.
Industriile agricole din cuprinsul județului constau din 3 fabrici de spirt, 2 fabrici de bere, 4 mori sistematice
cu turbine și motoare, având unele din ele, ca anexe, prese sistematice de uleiuri vegetale și lupi12 pentru scărmănarea lânii.

12 Darac.
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Precum se vede din cele arătate mai sus, în anul 1921 agricultura în general, a suferit enorm din cauza secetei
ce a durat mai bine de 5 luni. Putem zice că nu am avut un an bun și roditor.
Bistrița, la 6 iunie 1922.
Agronom șef de birou, M. Cubonea.
Ibidem, d. 31/1922, ﬀ. 8-11.
3.
Către
Ministerul de Interne,
București
Domnule Ministru!
Reuniunea centrală a notarilor comunali și cercuali din Transilvania, Banat și părțile alipite, în ședința generală ținută la 16 septembrie 1922 a îndrumat presidiul reuniunei ca, în interesul administrației comunale să
înainteze următorul
MEMORIU13:
Legea comunală ungară art. XXII din anul 1886, care e și azi în vigoare în Transilvania și Banat (s.n.) a fost să fie
modificată din partea regimului unguresc de mai multe ori, fiind lipsită de modificarea recerută în urma împrejurărilor obvenite în decursul timpului de la 1886 încoace, dar împrejurările, precum și războiul, au împiedecat
modificarea legii atât de importantă pentru buna administrație a comunelor și orașelor. Azi, vedem noi, notarii
comunali, că legea aceasta învechită, câteva articole, câteva dispozițiuni din ea, necorespunzătoare timpului de
acum, nu mai pot fi menționate, pentru că, în fapt, voim a introduce în România Mare o administrație corectă și,
potrivită pentru fiecare cetățean român.
Noi, notarii cercuali și comunali, ca adevărați factori ai administrației comunale, nici când nu am servit interesele noastre proprii, ci, întotdeauna, ale poporului, pe care îl servim de sute de ani, cunoaștem dorința poporului,
inima și cugetul lui, cunoaștem însuflețirea poporului pentru o administrație bună și nemulțumirea lui față de
administrația care e contrară firii sentimentalității sale.
Noi, notarii comunali, bazați pe experiențele făcute în urma practicii îndelungate, ne credem chemați a da
copurilor legiuitoare unele indicațiuni practice, care cerem să fie luate în considerare la elaborarea proiectului de
lege a reformei administrative.
Aceste indicațiuni sunt următoarele:
Dispozițiunile din legea comunală și județeană ungară, art. XXI și XXII din 1886, care privesc autonomia
comunală și județeană, drepturile comunelor, orașelor și a cetățenilor, să se mențină și pe viitor. Să se mențină
dispozițiunea consiliului comunal (reprezentanțelor comunale) și, în special, instituția (virilismul) membrilor de
drept ai consiliului comunal (corpul reprezentativ comunal). Activitatea consiliului (reprezentanțelor comunale),
a căror membrii, jumătate, au fost până acum aleși din partea alegătorilor comunali, iar jumătate, au fost până
acum, impuși din comună ori oraș, au fost în trecut, ca activitatea unui organ a administrației, foarte potrivită și
consiliul (corpul reprezentativ), alcătuit în această formă, a fost un control de tot îndestulitor.
Să se mențină drepturile alegătorilor comunali pentru alegerile consiliului comunal (reprezentanței) și comitetului permanent (a antistiei14 comunale), însă cu observațiile mai jos indicate.
Să se mențină îndatorirea și responsabilitatea comitetului permanent și a consiliului (primăriei și reprezentanței) și în viitor, tot așa, și dispozițiunile prescrise în aceste legi și referitor la administrarea averii comunale.

13 Memoriul a fost înaintat prefectului județului Bistrița-Năsăud, la data de 17 noiembrie 1922, în numele „Prezidiului

Reuniunii Centrale a notarilor și sub-notarilor comunali și cercuali din țară de către Alexandru Buha, consilier orășenesc,
președintele reuniunii, „spre știința D-vs. și cu rugarea, ca în interesul administrației noastre comunale, în vederea
discuției Reformei administrative în Corpurile legiuitoare, prin adesiunea D-vs, să binevoiți a împărtăși acest memoriu
de prețiosul D-vs. Sprijin”; A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 308/1922, f. 2. În același timp, documentul
a fost înaintat prefectului și de către președintele reuniunii notarilor comunali din județul Bistrița-Năsăud, Victor Varna,
la data de 22 noiembrie 1922, pentru „a lua notă despre doleanțele corpului notarial și, prin interesarea dovedită față de
interesele (sic!) administrației comunale, să binevoiți a accepta principiile scrise în acest memoriu”; Ibidem, f. 1.
14 Primăria comunală, cu reprezentați aleși și „aparatul propriu”=funcționari, al primarului.
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Studiind anteproiectul de lege generală pentru descentralizarea administrativă, întocmit de cercul de studii al
Partidului Național Liberal15, vedem că în proiectul de lege amintit (s.a.), funcțiunea de „notar” din comunele rurale
nu se află amintită, decât între „principiile nouei organizări administrative”, însă și acolo, degradat la „secretarul
primăriei”.
Comunele rurale din părțile țării de dincoace de Carpați, îndeosebi, nu vor putea exista, dacă actualul lor notar
comunal sau cercual, nu va fi ridicat, prin lege, la nivelul care i se cuvine și care e și necesar, fără ca întreaga viață
comunală, pe toate terenele, să nu fie stânjenită. Notarul comunal a fost, este și trebuie să fie și în viitor sufletul comunei,
conducătorul ei (s.a.) în cele administrative, îndrumătorul ei (s.a.) în cele financiare, el singur e în stare a compune
bugetul despre toate venitele și spesele comunei, tot el trebuie să se îngrijească de încasarea și administrarea lor,
de achitarea datoriilor ce are față de stat și județ; de la persoana notarului depinde bunăstarea și prosperarea comunei pe toate terenele. Acest lucru se observă în viața de toate zilele a comunei, căci, unde a fost un notar harnic
și priceput în toate agendele, acea comună a propășit, ajungând la bunăstare și înflorire. Astfel, notarul ardelean și
bănățan a fost, și este, de fapt, pe lângă executorul tuturor legilor ce privesc comuna și primul ei funcționar, cu o
calificație superioară, și anume: bacalaureat, un an practică într-o cancelarie de notar comunal sau cercual și absolvarea unui curs administrativ de un an, deci, o pregătire egală cu o licență în științe administrative (s.a.).
Cerem, în baza acestora (s.a.) ca în fruntea comunei să se pună „notarul” comunal sau cercual, cu numirea de administrator comunal sau cercual (s.a.), după cum va avea sub administrația sa una comună, sau mai multe asociate,
iar primarul, ca ales din sânul populației, să fie acea persoană, care sub conducerea administratorului, împreună
cu ceilalți membrii ai comitetului administrativ permanent (primăria comunală), să provadă agendele de interese
pur comunal, specificate mai jos, între atribuțiile satelor, cum de fapt acest lucru se și exercită în Ardeal și Banat
de zeci de ani.
La aceasta ne îndreptățește și starea înfloritoare a comunelor rurale din Ardeal și Banat, față de cele din vechiul regat, care bunăstare este, în cea mai mare parte, opera și rezultatul activității acestei instituții de „notar”,
practicată din vechi timpuri.
Nu se poate admite și nu se va putea executa o astfel de lege, care în fruntea comunei rurale pune un „primar”
fără nici o calificare, poate, cunoscător numai al scrisului și al cititului, fără practică, necunoscător al legilor – fără
ca acea comună să nu fie stânjenită în prosperarea ei, fără ca să nu fie păgubită, mai ales în Ardeal și Banat, unde
comunele sunt mai mari, compacte, posedă averi frumoase și unde spiritul poporului pretinde a fi condus de
elemente demne și cu pregătiri speciale.
Așadar, atribuțiunile stabilite pentru „primar” în susnumitul proiect de lege să treacă asupra administratorului comunal sau cercual. Pe lângă administratorul comunal și cercual să fie aplicat și un notar, tot cu pregătirea administratorului, ca ajutorul și locțiitorului dânsului (s.a.).
Cât privește diferitele articole din numitul proiect avem onoare a cere următoarele:
O comună rurală se poate constitui numai dacă are mijloacele suficiente pentru administrarea ei, adică să aibă
casă comunală proprie sau cu chirie și să poată contribui la salariul administratorului și a personalului necesar
de cancelarie, lichidat și de stat, punându-i la dispoziție locuință în natură; fără considerare la numărul familiilor,
deoarece sunt comune mici, cu deosebire în Ardeal și Banat, cu câte 100-150 capi de familie, care se susțin foarte
bine din averile lor proprii, ca comune (sic!) independente. Aceste comune ar fi jignite prin faptul degradării lor
la „sat”. Acestea corespund așa numitelor „comune mari” din Ardeal și Banat.
Centrele de populație, care în lipsă de mijloace materiale suficiente pentru administrarea lor se vor asocia, 2
sau mai multe, pentru susținerea unui administrator cercual, se vor numi fiecare în parte, „sate”, iar la un loc, formează o comună, numită „administrație cercuală”. Acestea corespund notariatelor cercuale din Ardeal și Banat
de azi.
Satele acestea să aibă însă consiliul și comitetul reprezentativ permanent al lor, prezidat de administratorul
cercual, fiindcă nu se poate închipui, ca aceste sate, să fie lipsite de viața lor independentă de până acum.
Transformările amintite în articolul 11, privitor la comunele rurale, să fie pendente nu de aprobarea corpurilor legiuitoare, ci a Ministerului de Interne, fiind aceste transformări de un interes local și nu general.
Proiectele și devizele lucrărilor încuviințate de consiliile comunale, să nu fie întocmite și executate prin Consiliul Tehnic Superior, îngreunându-se prea tare procedura, pierzându-se prea mult timp, și, fiind cele mai multe

15 Perioada de după unirea din 1918 și prima guvernare liberală, între 1922-1926 erau caracterizate ca Domnia regelui

Ferdinand. Dictatura Brătienilor; vezi pe larg la Victor Moldovan, Memoriile unui politican…, pp. 79-238.
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lucrări de mai mică importanță generală, întrucât aceste lucrări nu se fac din casieria statului, ci se fac în contul
comunelor.
Înaintea instanțelor de conciliere explicațiuni verbale, dacă e necesar, să poată da nu primarii singuri, ci administratorul comunal sau cercual, în unire cu primarul comunal.
Comunele mici, până la 1.500 de suflete, să aibă 8, comunele mari, peste 1.500 de suflete, să aibă 16, orașele
cu consiliu să aibă de la 32 până la 56 de consilieri (reprezentanți). Consiliul (reprezentanța) constă: ¾ din aleșii
alegătorilor comunali, ¼ din alegătorii comunali de drept (plătitori de dare mai multă), care se aleg în fiecare an
în luna decembrie, numai din colegiul contribuabililor mai greu impuși, precum și din membrii comitetului permanent (antistiei comunale).
Colegiul contribuabililor mai greu impuși constă din atâția membrii, din câți membrii constă consiliul și alege
din sânul său a ¼ parte. Alegerea membrilor consiliului (corpul reprezentativ) este de a se efeptui la un loc și nu
în secții, în comune urbane însă, se pot face mai multe circumscripții cu secții de alegere. Alegător poate fi:
a) acel bărbat care are 24 ani împliniți, plătește dare comunală în comună de 2 ani;
b) fiecare instituțiune, societate, firmă ori persoană juridică, dacă plătește dare în comună după averea sa
proprie;
Membru (reprezentant) în consiliul comunal, poate fi acel bărbat, care este și alegător comunal.
În ședințele consiliului (reprezentanței) au vot și membrii comitetului permanent (antisitiei) comunale.
În comunele rurale să fie și notarul (actualul sub-notar) membrul comitetului permanent (antistiei). În comunele rurale, președintele comitetului permanent (antisitiei) este administratorul comunal ori cercual (actualul
notar) și în absența sa, locțiitorul lui, notarul (actualul sub-notar). Notarul actual (administratorul) este conducătorul primăriei și al administrației comunale.
Salariile sunt a se stabili după normele de salarizare a funcționarilor de stat.
Statul să se îngrijească în același mod și măsură de pensionarea notarilor, sub-notarilor, adică a administratorului și notarului comunal, văduvelor și orfanilor lor, ca și de funcționarii statului.
Membrii comitetului permanent (antistia) comunal se aleg de alegătorii comunali tot pe 6 ani, pe când notarul
(actualul sub-notar), se alege de consiliul comunal pe viață.
Ca membrii ai comitetului permanent pot fi aleși numai alegătorii comunali.
Substituirea membrilor comitetului permanent o face organul superior nemijlocit.
Chestiile disciplinare în comunele rurale și urbane o rezolvă și conduce „comisiunea disciplinară județeană”,
care constă din: 1. Subprefect; 2. Delegatul tribunalului competent, din 2 delegați ai reuniunii notarilor, a cărei
reuniuni este membru obligatoriu atât administratorul comunal, cât și notarii (în comunele urbane, din 2 delegați
al consiliului (reprezentanței) și din directorul (administratorul) financiar ori delegatul administrației financiare).
Pentru delicte mai ușoare, pentru membrii comitetului permanent din comunele rurale organul superior
nemijlocit, iar pentru funcționarii și alți angajați în comunele urbane, primarul are drept, în caz de neglijență sau
nesupunere, a pedepsi pe toți cu amendă de 20 lei, fără cercetare disciplinară.
Procedura cercetării disciplinare o efeptuiește delegatul comisiunei disciplinare județene și este obligat a transpune actele toate, comisiunii disciplinare județene, spre a aduce o hotărâre.
Cercetarea disciplinară este a se termina definitiv cel mult în 60 de zile; aceasta o pretinde interesul public și
interesele funcționarului și nici un motiv nu poate prelungi acest termen (s.a.).
Decisul comisiunei disciplinare județene se poate apela la Contenciosul Administrativ.
Administratorul și notarul (actualii notari și sub-notari) comunal și cercual, fiind numiți, respectiv, aleși pe
viață, nu se pot muta din postul lor la nici un caz; la cererea lor bine motivată însă, se pot strămuta ori unde, din
partea Ministerului de Interne.
Funcționarul suspendat din oficiul său beneficiază de jumătate din salariu, iar dacă se declară nevinovat și se
reintegrează în oficiul său, are dreptul la diferența salariului reținut.
Calificația recerută pentru primarul, consilierii și notarii orașului, să fie: cel puțin bacalaureatul, 2 ani praxă
administrativă și examenul școalei administrative, tot așa și de la administratorul și notarul comunal. Pentru ceilalți funcționari, calificația prescrisă în legea calificației.
Lucrările și finanțele comunale, bugetul comunei, contabilitatea comunală se precizează cu regulamente și
statute comunale aprobate prin Ministerul de Interne.
Având în vedere anteproiectul suscitat, este de dorit:
1. Ca alegerile să nu se facă cu vot obligatoriu, ci benevol, deoarece neparticiparea la alegeri ar aduce cu sine o
sumedenie de sancțiuni penale, cerându-se anchete și îngreunându-se astfel toată procedura alegerii fără nici un
rost și călcându-se și dreptul individual al fiecăruia.
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2. Ca femeile să nu poată fi eligibile în consiliul comunal, deoarece prin participarea lor la ședințele publice
s-ar neglija familia și gospodăria, ceea ce ar fi în detrimentul statului și se pot isca multe neînțelesuri în familie.
3. Ca comitetul (sic!) administrativ permanent (mai practic zis, „primăria comunală”) să fie să fie compus din
administratorul comunal sau cercual, ca președinte, din notar, primar, ajutor de primar; ultimul să fie și agent de
poliție; din tutore comunal, pentru afaceri orfanale, din un casier și din un agent de câmp și pădure, care să provadă16 și agendele de șosele și poduri în comună. În sfârșit, administratorul comunal sau cercual să aibă în contul
comunei, personalul trebuincios de cancelarie pentru provederea agendelor financiare.
Comunele să aibă dreptul, ca în cadrul unui regulament aprobat de forul în drept, să-și creeze și alte posturi
de funcționari comunali, după împrejurările locale.
4. Ca administratorul comunal sau cercual, posedând cel puțin calificația „notarului” actual ardelean și bănățean, în baza concursului publicat de organul superior competent, să fie numit la propunerea acestuia, de Ministerul de Interne; notarul comunal ori cercual să fie ales pe durata vieții de consiliul comunal, sau de consiliile
satelor asociate. În comunele urbane primarul și notarii să fie numiți de Ministerul de Interne pe durata vieții –
iar membrii comitetului permanent, ceilalți, să fie aleși pe 6 ani de consiliul comunal. Salariul să fie stabilit după
normele funcționarilor de stat, începând cu clasa de salarizare a IX-a. În comunele rurale primarul comunal și
ceilalți membrii din comitetul administrativ permanent, să fie aleși de alegătorii comunali, pe timp de 6 ani, ca și
consiliul din care fac și ei parte.
5. Ca administratorul comunal sau cercual, să fie șeful poliției în comună, pentru că, în urma calificației și
practicii ce posedă, este singurul cu autoritatea morală recerută, de a putea lua măsuri și a da ordonanțe în chestii
polițiale.
6. Ca atribuțiile satelor să se stabilească în următoarele:
a) a decide referitor la apartenența comunală a locuitorilor, chestii teritoriale, referitor la dreptul de domiciliu;
b) a decide în toate chestiile, ce privesc averea comunei;
c) a decide în afacerile pur locale economice și culturale, ce interesează pe comuna politică, ca persoană juridică și pe locuitorii comunei;
d) a decide asupra drumurilor și căilor comunale;
e) a se îngriji de ordinea din comună;
f) a se îngrijii de săracii și infirmii comunei;
g) a se îngriji de executarea legilor, regulamentelor și ordonanțelor în vigoare;
h) pentru executarea acestor agende, comuna să fie îndreptățită a impune zecimi și taxe comunale în bani,
precum și prestațiuni în natură, în sarcina sătenilor.
Toate aceste agende se execută, în comunele urbane, de primar, iar în comunele rurale, de administratorul
comunal sau cercual, împreună cu ceilalți membrii ai comitetului permanent.
Rugăm mai departe următoarele:
7. În sediul satelor asociate (administrația cercuală) să fie oficiul stării civile pentru toate satele, condus de
administratorul cercual, în absența sa, de notar, care în orice comună e ofițerul stării civile, așa cum e și azi în
Transilvania și Banat.
8. În comunele rurale administratorul cercual cu notarul, afară de cele înșirate mai sus, provede pentru toate
comunele asociate, încă și agendele de poliție militare, administrarea impozitelor județene și comunale, agendele orfanale17, în unire cu tutorele orfanal, afacerile sanitare, veterinare, de succesiune, constituind, împreună cu
primarul și cu un membru al comitetului permanent, „judecătoria comunală”, efectuând rezolvarea lucrărilor
private ale particularilor, pe lângă dreptul de a percepe taxe conform statutelor în vigoare și, în sfârșit, sfătuirea
sătenilor în toate daraverile18 lor.
9. Jandarmeria rurală să fie pusă la dispoziția administratorului comunal sau cercual, în ce privește afacerile
locale, care cad în sfera lui de activitate.
Nu e deloc practic și ducător la scop, ca consiliul (sic!) administrativ superior să fie îngrămădit cu examinarea,
plasarea, în ordinea meritului a candidaților la diferitele funcțiuni administrative județene, comunale și polițienești, pentru că acestea cad în competența autorităților, care au dreptul de candidare și alegere și, numai în caz de
apelație, să ajungă cauzele la forul amintit.

16 Îndeplinească.
17 Tutelă și curatelă.
18 Chestiunile, problemele.
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Acestea ar fi în liniamente generale postulatele noastre față de anteproiectul de lege amintit, sperând că o lege
specială sau un regulament va întregi toate lacunele, care ies la iveală din acest proiect.
Cerem, totodată, ca în această lege sau regulament să se stabilească principiul ca noi, notarii comunali și cercuali (administratorii comunali și cercuali):
1. După un serviciu de 30 de ani, pensionați, să primim salariul întreg ca pensiune.
2. Serviciul făcut din 1 iulie 1914 până la 31 martie 1919, să fie computat dublu19 atât la salarizare, cât și la
pensiune.
3. Adausul familiar să se instituie din nou, plătindu-se pe pătrar de an, anticipativ, după fiecare membru de
familie, câte 400 lei.
Motivăm cererea stipulată în aceste puncte, cu aceea că nu credem că e capabil un notar comunal sau cercual
să poată servi mai mult ca 30 de ani, deoarece toate autoritățile se opresc cu ordonanțele în capul nostru, fiind
muncă obositoare, care ruinează în curând structura nervilor, iar după ce a ajuns în urma serviciului, în imposibilitate de a munci după 30 de ani de serviciu, credem că e just a primi salariul întreg, ca pensiune.
Cât privește socotirea dublă a anilor de război, credem, că nu e necesară o altă motivare, fiind cunoscută
munca îngrozitoare a notarului ardelean și bănățean din timpul războiului, când el era șurubul întregului aparat
administrativ în fosta monarhie austro-ungară.
Lichidarea adausului familiar o motivăm cu aceea că, cu cât e familia mai mare, cu atât susținerea aceleia incumbă mai mari greutăți; afară de aceea, având notarii domiciliul la sate, unde nu sunt școlile suficiente pentru
studiul copiilor lor, susținerea copiilor la școli din orașe e cu mult mai costisitoare.
În fine, observăm că, întrucât doleanțele și cererile noastre, cuprinse în prezentul memoriu, pe care le socotim
bazate și justificate, nu vor fi luate în dreaptă considerare la alcătuirea legii pentru reforma administrativă și noi,
notarii comunali și cercuali, nu vom fi ridicați și de jure (s.a.), la nivelul ce-l pretinde pregătirea noastră teoretică
și practică și munca ce o dezvoltăm în interesul obștesc al țării, în imposibilitate de a mai putea suporta jignirea
poziției noastre sociale, vom fi nevoiți a părăsi cariera noastră în mase, văzându-ne de alte servicii, fie publice, fie,
private, ceea ce va aduce cu sine destrăbălarea vieții comunelor rurale și în urma aceleia, clătinarea din temelii a
întregului aparat administrativ din mult iubita noastră patrie, a cărei prosperare pe toate terenele am dorit-o și o
dorim.
Cluj, în 16 septembrie 1922.
Reuniunea Centrală a notarilor și subnotarilor comunali și cercuali din Transilvania, Banat și Părțile Alipite.
Președinte, Alexandru Buha, consilier orășenesc, Lugoj; I Vice-președinte, Dimitrie Pop; II Vice-președinte,
Aurel Fildan; Prim-notar, Simeon Ursu; Notarul reuniunii, Nicolae Olariu; Notarul reuniunei, Adalbert Veress;
Arpad Grabler, Valeriu Pop, Petru Popovici, Samuilă Hodosi, Maxim Anghel, Adalbert Firéz, notari20.
Ibidem, d. 308/1922, ﬀ. 1-5.
4.
De la Revizoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud
Bistrița, la 27 IV 1922.
În baza ordinului D-vs. 568/922 pref., am onoare să expun cu liniamente generale situația cu privire la învățământul primar din județ, starea de acum.
Notez că raportul general pentru anul școlar trecut s-a înaintat de aici comisiei administrative și s-a pertractat
și luat la cunoștință în ultima ședință a aceleia, din 26 ianuarie 1922.
A. Școale21 primare.
1. În județ sunt 98 de comune. În afară de comunele Lușca și Șirling22, în toate celelalte 96 comune sunt școale.
2. Din cele 96 de comune cu școală, sunt 2 fără învățător (Coșna și Tradam).
3. Pe lângă fabricile de cherestea Dornișoara, Valea Mare și Fiad școalele nu s-au redeschis, în lipsă de învățători.
4. Școale urbane de stat române, 3, cu 28 învățători, toți titulari; posturi noi de sistematizat, 4.
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Socotit, calculat.
În continuare, urmează „proiectul de lege pentru organizarea Comunelor urbane și rurale”, Ibidem, ﬀ. 6-13.
Expresie preluată din perioada anterioară anului 1918, cu sensul de școli.
Măgurele.
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5. Școale de stat rurale române: 44, cu 65 de învățători, 54 titulari și 11 ajutători; posturi vacante, respectiv, din
nou, de sistematizat, 28. Între acestea se cuprind și cele 5 școli comunale cu 4 învățători și 1 post vacant, care școli
au fost statificate începând cu 1 sept. 1921.
6. Școale de stat rurale maghiare: 2, cu 3 învățători, dintre care 2 titulari și 1 ajutător.
7. Secții maghiare pe lângă școalele de stat rurale române de sub 5: 3, cu 3 învățători, toți, titulari.
8. Școale confesionale gr-ort. române a căror învățători, cu 1 nov. 1921 au fost statificați, 10, cu 11 învățători,
dintre care 9 titulari și 2 ajutători; posturi de sistematizat, respectiv, vacante, 2.
9. Școale confesionale gr-cat. române a căror învățători au fost Statificați cu 1 nov. 1921, 34, cu 45 de învățători,
dintre care 34 titulari, 11 ajutători; posturi de sistematizat, respectiv, vacante, 12.
13. Școale confesionale ev-luth. germane, 30, cu 50 învățători, toți titulari.
14. Școale confesionale ev-luth. maghiare, 5, cu 7 învățători, toți titulari.
15. Școale confesionale rom-cat. maghiare, 4, cu 8 învățători, toți titulari.
Rezumat:
a) Școlae cu limba de propunere română: 93, cu 149 învățători, 125 titulari și 24 ajutători. Posturi vacante, respectiv, din nou de sistematizat, 46.
b) Școale cu limba de propunere germană: 30 cu 50 de învățători, toți titulari.
c) Școale cu limba de propunere maghiară: 11, cu 19 învățători, 17 titulari, 1 ajutor, plus trei secții maghiare pe
lângă școli de stat cu 3 învățători, toți titulari; în total, 21 învățători maghiari.
Rezumat general:
În județ, în total: 134 școale primare, cu 220 de posturi de învățători ocupate, și anume, prin 105 învățători
titulari și 25 învățători ajutători. Posturi vacante, respectiv, din nou de sistematizat la școale de stat, 46.
Numărul copiilor obligați de a cerceta școala de toate zilele: de la 6-12 ani, și de repetire/complementară, de la
12-15 ani, 22.397, cu 11.369 băieți și 11.028 fete. Repartizat după naționalitate, sunt 16.553 români, 3.179 germani,
964 maghiari, 468 țigani, 1.223 evrei, 10, de altă naționalitate; iar după religie, 3.130, gr-ort., 13.675 gr-cat., 3.333
ev-luth., 553 ev-ref., 6 unitari, 477 rom-cat., 1.223 izraeliți.
Numărul copiilor înscriși: în școalele primare, de la 6-15 ani, școale de toate zilele și complementare, 16.530,
dintre care 8.500 băieți, 8.039, fete.
După naționalitate, sunt 12.080 români, 2.603 germani, 884 maghiari, 105 țigani, 849 evrei, 18, de alte naționalități, iar după religie, 2.086 gr-ort., 1.077 gr-cat., 2.621 ev-luth., 430 ev-ref., 5 unitari, 491 rom-cat., 849 israeliți.
Repartizarea pe clase: a) în școala de toate zilele, 6-12 ani; clasa I-a, 4.867; clasa a II-a, 3.045; clasa a III-a, 2.440;
clasa IV, 1.336; clasa a V-a, 589; clasa a VI-a, 358; în școli ev-lut., tot în școala de toate zilele, până la 15 ani: clasa
a VII-a, 236; clasa a VIII-a, 145, clasa a IX-a, 82, total, 13.093. Înscriși în școala de repetiție: a) generală, 3.174; b)
agronomică, 267, total, 3.441. Totalul înscrișilor de la 6-15 ani, 16.538. Obligați, dar neînscriși, total, 5.848, din care
2.869 băieți, 2.989 fete, iar după naționalitate, 4.473 români, 576 germani, 363 țigani, 374 evrei; după religie, 1.064,
gr-ort., 3.592 gr-cat., 742 ev-lut, 123 ev-ref, 1 unitar, rom-cat, 374, israeliți.
Grădini de copii23.
În județ funcționează 3 grădini de copii, română, germană și evreiască, toate în orașul Bistrița. Grădini de copii de stat sistate prin Consiliul Dirigent și care nu mai funcționează și în lipsă de conducătoare sunt 6.
Deocamdată ar fi necesar să se redeschidă cea din Năsăud.
C. Școale de ucenici.
În județ funcționează 3 școale de ucenici, 2 de stat, cu limba de propunere română, 1 în Bistrița, 1 în Năsăud,
și 1 comunală, cu limba de predare germană, în Bistrița.
Ucenici înscriși: 493.
E necesar să se redeschidă încă 3 școli de ucenici de stat în comunele Lechința, Rodna Veche și Borgo Prund.
Pentru deschiderea acestora am susceput sume în propunerea pentru bugetul anului 1922/1923.
Pentru școlile de stat și cele statificate sunt la dispoziție 177 săli de învățământ, 44 proprietatea statului, 101 cu
chirie (între acestea se cuprind și sălile în care se instruiază învățătorii statificați și care formează proprietatea bisericilor românești gr-ort. și gr-cat., 6 săli pentru care încă nu e aranjată chestiunea între stat și biserici și 32 puse
statului gratuit la dispoziție din partea comunelor politice.
Dintre aceste săli de învățământ, respectiv, dintre edificiile școlare, numai 10 săli nu corespund, celelalte, pe
lângă adaptări și renovări, mai mici sau mai mari, se pot folosi.

23 Termen în epocă pentru grădiniță.
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Pentru reparările acelor edificii, a căror proprietar e statul, e nevoie de circa 300.000 lei.
Se simte nevoia de construcții noi școlare, 24 săli, pentru care, după împrejurările actuale, ar trebui circa
2.120.000 lei. E urgent necesar să se aranjeze între stat și comunele bisericești chestiunea localurilor școlare care
sunt proprietatea bisericilor române gr-ort. și gr-cat.
Frecventarea școlii e cu mult superioară față de anii trecuți și ar fi fost în acest an școlar și mai bună, dacă nu
bântuiau atâtea morburi între școlari.
Mai sunt încă și acum primării care nu-și fac datoria cum trebuie în ce privește pedepsirea absențelor școlare
și prevederea școlilor cu lemne de foc, în acele comune, unde sunt obligate comunele politice în prestarea cheltuielilor materiale pentru școală.
Dacă cu școala cea de toate zilele stăm relativ bine, stăm în schimb foarte rău cu școala de repetiție (complementară). Această școală e frecventată neregulat, copiii sunt fără cărți. Pentru această școală e necesar să se ia
măsuri extraordinare și cât mai riguroase.
Pe lângă toate insistențele depuse și ordinele date prin Comisia Administrativă, comunele politice, în cea mai
mare parte, nu s-au îngrijit cum se cuvine de grădinile de pomărit și zarzavat. Și acum sunt multe închise și expuse răufăcătorilor și animalelor din comună.
Dintre școlile confesionale ale minorităților, au săli de lipsă cele ev-luth-săsești și acelea sunt în stare bună și
sunt proprietatea bisericească ev-luth., pe când localurile școlilor rom-cat. sunt mai puțin corespunzătoare, iar
cele reformate, toate, cu chirie și absolut necorespunzătoare.
Dintre școlile confesionale ale minorităților, cele săsești stau bine în toate privințele, afară de retribuțiunile
învățătorilor, care sunt tot cele normate de Consiliul Dirigent cu nr. 20.300/1919, pe când cele ev-ref. și rom-cat.
maghiare, în toate privințele sunt de excepționat.
Ibidem, d. 30/1922, ﬀ. 5-7.
5.
De la Pretura plasei Năsăud
D-lui. Prefect!, Bistrița,
I. Administrația generală.
Administrația generală încă tot suferă de urmările războiului și a revoluției, de lipsa personalului corespunzător și suficient, atât în ce privește corpul secretarilor, cât și primăriilor comunale. Secretarii sunt îngreunați cu
munca, sunt calificați foarte slab și în urma aceea, se uită mai tare după lucrurile particulare, decât după rezolvarea agendelor oficioase. O parte a secretarilor dovedește o ambițiune frumoasă, o altă parte însă, sunt neglijenți
în cel mai mare grad. Mult timp ne pretinde și mult lucru ne cauzează urgitările nenumărate, fără care nu putem
ajunge la rezolvările necesare și suntem siliți a ne folosi de multe ori de pedeapsă pentru aducerea rapoartelor
restante.
În urma neglijenței secretarilor am fost silit a aplica 53 cazuri pedepse de ordine și pedepse disciplinare. De
prezent sunt 4 secretari sub anchetă disciplinară, dintre care unul e suspendat de la oficiul său.
Un secretar a abzis în decursul anului; 2 posturi de secretar și unul, de sub-secretar, sunt vacante; un alt post
de sub-secretar, în lipsa competenților calificați, este completat provizoriu cu un scriitor de notar la secretariatul
Rebrișoara, este și un practicant de secretar.
Mai trist este chestia primarilor și casarilor comunali, unde trebuie să ne luptăm nu numai cu neglijența oficioasă, ci și cu moralitatea atacată în urma războiului. Retribuția bănească în multe comune s-a aflat în cel mai
trist stadiu.
Banii publici ce au fost incurși24 cu ani mai înainte, nu sunt înregistrați și numai un control sever și minuțios,
care pretinde foarte mult timp și lucrul le descoperă nenumărate abuzuri, prin care multe comune și locuitori au
suferit cea mai mare pagubă materială.
Banii publici au fost folosiți fără scrupul, pentru trebuințele private, iar în unele comune s-au manipulat case
comunale, ca și cum ar fi case de împrumut, din care secretarul și primăria ridică împrumuturi fără nici un document, când au lipsă de bani.
În urma aceea, s-au ivit multe schimbări între primarii și casarii25 comunali, 7 primari și 6 casari s-au înschimbat cu persoane mai corespunzătoare, 8 primari și 3 casari sunt momentan sub anchetă disciplinară, dintre care 3

24 În sensul de contribuții la bugetul local.
25 Casier; aici, cu sensul de perceptori/casieri locali.
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primari și 1 casar sunt și suspendați de la posturile lor. Controalele prescrise și escontările26, atât la secretariate,
cât și la primării, le-am executat și am luat măsurile necesare pentru repararea lipsurilor contestate și avem speranța motivată că anul viitor ne arată o situațiune mai favorabilă decât cea din trecut, atât referitor la secretari, cât
și la primăriile comunale.
Mai în fiecare comună, fără deosebire, se înaintează tot în continuu pretensiunile de a înschimba reprezentanțele și primăriile comunelor. Elementele care au dominat în comune în timpul restaurării, acum nu mai au acea
influență și nenumărate abuzuri din partea primăriilor sau a reprezentanțelor, încâtva, motivează dorința de a
înschimba aceste corporațiuni.
De fapt, suntem și noi de părere că în multe comune ar fi oportun și motivat, o restaurare cât mai ridicată.
Domnii referenți și personalul preturii au îndeplinit serviciul cu mare ambiție și conștiinciozitate exemplară
și, deși au fost împiedecați în mare grad de neglijența organelor comunale, nu numai că au rezolvat toate actele
din anul curent, ci, și cauzele restante din anii trecuți, așa că azi suntem în curent cu toate chestiile și nu avem nici
un fel de restanțe.
Au intrat în anul 1923, conform registrului administrativ, 2.956 de acte, care toate, sunt rezolvate.
II. Matriculele de stat.
Ofițerii stării civile i-am vizitat. Unii din ofițeri nu au corespuns îndeajuns, manipularea, mai cu seamă a
căsătoriilor. Am dat îndrumările necesare, am avut grija ca lipsurile constatate să se completeze și să rectifice
înregistrările care nu au corespuns legii și ordonanțelor.
În general, se poate raporta că de prezent, matriculele sunt în stare corespunzătoare. Populația îndeplinește
regulat datorințele referitor la insinuările recerute.
III. Chestia drumurilor.
Drumurile vicinale din plasă, în urma inundărilor din anul 1922, precum și pentru aceea, că de câțiva ani, nu
s-a lucrat nimic și nu s-a transportat nici pietrișul prevăzut pe aceste drumuri, au fost în stare de ruină, încât în
multe locuri, a fost întreruptă comunicațiunea.
În decursul anului 1923 s-a furnizat pietrișul restant din anul trecut și acela pentru anul curent, pe drumurile
vicinale și, s-a și împrăștiat.
Lucrurile necesare pentru restabilirea comunicațiilor, pentru restaurarea pagubelor de puvoi, apărarea corpului drumurilor vicinale în mod îndestulător. În comuna Parva s-a edificat un pod mai mare și, în diferite locuri,
s-au construit podele mai mici, care mult nu au fost făcute, cu lucrul comunal, fără îngreunarea fondului drumurilor vicinale. Populația a prestat un lucru foarte mare pentru restaurarea drumurilor vicinale și, dacă aceasta se
va continua încă 1-2 ani, drumurile vicinale vor ajunge în o stare foarte bună.
Pe drumul vicinal27 Mocod-Suplai sun trei poduri mai mari, care de 3 ani sunt în stare de ruină, așa că, comunicațiunea trebuie să se întâmple lângă poduri, peste apa aceea, ce acum, timp de iarnă, este un mare necaz
pentru populația care este iritată și prin aceea, că sumele preliminate pentru restaurare podurilor din partea
comunelor, de zeci de ani sunt solvite poduri, totuși, încă nu s-au restaurat. Am fost rugat, ca să se permită edificarea podurilor în regie proprie, prin comunele interesate, dar până acum nu am primit această plenipotență.
Comunicațiunea este împiedecată în mare grad și prin lipsa podului nr. 2 între Mocod și Nimigea Ungurească, peste Someș, care pod, de multe ori este demontat. Materialul pentru reconstrucția podului acum se pregătește în fabrica din Ilva-Mică și este aproape speranța activată, ca reconstruirea în câteva săptămâni, să fie terminată.
Drumuri județene sunt în stare bună, numai sectorul între Năsăud și Salva este în o stare atât de rea, că comunicațiunea (sic!), chiar cu povară, în timpuri ploioase, este mai imposibilă. Pe acest sector al drumului, în tot anul
nu s-a lucrat nimic.
Este necondiționat necesară reparatura cât mai urgentă a drumului de întrebare. Repararea drumului județean între Rebrișoara-Nepos, cu lucrul comunal, este în curgere.
Drumul de stat Beclean-Moisei, între Salva și Fiad, încă este în o stare rea. Furnizarea materialului din fabrica
de scânduri a ruinat drumul foarte rău și, inundațiile continuative a drumului, prin văile laterale, umple corpul
drumului cu pietriș și nămol, încât, în unele locuri, comunicațiunea, încă este împreunată în cel mai mare grad.
Până la regularea și asigurarea văilor amintite, drumul nu se va putea ține în ordine.

26 Aici, cu sensul de rezultate ale controalelor/bilanțuri financiare.
27 Echivalentul drumurilor județene de azi.
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IV. Economia comunală.
Dintre cele 23 comune, numai puține sunt în stare a-și plăti erogatele28 din venitele proprii. Cele mai multe au
fost avizate la aruncuri29 comunale, pentru asigurarea deficitului între venite și arogate. După ce însă, în înțelesul
legii de impozite comunale, nu mai au drept a lua nici un fel de arunc sau alt impozit comunal, ci numai procentele prevăzute în legea după impozitele de stat, mai fiecare comună a ajuns acolo, ca să aibă un deficit mare,
neacoperit în bugetul comunal, despre care nu știe, că, de unde, să o acopere.
De cumva se va lichida un ajutor de stat pentru aceste sume, sau, nu se va permite și mai departe, aplicarea
aruncurilor îndătinate de până acum, aceste comune vor ajunge la o criză materială și nu vor putea susține administrația comunală.
Bugetele pentru anul 1924 sunt făcute și sunt înaintate locului competent. Rațiunile comunale pentru anii trecuți, în cele mai multe comune, încă nu s-au putut termina.
Secretarii sunt împiedicați cu lucrurile curente și în parte, nici nu dispun de praxa necesară, așa că sunt siliți
a-și angaja puteri externe pentru terminarea rațiunilor. Totuși, sper, ca în scurt timp, îmi va succede30 să înaintez
și rațiunile restante.
V. Edificările.
Chestia edificărilor, regulată prin statutul județean, a fost de tot neglijată. Locuitorii au construit edificiile fără
nici un permis și fără a respecta dispozițiunile statutului. În urma aceia, starea polițială de incendii, în multe comune este neglijată și tot așa, și dispozițiunile sanitare ale statutului de edificare.
Numai prin aplicarea sancțiunilor, de pedeapsă a statutului, se poate sili populația, mai cu seamă, aceea, ca să
edifice hornele31 la edificiile de locuit, se desparte casa cu un zid corespunzător de la grajd, și se observă depărtările prescrise aici, între edificii.
Acum, totuși, a ajuns populația la aceea, ca să cunoască dispozițiunile statutului de edificare și, să nu edifice,
fără permisele recerute. În urma aceea, și controlul se poate executa mai bine. Activitatea de edificare a fost mare.
S-au eliberat 252 permise de edificare.
Edificări publice s-au executat numai în comuna Năsăud. S-a executat regularea Văii Caselor, prin organele
statului și regularea Văii Malului, prin comuna Năsăud. Tot prin comuna Năsăud s-au edificat trotuarele în intravilanul comunei. Reședința plasei a fost în stare ruinată. S-a reparat prin comunele plasei, care sunt proprietarii
acestui edificiu. În urma reparărilor, edificiul se află în stare corespunzătoare.
VI. Chestia pompierilor.
De asemenea, a fost foarte neglijată. În multe comune nu sunt rechizite de apărare în contra focului, iar în
alte comune, sunt în stare de ruină. Societăți de pompieri nu sunt organizate, afară de comuna Năsăud, unde
însă organizarea nu a fost corespunzătoare. Societatea din Năsăud s-a reorganizat după normele moderne și este
speranța, ca în viitor, să funcționeze mai bine și să-și poată îndeplini așteptările. Am dispus ca fiecare comună să
asigure, prin bugetul comunal, sumele necesare pentru repararea rechizitelor, respectiv, cumpărarea rechizitelor
necesare și, ne vom sili ca să putem aduce și această chestiune în decursul anului viitor, în stare corespunzătoare.
VII. Industria.
Activitatea industrială a luat un avânt ce se vede din numărul mare de cereri înaintate pentru brevete de meserie. Am eliberat 147 brevete. Un stabiliment industrial mai mare s-a ridicat în comuna Romuli – fabrica de cherestea. Și, pentru industria lemnului din Bicsad. Procedura de concesionare este în curgere. Actele sunt înaintate
Consiliului Județean de Sănătate Publică.
Fabrica de cherestea „Frații Neubächer” din Romuli, de ½ ani nu este în activitate. Și fabrica „Foresta” din
Fiad își încetează activitatea cu anul nou curent, că, contractele (sic!) avute au expirat și licitația nouă încă nu este
executată.
Sistarea fabricilor însemnate a cauzat mare pagubă pentru populație, care a fost aplicată la firme, atât în pădure, cât și în fabrici, ca lucrători și cărăuși.

28
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31

Cheltuieli.
Impozite, taxe locale.
Aici, cu sensul de voi putea, voi reuși.
Hornurile, coșuri de fum, în mediul urban/rural.
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VIII. Contravenții.
După ce în urma războiului, disciplina de popor încă este tot cam slăbită și numărul contravențiilor este tot
atât de mare. Au intrat 2.837 acuze de contravenții, cea mai mare parte, contravenții silvice, care toate încă sunt
rezolvate.
În urma sentințelor definitive am încasat în anul 1923 suma de 64.934 lei. Din sumele acestea am solvit până
acum, următoarele:
₋ Pedeapsa, pentru total: 18.840 lei;
₋ Pedeapsă pentru sumele: 18.840 lei;
₋ Despăgubiri și spese pentru silvice și particulare: 22.589 lei.
Jurnalul de contravenții din 1920-1922 arată o sumă încasată de 51.893 lei, 17 bani sumă, nu este de față, fiindcă 17.576 lei 44 bani s-au solvit din acești bani ca plus+plătire pentru la jurnalul de alimentație. În urma căruia,
nici nu am putut administra suma din anul 1922 celor îndreptățiți, pentru că nu am știut de la cine să sub-stragem
suma de 7.586 lei 44 bani. Chestia s-a raportat sub-prefecturii și procedura corespunzătoare este în curgere.
Numărul contravențiilor în anul viitor se va restrânge cu circa 80%, fiindcă, ca contravenții (sic!) silvice, s-au
decis în competința judecătoriilor de ocol.
IX. Starea economică.
Recolta a avut un succes favoritor. În special, recolta grâului, în multe comune a fost foarte favoritoare.
Toamna lungă și frumoasă a făcut posibil ca populația să cruțească mult nutremânt32, având pășune bună
pentru vite mai până la sfârșitul anului.
Tot în urma timpului favoritor, lucrarea pământului și semănăturile de toamnă s-au putut executa în mod
corespunzător. Semănăturile sunt foarte frumoase.
X. Starea sanitară.
Starea sanitară în anul 1923 a fost corespunzătoare. Boli lipicioase nu s-au întâmplat, până în luna decembrie,
când s-au ivit câteva cazuri de scarlatină, însă în grad foarte ușor.
XI. Starea sanitar-veterinară.
S-au ivit boli de antrax în comuna Rebrișoara, în 2 cazuri, și în comuna Năsăud, 1 caz. S-au îmbolnăvit 3 vite
cornute și, toate 3, au pierit.
S-au infectat 2 oameni cu boala de antrax și, amândoi, s-au vindecat. Boala de scrabia33 solipedelor s-au ivit în
Rebrișoara și în Telciu; s-au îmbolnăvit 19 cai, s-au vindecat 17 și au pierit 2.
Boala de turbare s-a constatat oficial în comuna Năsăud, unde carantina se susține și astăzi. Au fost mușcați
prin câini turbați 27 oameni, care toți au fost trimiși la Institutul „Pasteur” din Cluj; unul a murit, din comuna
Romuli, ceilalți s-au vindecat. Unul, acum se află la Institutul „Pasteur” din Cluj.
Năsăud, la 31 decembrie 1923.
A.N.B-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 4/1924, ﬀ. 1-4.
6.
De la Pretura plasei Beșineu
Domnule Prefect!
Obiect: Raport despre starea administrației.
În cauza de sus avem onoare a Vă raporta următoarele:
I. Administrația.
1. Centru.
A. Cauze personale.
La sediul plasei, de prezent sunt prevăzute toate funcțiile sistematizate. Anume: 1 prim-pretor, 2 pretori, 1
oficial (șef de birou), 1 veterinar, 1 comisar de drum, 2 diurniști și 1 servitor. Toate cauzele sunt împărțite între
acești funcționari în modul ca serviciul să nu sufere și mersul normal al administrației să fie garantat și asigurat.
Și anume, activitatea am împărțit-o în modul următor:

32 Aici, cu sensul de furaje, hrană pentru animale.
33 Râie.
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Prim-pretorele34 rezolvă:
1. Conducerea administrațiunii în plasă; 2. Cauzele personale și rezervate; 3. Alimentația; 4. Rechizițiile; 5.
Disciplinare; 6. Colecta.; 7. Cauzele culturale și confesionale.
Prim-pretorele rezolvă: 1. Conducerea administrație în plasă; 2. Cauzele personale rezervate; 3. Alimentația;
4. Rechizitele; 5. Disciplinare; 6. Colecta; 7. Cauzele culturale și confesionale.
Prim-pretorele onorar:
1. Cauzele industriale; 2. Matricula; 3. Edificarea. Cauzele administrative; 4. Cauzele financiare; 5. Cauzele
comunale; 6. Impozitele comunale, județene etc; 7. Sanitare; 8. Permisuri de armă; 9. Vânătoarea.
Pretorele:
1. Dispoziții ostășești; 2. Militare; 3. Recensământuri; 4. Cauzele servitorilor; 5. Evidența ucenicilor; 6. Curentări; 7. Expulzări; 8. Îngrijirea bibliotecii oficioase; 9. Ajutoare de război; 10. Poliția de țarină și de apă; 11. Contraveniențele; 12. Rechizițiile militare; 13. Vagabondajul.
Șeful biroului:
1. Registru de masă; 2. Expeditul; 3. Archiva; 4. Evidența termenelor; 5. Permisuri polițienești; 6. Pașaporturi;
7. Manuarea „Gazetei Oficiale”; 8. Conducerea și provederea biroului.
Medicul veterinar:
1. Cauzele veterinare; 2. Controlul veterinar-sanitar.
Comisarul de drum: 1. Administrarea drumurilor vicinale din plasă. Astfel, își are fiește-care referent cercul
lui de activitate, în care își rezolvă sub conducerea și controlul nostru, lucrul împărțit în modul arătat. Toți acești
referenți își prevăd oficiul regulat, cauzele le rezolvă fără întârziere și cu cunoștințe temeinice în cauzele administrative.
B. Cauzele administrative.
Activitatea noastră pe acest teren în anul 1921 se extinde la următoarele, și anume:
a) S-au eliberat 193 cazuri de permisiuni de edificări, cu 183 cazuri permisuri de înlocuire. Aceste toate s-au
făcut conform statutului județean despre edificări, ținându-ne strict de toate dispozițiunile, atât cu privire la modul de edificare, cât și cu privire la controlul și colaudarea35 edificiilor acestora, înainte de înlocuire. Din numărul
cazurilor de edificări sus-notat, se constată o refacere intensivă generală pe terenul reclădirilor și construcțiunilor
deteriorate în decursul războiului. Lipsa de locuințe este mare și în comunele rurale. Prin aceasta se explică și
aceea, că, pe lângă scumpetea și greutățile de azi, totuși, s-au edificat pe teritoriul plasei, în anul curent, 183 edificii noi, mai cu samă prin imigranți, reîntorși din America. Aceste edificii, cu puține excepțiuni, sunt edificate în
mod modern și corespunzător statutului județean de clădire. Am controlat cu toată rigoarea.
b) Pe terenul industriei, asemenea se resimte un avânt mare, tot atâtea semne de refacere generală.
c) În ceea ce privește chestia alimentației publice, totdeauna ne-am năzuit a executa cu cea mai mare promptitudine toate dispozițiunile luate de comisiunea de aprovizionare județeană, respectiv, de comisiunea de cumpărare județeană, întocmind tablourile despre starea actuală a aprovizionării plasei.
Din aceste tablouri se constată o lipsă de o cantitate mare de cereale, necesare alimentației publice a plasei,
însă până în ziua de azi, locuitorii plasei noastre nu s-au împărtășit de cerealele aduse pe cale publică.
Avem onoare a Vă raporta că toate tarifele prețurilor, statorite de comisiunea județeană de alimentație s-au
comunicat cu comunele, cu aceea, că acele locale să fie asemenea, statorite în raport cu împrejurările locale și să
fie controlate de către organele primăriei. M-am convins la fața locului, că sunt mai mici prețurile tuturor productelor, de exemplu, în plasa Lechința, ca în Bistrița.
d) Tablourile în chestia rechizițiilor ale armatei au fost, toate, întocmite în regulă, stând spre acest scop comisiile locale la îndemână, toate clasările anului curent și recensământul s-au efeptuit, pe lângă asistența noastră
oficioasă, în toamna anului curent, în mod regulat.
e) Tot asemenea, s-au efeptuit din partea noastră și verificarea, precum și centralizarea tabelelor de recensământ a tinerilor clasei anului 1923, 1924 și 1925. Această operație s-a îndeplinit în modul cel mai corespunzător.
f) În anul curent s-au făcut de noi următoarele colecte, cu rezultatul următor:
– Colecta în favoarea fondului pentru ridicarea unui monument a eroinei Ecaterina Teodoroiu, cu rezultat, de
lei 200.

34 Corect, pretorul.
35 Inspectarea, controlul.
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S-au abonat pentru cercuri și plasă:
„Gazeta Sanitară”; 2. „Procedura procesuală”; 3. „Călăuzul polițial”; 4. Buletinul Sanitar”, 5. „Dicționarul
practic”, 6. Ardealul Juridic”, 7.„Sănătatea Publică”, 8. „Călăuza județului”, 500 lei; 9. „Administrația Română”,
din Cluj; 10. „Buletinul Oficial”, 11. „Revista Administrativă”.
Astfel, prin insistență energică, ne-a reușit a introduce în decursul anului curent, sus numitele ziare, gazete,
foi de specialitate și cărți, cu scopul, de a înlocui cele de limbă străină cu cele ale noastre, în interesul unificării,
mai ales, că la preluarea din partea noastră a oficiului pretorial, n-am găsit nici o revistă specific românească, iar
de altă parte, rezultatul muncii noastre de interes public și social-național, am avut onoare a Vi-l arăta mai sus,
arătând rezultatul colectelor.
Aici, amintesc că, am comandat pentru toate cercurile, tablourile M.M.S.S. Regele.
g) Avem onoare a Vă raporta, că toate taxele de arendă forțată în favoarea statului, pe anul curent s-au administrat de noi fără rest, la perceptoratul regesc român.
h) În privința prescrierilor și încasărilor impozitelor comunale, județene, a drumurilor vicinale, a contribuțiunilor la fondul de plată și la fondul de pensie a secretarilor cercuali și comunali, avem onoare a Vă raporta, că
acesta a fost terenul cel mai dificil de a-l rezolva în mod definitiv.
Cauze e, că populația nu dispune de sumele necesare, iar de altă parte, nici prescrierile în privința aceasta,
nu s-au executat la timp. Cu toate acestea, restanțele nu sunt prea mari și, pe lângă sprijinul perceptoratelor noi
rurale, se vor putea executa fără mari întârzieri. Multe comune, ca Lechința, Vermeș, Sângeorzul-Săsesc36, Budacul Săsesc37, Șomfalău38 și altele, și-au achitat toate restanțele provenite din impozitele noastre administrative și
de fondul drumului vicinal. La fondul de plată și pensie a secretarilor au plătit mai toate. Un tablou detaliat în
privința aceasta s-au putea întocmi de contabilitatea noastră județeană.
i) Pe terenul poliției rurale și a siguranței publice s-au avut întotdeauna în vedere statutele județene și ordonanțele în vigoare. Astfel, s-au eliberat de noi 139 permise de jocuri și petreceri, iar în alte privințe, permisurile
de armă s-au recomandat pentru aprobare de noi, numai aceea, care au întrunit recerințele prevăzute în statutul
județean și în legea nouă de vânat.
j) pentru paza poliției de câmp au depus 139 păzitori de țarină, jurământul prescris pentru pază, iar 15 vigili
de pădure au depus jurământul pentru paza pădurilor erariale39 și comunale.
k) Se află numerii completați, atât din foaia oficială județeană, cât și din „Monitorul Oficial”.
2. Administrația din afară.
A. Cauze personale.
Avem onoare a Vă raporta, că în urma schimbărilor făcute în anul curent între personalul administrativ din
afară, de prezent, toate posturile cercurilor, respectiv, comunelor mari, sunt completate în mod definitiv de secretari diplomați în regulă, și cu praxă.
În interes de serviciu s-a transferat secretarul Johann Reidel din Sângeorzul Săsesc, la comuna Dipșa, urmându-i la comuna Sângeorzul Săsesc, d-l. Toma Henning, notar diplomat din județul Târnava-Mare.
La cercul Șieuț, în co-înțelegere cu D-voastră, am propus pe actualul secretar din Ardan, d-l. Ștefan Egermann, iar la Ardan, pe actualul sub-secretar din Nușfalău, d-l. Isac Tannenhaus. D-l. M. Rednic, secretar în Șieuț
vi fi provocat a face pașii de lipsă pentru pensionarea lui.
Posturile de sub-secretari sunt completate numai prin sub-secretari substituți, afară de Beșineu, unde este
vacant postul, iar la Șieuț, unde, actualmente este încă vacant, am propus spre numire pe d-l. sublocotenent de
jandarmi, d-l. Rus, de sub-secretar, la cercul Șieuț.
Primarii în genere sunt tot cei vechi, adică aceea din timpul înainte de război, care își pricep serviciul. În multe
comune, așa, în Neți40, în Friș41 și în Ferihaza42, parte din populație, elementele cele mai tinere, s-au opus alegerii
unui primar vechi, insistând pe lângă primarul din revoluție, fără de rezultat.
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Azi Sângeorzul-Nou.
Azi, Budacul de Jos.
Azi, Sărata.
De stat.
Azi Nețeni.
Azi Lunca.
Azi Albeștii Bistriței.
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Reprezentanțele comunale funcționează pretutindeni în mod normal, așa că nu mai este nevoie, în chestii
comunale, de „sinoduri” și adunări generale, care în unele comune, ca în Șomotelnic43, Sântioana și Buduș, au
grasat44 în mod ilegal. Acestea le-am dizolvat, curmând orice activitate a lor în chestii comunale în mod radical,
prin instrucțiunile și ordinele necesare.
Astfel, după experiența și cunoștința de un an, de când am preluat conducerea acestei plăși, ne-am nizuit45 într-acolo, de a organiza serviciile externe în mod corespunzător, aplicând puterile ce ne stau la dispoziție în modul
cel mai congruent, pentru prevederea cât se poate mai bună și mai acomodată a serviciului extern.
Ne-am dat silința, ca prin pedepse, ce ne îngăduie legea, să insistăm energic pe lângă domnii secretari, în
ceea ce privește rezolvarea promptă și regulată a cauzelor curente și a agendelor, care privesc viața și finanțele
comunale, însă nu am lăsat la o parte, procedând astfel, nici tactica și circumspecția recerute, având totdeauna în
vedere, situația grea de refacere de azi, iar pe de altă parte, marea îngreunare a serviciilor secretarilor de azi cu
agende speciale și, cu multe probleme reclamate de marile reforme sociale, economice și financiare de azi.
Avându-le acestea toate în vedere, dar mai presus, totuși, interesul public și al serviciului, am procedat pe
cale disciplinară, aplicând pedepse în contra secretarului din Nușfalău, într-un caz, secretarului din Șomfalău,
într-un caz, secretarului din Budacul-Săsesc, într-un caz, secretarului din Sângeorzul-Săsesc, acum în Dipșa, tot
într-un caz.
Tot asemenea, în contra primarului și sub-primarului din Bileag46, în contra primăriei din Buduș, Monari,
Beșineu47 și Crainimăt. Acestea toate, pentru neîndeplinirea de ordin, pentru neglijență și lipsă de energie și autoritate în serviciu și, pentru neexecutare întocmai a ordinelor curente.
Pedepse de ordin s-au aplicat în 98 de cazuri, în sumă totală de 2.055 lei, din care sumă, s-a vărsat la perceptorat, în favoarea fondului de pensie a secretarilor, suma de 1.775 lei.
B. Cauze administrative.
În anul curent s-au făcut de noi următoarele controale de birouri, secretariale:
1. La cercul Ardan, în două rânduri, cu ocaziunea predării și preluării oficiului secretarial, în primul caz, instalând pe fostul secretar Traian Someșan și în al doilea caz, instalând pe d-l. Ștefan Egermann. Despre rezultat,
cât și despre măsurile luate cu privire la rezolvarea cauzelor și agendelor restante în acest cerc, precum și despre
executarea acestora, am avut onoare a Vă raporta în cazurile date.
2. Tot astfel, s-a purces în cercul Șieuț, unde tot asemenea, au fost multe restanțe, care ocură48 și azi, dar din 1
ianuarie 1922 vor prelua acest cerc, cum am raportat mai sus, d-nii. Ștefan Egermann și C. Rus, care oferă garanta
pentru aducerea în ordine a tuturor cauzelor și restanțelor.
3. La comuna Șieul Mare încă am vizitat, fiind și aici restanțe, mai cu seamă pe terenul bugetului comunal și
al prescrierii dărilor. Am numit casar comunal nou, care are cunoștințe bune și, cu prilejul vizitei a doua, m-am
convins în persoană despre progresul făcut cu întocmirea tabelelor și a preliminariilor comunale. Tot astfel, se
încasează acum, în această comună, toate dările și impozitele administrative, în mod normal.
4. Am vizitat cercul Ferihaz, cercul Nușfalău, Șomfalău, cercul Herina, cercul Beșineu cercul Monor și cercul
Sângeorzul-Săsesc. Acesta din urmă, în două rânduri.
Despre toate acestea am raportat detaliat, insistând verbal, iar acum avem onoare a Vă raporta, că acele controale au avut un efect bun. În general, lipseau în tot locul inventarele comunale, astfel că, la întocmirea preliminariilor să lucreze fără de a se avea acestea de bază. Rațiunile49 comunale, asemenea, nu se făceau. Față de
aceste lipsuri, care formează baza administrației comunale, am luat în tot locul măsuri, ca să se întocmească.
Am constatat, ca în cel mai multe locuri, lipseau diferite evidențe, precum evidența muncitorilor și servitorilor de casă și agricoli. Evidența de incidente și accidente. Evidența străinilor, emigranților și imigranților. Dar,
mai cu seamă, lipseau evidențele asupra zilelor de serviciu în comunele aparținătoare și registrul despre încasările taxelor incurse pentru lucrări private. Lipseau conscrierea nominală a minorenilor50 care stau sub tutelă,
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Azi Simionești.
Funcționat, activat.
Străduit.
Azi Domnești.
Azi Viișoara.
Există, se manifestă.
Socotelile, aici, cu sensul de buget de venituri și cheltuieli.
Minorilor.
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insinuările51 bolilor de vite, conspectul despre pedepse și, în multe comune am luat măsura, ca să se asigure edificiile comunale, deoarece în timpul războiului, pe acest teren nu s-a făcut nici o îngrijire.
5. Controlând comunele, am aflat mai mare lipsă în privința pompelor comunale și a abatoarelor. Mai ales în
privința reparării pompelor de foc, avem onoare a Vă propune, ca să luați cele cuvenite pentru punerea în stare
de funcțiune a tuturor pompelor, prin escrierea unei licitațiuni minuende52, în baza căruia întreprinzătorul respectiv le va repara toate, din întreg județul, aconto, bugetul comunelor.
II. Cauzele matriculare.
Toate registrele stării civile sunt conduse regulat și conform legilor și ordonanțelor în vigoare. În cercul matricular Șomfalău, Herina și Ardan, în anul 1919 s-au condus foarte neregulat și în mod abuziv, deoarece ofițerii
stării civile de pe atunci, care azi însă nu sunt în serviciu, au lăsat foarte multe cazuri neinduse și la înregistrări,
precum și la cazurile de căsătorii, nu s-a ținut cont de instrucțiunile și prescrisele respective. Atât corectarea acestor greșeli, cât și incurgerea ulterioară a lor, este în curgere. Duplicatele de pe anul 1920 s-au înaintat la sub-prefectură.
III. Cauzele sanitare.
Acestea, în general, excepționâd unele cazuri de scarlatină, a fost normală. În toate comunele sunt moașe, a
căror salariu a fost sistematizat în anul trecut și întregit, până la 600 lei anual. Controlul de medici se face conform instrucțiunilor date de Ministerul de Asistență Publică.
IV. Situația economică.
În urma ploilor din toamna trecută, îndelungate și primicioase53, s-au făcut mai multe însămânțări de toamnă,
ca în anii precedenți. Aceste semănături, înaintea căderii zăpezii, s-au înfățoșat foarte favorabil.
Stocul de vite în general, este tot pe acel nivel mare, ca și în anii trecuți. Cu toate că prețurile vitelor, în timpul
din urmă, a scăzut în mod simțitor, stocul a rămas același, neexportându-se de aici mai nimic.
O foarte mare lipsă se remarcă în domeniul uneltelor și mașinilor agricole. Apoi, toate aceste unelte și trăsuri
care se procură de la oraș en detail, sau de la industriașul respectiv, s-au scumpit în mod anormal, așa că, nu este
proporția normală între prețul produselor agricole și între prețurile producțiunelor industriale. În consecință, se
remarcă de prezent, o lipsă foarte simțitoare de numerar la sate, aceea ce va rezulta iarăși, ca înainte de război,
sau îndatoriri hipotecare pe la bănci, sau, emigrări în țări străine, cu valuta mai favorabilă. O parte bună a produs
totuși această stare, că s-a reluat industria casnică, mai ales cea textilă, pe un nivel foarte ridicat, în urma prețurilor horibile a acestor mărfuri și manufacturi pe piață.
Recolta vinului în anul curent a fost extraordinar de favorabilă, ceea ce a adus cu sine scăderea prețurilor.
Vinul din producția anului 1920 a costat ab-loco, producător, per litru, 12-15 lei, acela al anului curent, per litru,
6-8 lei.
Din contră, prețurile cerealelor ce se vând pe piață au o tendință crescândă.
Recolta poamelor a fost mai mică decât în anul trecut, aceasta s-a valorizat în mare parte la export.
Apicultura și prăsila viermilor de mătase nu se cultivă.
Avem onoare a Vă raporta, că pe terenul medico-veterinar-sanitar, în anul curent am produs următoarele
rezultate:
– Cu ocazia vizitării de toamnă a animalelor de reproducțiune, am aflat în cele 33 comune din plasă, 8 armăsari, 74 tauri albi, 8 tauri roșii și 7 tauri de bivol; 44 vieri, 158 berbeci. Dintre aceste animale, s-au scos ca neapte
pentru reproducție, 3 armăsari, 7 tauri albi, un taur Siementhal și 9 vieri. Comunele respective s-au invitat a-și
procura până la 1 martie 1922, sub contorul nostru, în locul celor scoase afară, următoarele animale de reproducțiune necesare: 8 armăsari, 12 tauri albi, 3 tauri Siementhal și 2 tauri de bivoli, 8 vieri. Astfel, va corespunde
numărul lor, numărului vitelor feminine aflătoare în plasă.
În această procedură am avut în vedere introducerea soiului celui mai potrivit din punct de vedere a reproducțiunii specifice în Ardeal și, abandonarea soiurilor, a căror creștere s-a dovedit de nerentabilă în Ardeal. Pe
aceste teren, impunem cea mai mare insistență, dată fiind economia principală ardelenească, creșterea de vite.
Starea sanitar-veterinară a fost foarte bună. Cazurile de boală au fost relativ puține: sau ivit în Beșineu, 3 cazuri de splină, în Șieuț și Sântioana, a bântuit între cai râia, în vreo 8 cazuri. În Lechința, Jeica și Budacul-Săsesc

51 Conspectul.
52 Prin atribuire directă.
53 Bine-făcătoare, favorabile.
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s-a ivit în câte 5 cazuri, pesta porcină, în Buduș, Monari și Bileag a bântuit turba la 2 câini și la un porc și, numai
în comuna Vermeș, s-a ivit febra aftoasă, care boli, toate, au fost localizate, prin intervenirea corespunzătoare a
medicului-veterinar de plasă.
În privința veterinară s-au luat următoarele măsuri:
În Șieul Mare și în Buduș, am dispus edificarea de noi abatoare, ceea ce s-a și executat.
În Lechința am dispus îngrădirea pieței de vite. S-a executat în mod corespunzător.
În Dipșa și Șieuț s-au clădit, la inițiativa noastră, noi grajduri de tauri, asemenea măsuri am luat și în comuna
Vermeș.
În toate ieșirile noastre în comune se vizitează de noi toate măcelăriile.
Biletele de vite se conduc în tot locul regulat, procurând tipărituri corespunzătoare în limba românească.
Inspectori de carne însă nu sunt în toată plasa numai 17, deoarece cei vechi au căzut pe câmpul de luptă sau
sunt încă în prinsoare.
În consecință, propun pentru ca acest serviciu de mare însemnătate sanitară să nu sufere, să se intervină oficios pe lângă Inspectoratul Zootehnic, ca să se instituie cursuri pentru inspectorii de carne, care vor fi instruiți,
examinați și apoi, calificați.
Acestora le-am procurat și le-am introdus evidența despre tăieri (vágatási lajstrom), precum și câte un conspect final, despre tăierile întâmplate în decursul anului.
V. Starea culturală, socială.
Pe terenul didactic, cu toate măsurile luate, situația actuală lasă foarte mult de dorit, așa în multe comune:
Șieuț, Ardan, Șoimuș, Friș, Sebeșul de Sus, Ruștior, Neți, Șomotelnic, nu se provede învățământul regulat și în
mod sistematic, din lipsa învățătorilor. În comunele susnumite învățământul îl provăd preoții, în mod foarte neregulat și, fără nici un rezultat.
Dar și în comunele unde sunt învățători, învățământul stagnează, începând cu zilele de primăvară și până
toamna târziu. Copiii folosesc în acest anotimp ca forțe economice în gospodăria casnică.
Cu toate taxele de absență impuse și executate de către primării, totuși, se menține acest obicei rău al oamenilor noștri de la sate.
Ordinul Ministerului de Culte Ungar nr. 100.000/1912, precum și Ordinul nr. 1.323/1912 a. C. Adm. se execută
de către noi regulat, trimițând la revizorat de la primării rapoartele semestriale despre mersul învățământului la
școlile din plasă.
Viață și organizări sociale nu sunt. Afară de șezătorile de iarnă ale tineretului, dacă le putem numi pe acestea
întruniri cu caracter social, alte acțiuni sociale nu există. Vina o au în cea mai mare parte preoții, care dovedesc o
pasivitate mare față de orice organizare de natura din chestiune. Așa, de exemplu, când cu ocazia colectei pentru
cadourile oferite Altețelor Sale Regale cu prilejul Înaltei căsătoriei lor, și cu ocaziunea propagandei pentru târgul
de mostre din Cluj și București, am fost avizați de concursul lor, n-au desfășurat în această privință nici un interes
și activitate, așa că, obiectele menite pentru de a fi expuse la aceste târguri, au fost exclusiv oferite de populația
săsească, încât produsele noastre naționale și locale nu au fost reprezentate la târgurile noastre.
Singura platformă pe care ne întâlnim și care ne creează un raport oarecare și o colaborare, consistă în cererile
oficiilor parohiale pentru încasarea pe cale administrativă a retribuțiunilor și competințelor preoțești.
Am încercat a înființa un „Cerc Cultural” de pe Valea Șieului, ținut curat românesc și cu inteligență, cu sediul
în Șieul-Mare, o organizare națională, dar încercările mele s-au frânt și aici, în rezistența preoțimii.
Totuși, a avut succes înființarea „Societății vânătorilor de pe Valea Șieului”, o organizare de 80 de membri.
Tot aici s-a înființat la finea anului „Banca Populară”, care a aderat la Federală54.
Astfel, în lipsa de organizări pe terenul social-cultural, poporul nostru își trăiește și acum viața izolat, trăiește în
mod atavic55 viața, numai pentru sine și în cercul restrâns al familiei sale sau, în cârciumă. Tot astfel, și tinerimea.
Aceste două chestiuni, organizarea țărănimii cât și aceea a tineretului nostru, lăsat sorții și curentelor, se pot
foarte bine soluționa cu concursul și la inițiativa noastră, fără a fi avizați la sprijinul preoțimii, pasive.
În consecință, în cauza aceasta avem următoarea propunere:
În ceea ce privește organizarea țărănimii de la sate, mai potrivite ar fi, din toate punctele de vedere, ca aceasta
să fie organizată în o societate economică, după modelul săsesc „Landwirtschaflicher Verein56”. Înrâurința cea

54 Vezi Adrian Onofreiu, Istoricul cooperației de credit din județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, Ed. George Coșbuc, 2004, pp. 104-188.
55 Din vechime, conform unor cutume moștenite din trecut.
56 Asociații rurale.
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bună, exercitată de acest „Verein” vorbește de sine, văzând efectele ce le-a produs în decursul anilor, întru dezvoltarea economiei săsești, care azi stă cu un pas uriaș mai înainte, ca și economiile aproape primitive ale românilor. Mai stă la dispoziția acestui „Verein” și o bancă model „Reifeissen”, prin care își procură toate uneltele și
mașinile necesare pentru gospodărie. Apoi, își procură en-gros, vițe de vii, oltoani57, apoi, o secție pentru prașila
sistematică și ocrotirea animalelor de casă. O astfel de organizație ne lipsește nouă și, conducătorii trebuie acum
să o alcătuiască, înființând centrala și sub-sucursalele acesteia, în toate comunele mai mari. Acesta ar soluționa
chestia noastră economică mai potrivit, având, totodată, și organizația intelectuală a poporului nostru, educându-l și instruându-l metodic pe terenul, de la care își are existența și, de la care depinde și, deșteptându-l asupra
acelor chestiuni și lucruri, cu care pururea și zilnic, este în contact.
S-a propus de către d-l. coleg din Năsăud în privința aceasta, ca să se delege un funcționar, de ex., un pretor,
care ar avea datorința a supraveghea aceste cauze în plasă. Această metodă nu e potrivită, aceasta nu se poate
face în mod individual și cu ordonanță, ori-și unde în lume, atari chestiuni se leagă de organizația socială, dar
mai vârtos, pe terenul economic.
O altă chestie importantă este cea a organizării tineretului. Și aceasta să se soluționeze după modelul săsesc tradițional,
să nu ne fie rușine, a adapta tradițiile cele bune și cele care s-au dovedit ca, cele mai eficace în viața etnografică și socială a
unui neam (s.n).
Organizația din chestie – expunerea originii tradiției curat etimologice-săsești a acestei organizări aici, nu e
potrivită. Această organizație, zic, îmbrățoșează58 pe fiecare tânăr și tânără, între cadrele și în momentul, când
aceasta părăsește școala și îl ține, până acesta se însoară.
Atunci intră în altă organizație, în așa numita „Nachbarschaft59”, organizația tineretului se numește „Bruderschaft60” respectiv, „Schwesterschaft61”, cu statute și stă, pururea, sub controlul bisericii. Aceasta este baza organizației. Educarea creștin-morală. Prin știrea autorității bisericii, nu se face nici o acțiune, nici o manifestațiune.
Acum, când un băiat de la nostru părăsește școala cu 12 ani, acela, în un interval de 10-12 ani, crește pe câmp și
în pădure, fără supravegherea nimănui. Creșterea în casă este cea mai liberală și aici, nici nu vin în considerare
micile influențe ce le mai au părinții față de copii, care din ce în ce, devin fecioare și băieți de însurat. Trăiesc fără
nici un control, sub nici un respect social sau moral, care ar fi potrivit de a le cimenta viața. Și acestea li se otrăvește mai ales acum, expuși fiind tuturor curentelor imorale și subversive a spiritului contemporan. Firește, că
astfel crescuți, în timpul pentru viața lor viitoare cel mai critic, ei devin apoi elemente stricăcioase ale neamului.
Aici trebuie să, lucrăm cu toții mai mult, acesta este terenul sfânt, deoarece acestea sunt temelia viitoare a patriei
noastre. Sper, cu ajutorul ce ni li-Ți da, că vom efeptui în acest an nou, aceste două lucruri.
VI. Comunicația.
Rețeaua drumurilor vicinale din plasă, care stă sub susținerea și administrarea noastră, ca prezident de drum
vicinal, este de o lungime de 66 km. 73 m., cea a drumurilor comunale este de 158 km. În anul acesta s-a furnizat, după prescriere, în total, 2.183 de prisme m3 pe aceste șosele. Materialul a fost corespunzător. Pietrișul s-a
împrăștia în toamnă. Podurile se susțin, deocamdată, în sarcina comunelor, fiindcă fondul drumului vicinal, așa
cum este azi, de abia acoperă retribuțiunile personalului drumului vicinal.
În plasa mea și-au achitat mai toate comunele competințele la acest fond, însă fiind acestea tot cele vechi, nu
mai corespund împrejurărilor de azi. Pentru îngrijirea și controlul acestei rețele de drum sunt angajați 9 cantonieri, care stau sub conducerea domnului comisar de drum. În anul curent s-au reparat de către comune podurile
care au rămas deteriorate încă din război, în modul următor: podul nr. 4, peste râul Budac, din partea comunei
Șomotelnic; podul nr. 1, peste râul Șieu, din partea comunei Șieu; podul nr. 3, peste râul Șieu, din partea comunei
Bileag62; podurile nr. 31, 32, 37, 40, 42, 46, din partea comunei Friș63; nr. 42, 44, din partea comunei Șieu; nr. 10,
11, 14, din partea comunei Ardan; nr. 7, 9, din partea comunei Șieu; nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, între Șieu-Ardan; podul nr.

Altoi.
Îmbrățișează, cu sensul de reunește.
Frăție de comuniune, a unei comuniuni locale de interese, de ordin geografic/social sau profesional.
Legătură de solidaritate realizată pe baza unor idealuri; din latinesul Bruder=frater=frate; aici, comuniune de idealuri între
persoane de sex masculin.
61 Idem, între persoane de sex feminin. Prin extrapolare, poate fi interpretată în sensul de „ajutorare”, conform principiilor
de activitate a surorilor de ocrotire socială/de Cruce Roșie.
62 Azi Domnești.
63 Azi Lunca.
57
58
59
60

231

22, între Jeica-Ferihaz, respectiv, din partea comunei Ferihaz. În total, s-au edificat 3 poduri, s-au reparat 23 de
poduri.
Tot în anul curent s-a deschis de către noi un drum nou, de la Bratfalăul de Câmpie64 la Sângeorzul Săsesc65.
Acesta este de cea mai mare importanță economică și comunicațiune, deoarece leagă întreaga câmpie, începând
de la Târgu-Mureș cu șoseaua noastră județeană Tonciu-Sângeorzul Săsesc, care duce, peste Sărmaș, la Cluj. Drumul din chestie s-a nivelat și clădit în toamnă, sub conducerea noastră, de către comunele interesate, iar la primăvară, după împietrire, se va da comunicațiunii. Deocamdată l-am clădit în sarcina comunelor, ca drum comunal
(közlekedési köülö ut), rămânând ca după terminare, să se preia de către comisia de drum în rețeaua drumurilor
vicinale. Am mai proiectat un astfel de drum, tot așa de necesar, între Friș și Șieul Mare. La primăvară se va executa, hotărâte fiind comunele la aceasta.
VII. Arenda forțată.
În anul 1921 s-a dat locuitorilor în arendă forțată un teritoriu de 5.477 jug 371 stj2, și anume: 1. Loc arător: 2.404
jug. 800 stj2; 2. Rât și fânaț: 551 jug 845 stj2; 3. Pășune: 2.517 jug. 226 stj2.
Mai mult s-a simțit o lipsă foarte mare de pășune, din cauza sporului mare în stocul vitelor. Așa, conform conscrierilor, în anul curent a crescut acest stoc cu 60-70%, față de anul 1914, de dinainte de război. Cu toată seceta și
lipsa de pășunat din vara trecută, acest stoc de vite, abia a scăzut cu 5%. S-a exportat de aici foarte puțin. În furaj
s-a simțit un supraprodus, și acum este piața prevăzută ca și în alt timp, cu un cuvânt, destul de mare de tot soiul
de furaj.
VIII. Ocrotirile sociale.
Conspecte asupra recensământului despre văduve, invalizi și orfani din război s-au înaintat toate, la locul
competent și, afară de unele excepțiuni (acolo unde s-au retrimis aceste conspecte pentru completare) toți își
primesc regulat pensiile și ajutoarele. La sărbători s-au împărțit printre noi, de către oficiul I.O.V. între cei mai
lipsiți, suma de 650 lei.
În anul curent, s-au întâmplat 3 cazuri de incident de foc, nimicind în total, 5 edificii economice, în valoare de
51.500 lei, care pierdere, numai în parte s-a acoperit prin instituțiunile de asigurare.
IX. Poliția rurală.
Cu ordonanța nr. 5.097.921. subprefect. s-a ordonanțat concursul individual a locuitorilor pe rândul caselor, la
paza de noapte. Tablourile prevăzute în această ordonanță s-au întocmit și s-au aprobat. Controlul îl are respectivul șef de post de jandarmi.
Carantina câinilor, ordonanțată și a doua oară pe 100 de zile nu se observă. Sunt foarte multe cazuri de contravenție în privința aceasta, insinuate la noi de către primării: hingherii au făcut ce au făcut, dar oamenii sunt foarte
renitenți. Toți sunt sub procedură.
Ceea ce am raportat la rândul său, raportez și acum, că la posturi se află și acum câte un jandarm. Acesta nu
poate să prevadă serviciul, ne-cum, să mai execute și ordinele noastre. Rog, a se face urgent pașii de lipsă pentru
completarea contingentului de jandarmi din județ.
Controlul străinilor se exercită conform ordinelor și instrucțiunilor, eliberându-le în mod prescris certificatele
de liberă petrecere, comunicându-le foaia personală cu Brigada de Siguranță.
X. Comerțul.
Acesta se desfășoară în târguri de țară și săptămânale, în Șieul Mare, Monor și Lechința, aici se desfac mai cu
seamă produse economice și manufacturi. Târgul de vite din Lechința este renumit și are o cercetare mai mare,
ca cel din Bistrița.
Acesta oferă comunelor respective nu numai un venit privat, ci și un venit public, din parte, în comuna Lechința s-a licitat vama cu suma de 60.000 lei, pe 10 ani.
Comercianți angrosiști nu avem.
XI. Contravenienții.
În anul curent au fost 1.128 cazuri, în cea mai mare parte, contravenții silvice, apoi, polițiale și în fine, de
câmp. S-au rezolvat definitiv 942 de cazuri, dintre care, s-au executat 257, restante sunt 186.

64 Azi Brăteni.
65 Azi Sângeorzul-Nou.
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În fine, avem onoarea a Vă raporta, că în cele de sus, ne-am dat silința, a Vă desfășura o icoană vie asupra
stării administrației din plasa noastră, silindu-ne, a suleva66 cu date concrete, pe baza registrelor și evidențelor
noastre prescrise, munca, ce o am depus în decursul unui an, în interesul bunului mers al acestei administrații.
Nu am făcut propuneri, cum și ce ar trebui să se facă, ci, am căutat, ca în cercul nostru de activitate, să satisfacem tuturor chestiunilor sus pomenite, să facem atâta, cât ne este datorința și ne permite legea, dar, nepermițându-ne nici când, o atare tactică și procedeu, care ar aduce cu sine pierderea încrederii și autorității noastre
oficioase, în nici un caz și, în nici o acțiune și procedură oficioasă sau privată.
Ibidem, d. 41/1922, ﬀ. 10-21.
7.
Ministerul Lucrărilor Publice
Serviciul de Poduri și Șosele Bistrița
Nr. 430 E din 22 IV 1924
Prefectura județului,
Loco,
Mijloacele de comunicațiune din județul nostru, atât șoselele cât și podurile sunt într-o stare penibilă, așa cât
serviciul nostru, cu mijloacele modeste bugetare nu este în stare de a aduce o ameliorare vizibilă în această chestiune.
Deci, tocmai pentru a putea ajunge o oareșicare îmbunătățire, suntem siliți a recurge la tot ce-i posibil pentru
a primi ajutoare în refacerea mijloacelor de comunicațiune. În acest an avem pe șoselele județene circa 200 poduri
de reparat, a căror reparare nu mai suferă amânare fără amenințarea serioasă a întreruperii circulației. Cum însă
circulația continuă, adică starea bună a podurilor este cu desăvârșire interesul populației comunelor, am considerat de bine a recurge prin D-vs. la ajutorul comunelor în refacerea podurilor, adică, fiecare comună interesată, pe
lângă podurile ruinate pe șoselele județene, să ne pună la dispoziție materialul de lemn rotund necioplit, transportat la șantierul podului în reparare.
Având în vedere că aproape fiecare comună are păduri, jertfa comunelor prestată prin cedarea acelei mici
cantități de lemn brut, credem, că este o jertfă cu totul neînsemnată față de interesul mare ce li se impune prin
circulația neîntreruptă.
Vă rugăm deci cu onoare, ca în interesul bunului mers al comunicației, ba, mai mult, chiar din interesul propriu a comunelor județului nostru să binevoiți a le ordona comunelor din acest județ, că, întrucât comunele din
apropierea podurilor, adică comunele interesate, cu păduri comunale proprii, să ne pună la dispoziție materialul
de brad și stejar rotund, transportat la șantierul podului respectiv.
Fiind noi cu totul lipsiți chiar de acele sume bugetare, cu care vom putea fasona și așeza acest material în
poduri, vom interveni prin Direcțiunea noastră la minister pentru aprobarea unui ajutor, oareșicare, ca să ameliorăm în acest an starea comunicațiilor, amenințată cu ruinarea67.
Ibidem, d. 176/1924, f. 1.
8.
Referat
Noi, Ștefan Cucerva, inspector general administrativ, însoțit, în absența d-lui. subprefect, de d-l. prim-notar
al județului Bistrița-Năsăud, Dr. Albert Kräutner, am procedat la inspectarea administrației acestui județ și am
constatat următoarele:

66 Argumenta, prezenta.
67 În hotărârea prefecturii, după ce se preciza obligativitatea comunelor de a asigura „materialul de lemn rotund, esență brad

și stejar necesar la repararea celor 200 de poduri rele de pe șosele județene” se prezenta și motivarea acestui demers, astfel:
„având în vedere starea generală rea a circa 200 de poduri pe șoselele județene, repararea urgentă a acestora este interesul
propriu a populației comunelor. Bugetul drumurilor nu are acoperire pentru repararea celor 200 poduri, așa cât și pentru
lucrările de reparare va trebui făcută intervenție pentru exoperarea unui ajutor de stat. Deci, prin prestarea materialului de
lemn comunele contribuie la bună starea comunicației, care este interesul nemijlocit a dezvoltării economice a comunelor
din județ, fără această contribuție, circulația s-ar putea întrerupe foarte ușor și, comunele însuși ar fi care ar suferi în urma
acesteia”; Ibidem, d. 288/1924, f. 2.
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I. Starea generală:
1. În fruntea județului Bistrița-Năsăud se află, ca reprezentant al puterii centrale, prefectul d-l. Solomon Haliță, de la data de 28 ianuarie 1922.
Capul administrațiunii județene este d-l. subprefect Dr. Alexandru Pălăgieș, numit în această funcție la 1 martie 1922, care de prezent se află în concediu.
Șefii de serviciu la județ sunt domnii: Dr. Albert Kräutner, prim-notar, Dr. Leon Mihăiese, prim-notar II; d-l.
Grigore Onoae, notar I și Grigore Cotul, notar II.
Șeful contabilității județene este Vasile Bocșa, prim-medic județean, dr. Iulian Chitul, medic veterinar primar,
Alexandru Szekely și șeful Serviciului de Poduri și Șosele, d-l. inginer Victor Schönpflug.
Județul are în total 30 de funcționari bărbați, 3 funcționari femei 1 diurnist bărbat, 7 diurniști femei și 10 servitori bărbați.
2. Județul este împărțit în 4 plăși conduse fiecare de către un prim-pretor, are un oraș condus de un primar
titular și 97 comune rurale.
3. Atât prefectura cât și subprefectura județului sunt plasate în Palatul Administrativ județean, o clădire încăpătoare, igienică și bine întreținută.
Ambele instituțiuni au mobilier suficient și bine întreținut.
Afară de autoritățile sus amintite, sunt încă plasate în acest edificiu Perceptoratul regesc, Serviciul de Poduri
și Șosele și interimar, și Revizoratul Școlar al județului, precum și Sedria Orfanală a județului.
Județul mai are o clădire în orașul Bistrița ocupată de Pretura plășii Beșineu și câte o clădire în comunele Năsăud și Rodna-Veche, și care sunt proprietatea comunelor din respectivele plăși.
4. Legile în vigoare și ordonanțele guvernului central se execută întocmai. Colecțiile de legi și regulamentele și
„Monitorul Oficial” sunt complete.
Bugetul județului pe exercițiul 1924 înseamnă: La ordinar, venituri, 3.708.689. Cheltuielile ordinare, 3.708.689.
Lucrările de birou sunt în regulă. În anul curent au intrat până în ziua de azi la prefectură, 1.006 acte, la subprefectură, 5.926, la Comitetul Administrativ județean, 206, la Biroul Populației, 570, la Comisia Mixtă de Rechiziții,
153, la contravențiuni, 296, la Comisia Zootehnică, 83 și la Comisia Disciplinară, 12 acte.
Funcționarii de toate gradele își îndeplinesc satisfăcător îndatoririle și lucrează exclusiv în limba statului (s.n.).
II. Populațiunea județului:
5. Populațiunea județului Bistrița-Năsăud este compusă din 85.053, români, 20.506 sași, 4.945 unguri, 6.856
evrei și 3.119, alții, toți, supuși ordinelor, ocupându-se cu agricultura, viticultura, creșterea vitelor, industrie și
comerț.
III. Starea economică:
6. În județul Bistrița-Năsăud se găsesc următoarele fabrici: fabrici de cherestea, 10, și anume, câte 1 în comuna
Telciu, Ilva Mică, Ilva Mare, Maieru, Borgo Suseni, Borgo Prund și câte două în comuna Romuli și Rodna Nouă
(Valea Mare).
Fabrică de hârtie, 1, în Borgo Prund; piele, 3, în orașul Bistrița; sobe și vase de pământ, 1, în orașul Bistrița;
mobile, 2, în Bistrița; bere, 2, câte una în Bistrița și Năsăud; spirt, 3, și anume, câte una în Bistrița, Năsăud și Bileag; fabrică de cărămizi, 1, în Bistrița; fabrică de perii, 1, în Bistrița; fabrică de pâine, 1, în Bistrița.
Aproape în fiecare comună din județ se găsesc mori sistematice, folosind ca combustibil (sic!) puterea hidraulică și în parte, benzină, motorină sau lemne.
Uzine electrice au orașul Bistrița, comunele Iad, Beșineu, Dumitrița și Budacul Săsesc.
În județ se cultivă: grâu, porumb, ovăz, secară, orz, trifoi, lucernă și, în mai multe comune, așezate mai la șes,
vița de vie.
Recolta de grâu în anul acesta a fost slabă, în urma secetei din primăvară și a zăpezii mari din iarnă. Porumbul
promite o recoltă frumoasă. Bogăția principală a locuitorilor județului Bistrița-Năsăud o fac vitele.
Populațiunea, harnică și disciplinată din acest județ crește vite, adică bovine – de rasele albă, Pfinzgau și Simenthal – cai și porci de diferite rase, precum oi și capre.
O bună parte a populațiunii din Plasa Beșineu și Iad se ocupă cu viticultura, producând vinuri bune de felurite soiuri cunoscute.
Vinul așa numit „Steininger”, care se cultivă în comuna Beșineu, are un renume mondial, fiind premiat la mai
multe expoziții din țară și străinătate.
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IV. Starea culturală:
7. În orașul Bistrița se află un liceu de stat pentru băieți, o școală medie de stat pentru fete și o școală primară
de stat pentru băieți și fete.
Școli confesionale: Liceul de băieți ev-luth., școala medie ev-luth. pentru fete, școala ev-luth. pentru băieți,
școala primară ev-luth. pentru fete, școala primară romano-catolică pentru băieți și fete, școala primară reformată
pentru băieți și fete și școala evreiască primară mixtă.
În fiecare comună, afară de Tradam și Lușca, se găsesc școli primare de stat sau confesionale minoritare, după
cum este compusă populațiunea comunei respective.
În comuna Năsăud se află Liceul grăniceresc „George Coșbuc”, școala secundară de fete și școala inferioară,
precum și școala normală de băieți. Se mai află și în comuna Borgo Prund o școală de meserii inferioară.
Școli de ucenici se află în orașul Bistrița, două, și câte una, în comunele Borgo Prund, Năsăud, Rodna Veche
și Lechința.
Comitetul școlar județean și comitetele școlare locale sunt înființate pe teritoriul întregului județ și funcționează în mod regulat.
Localurile de școli, în general, sunt bine întreținute și prevăzute.
V. Drumuri:
8. Starea șoselelor naționale, județene și drumurilor vicinale este mediocră și anume, la șoselele naționale și
județene, din lipsa mijloacelor necesare, iar drumurile vicinale, care în timpul războiului nu s-au putut întreține,
din lipsa brațelor pentru muncă publică, până în prezent nu s-au putut restabili complet.
Podurile de pe șosele naționale, fiind aproape toate de caracter definitiv, sunt în stare bună.
Podurile de pe drumurile județene și vicinale sunt în stare mediocră și până în prezent nu s-au putut restabili
în întregime, observând că teritoriul județului, în timpul războiului, s-a ținut de zona de operații, din care motiv
podurile au fost expuse mai mereu, stricăciunilor.
Restabilirea este în curgere, circulația nu este întreruptă pe nici un drum.
VI. Starea sanitară:
9. În comunele din județ nu există nici o epidemie. Medicii de circumscripție vizitează în mod regulat comunele și iau măsuri de combatere, la cea mai mică ocazie a ivirii vre-unei epidemii.
VII. Poșta, telegraf, telefon:
10. Comunicațiunea telefonică și telegrafică în cuprinsul județului se face punctuos. Comunele reședință de
notariat comunal sau cercual au instalațiuni telefonice. În unele notariate instalațiunile telefonice deteriorate în
timpul războiului încă nu s-au restabilit până în prezent. Restabilirea este însă în curgere.
VIII. Reforma Agrară:
11. Reforma Agrară s-a executat în general, în mod satisfăcător. Nemulțumiri s-au ivit din cauză că, unii îndreptățiți n-au fost trecuți în listele de împroprietărire, însă s-au luat măsuri din partea organelor în drept, ca să
se facă liste suplimentare.
Exproprierea este terminată și lucrările de împroprietărire sunt în curs de executare.
În unele cazuri sentința Comisiunii Județene pentru expropriere stă sub recurs la Comitetul Agrar, însă aceasta nu împiedică executarea hotărârilor.
IX. Starea încasării impozitelor:
12. Încasările impozitelor de stat și comunale se fac prin secretarii comunali și cercuali, iar în orașul Bistrița și
comunele Borgo Prund, Șieul Mare, Lechința, Năsăud, Rodna Veche, prin percepția de circumscripție.
Sumele încasate se varsă lunar la casieria Administrației Financiare din Bistrița, starea încasărilor este îndestulătoare.
X. Relațiunile între populațiune și funcționari:
13. Relațiunile între populație și funcționarii de stat și de județ sunt bune și jandarmeria își îndeplinește în
mod satisfăcător serviciul.
Inspector General Administrativ, s.s., indescifrabil.
Ibidem, d. 288/1924, ﬀ. 1-4.
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In Grossrumänien.
Urkunden-Beiträge betreffend die Situation des Kreises Bistrița Năsăud.
(Zusammenfassung)
Als eine Fortsetzung der Hauptbeschäftigung des Verfassers ist eine Urkundensammlung vorgestellt die die Situation des Kreises Bistrita-Nasaud in Grossrumänien bis an die Verwaltungsreform im Jahre 1925 darstellen.
Originelle Dokumente liefern Informationen über Verwaltung, Kommunikationswege, Landwirtschaft und Bildung. Diese zeigen wie auch der
Kreis Bistrita-Năsăud sich in die allgemeine Entwicklung Rumäniens in die Zwischenkriegzeit eingefügt hat.
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Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare
din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud

Viorel RUS

Cuvinte cheie: Bistrița-Năsăud, alegeri 1946, partide politice, falsificare voturi.
Mots-clé: Bistrița-Năsăud, 1946 élections, partis politiques, la contrefaçon des votes.

Au trecut șaptezeci de ani de la alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 despre care reprezentanții partidelor politice democratice ale vremii și cercetătorii de azi ai sovietizării și instaurării comunismului afirmă că au
însemnat o fraudă electorală de neînchipuit, cea mai mare din istoria României.
Cît privește alegerile din acel an în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud avem privilegiul că documentele
de arhivă atestă cu prisosință adevărul afirmațiilor de mai sus. Pe baza acestora se poate demonstra că, începând
cu componența și atribuțiile comitetului electoral județean, continuând cu cele ale comisiilor secțiilor de votare
și ale organelor de ordine desemnate pentru ziua alegerilor în fiecare centru de votare din județ, cu numărarea
voturilor, arderea imediată a buletinelor de vot și falsificarea proceselor-verbale ale rezultatelor la județ, totul a
fost ticluit de către comuniști în cârdășie cu aliații lor de conjunctură pentru a putea avea loc o mare hoție1.
Comitetul electoral județean a fost alcătuit numai din reprezentanți ai blocului partidelor așa-zis democratice
(B.P.D) și anume: Anton Șirlincan – prefectul județului, dr. Ștefan I. Pop – președinte al comitetului electoral
din partea Partidului Național Liberal-Tătărăscu (P.N.L.-Tătărăscu), dr. Flaviu Hodor – secretarul general al comitetului electoral din partea Partidul Comunist Român (P.C.R.) și membri: Todoran – P.C.R., Ioan Vermeșan,
Gheorghe Macavei și Nistor din partea Partidului Social-Democrat (P.S.D.), Nicolae Novac și Pompei Boca din
Partidul Național Țărănesc – Alexandrescu (P.N.Ț.-Alexandrescu), Ioan Hampu – din partea Comisiei Locale a
Sindicatelor și Titus Pop – din partea Partidului Național Popular (P.N.P.).
Acestora li s-a spus că pe listele de candidați au fost impuși de către străinătate (evident de către sovietici)
„oameni de suprafață”, cunoscuți pentru activitatea lor de stânga și că prin rezultatele alegerilor trebuie garantat
politic față de U.R.S.S. altcumva neplăcerile și neajunsurile vor fi mari.
Imediat ce s-a constituit, comitetul electoral și-a luat ca atribuții tot ceea ce făcuse până atunci Consiliul politic
județean, numind primari și ajutori de primari din propria ogradă politică. Aceștia trebuiau să conducă propaganda electorală pe „ultima sută de metri” iar apoi, cu ajutorul propriilor „acoliți” numiți în comisiile secțiilor de
votare să săvârșească marea hoție2.
A urmat numirea electorilor, „acoliții” pe care tocmai i-am pomenit, instruiți special cu ceea ce aveau de făcut
în secțiile de votare. Aceștia trebuiau să influențeze pe alegătorii neștiutori privind tehnica votării și mai ales să
provoace scandaluri ca agenții de pază comuniști să-i scoată pe reprezentanții partidelor democratice din secțiile
de votare pentru a putea fi introduse în urne buletinele de vot cu voturi gata pregătite în favoarea B.P.D.3.
1
2
3

O prezentare mai amplă a condițiilor social-istorice ale vremii și mecanismelor fraudării la Viorel Rus, Rezistența anticomunistă în județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, Ed. Ioan Cutova, 2005, pp. 43-49.
Vezi procesele verbale ale comitetului din 3, 4 și 21 septembrie 1946, la Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria județului
Bistrița-Năsăud în documente și texte, Bistrița, Ed. Răsunetul, 2001, documentele 343, 344, 345, pp. 383-385.
O mărturisire despre falsificarea voturilor în 1946 ne făcea profesorilor aflați în practică agricolă cu elevii în anii ‘80 fostul
secretar din anul 1946 al organizației comuniste din Sângeorzu Nou/BN ajuns paznic la I.A.S., spunându-ne: „Am împătu-
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O descriere a modului în care și-au îndeplinit misiunea comuniștii la secțiile de votare am găsit-o în declarația
lui Sever Micula dată cu prilejul excluderii sale din organizația comuniștilor de pe șantierul Salva-Vișeu pentru
că aderase în anul 1949 la organizația anticomunistă „Partizanii României Mari”, în care arăta:
„Sunt născut în anul 1924 în Târgu Mureș. Am absolvit Liceul „Gheorghe Barițiu” din Cluj. Armata am făcut-o la Divizia 5 Tunuri de Munte Bistrița în anul 1946, când am și fost primit în partid. Împreună cu camaradul Pompei Crăciun am
făcut o echipă artistică cu care mergeam în propagandă electorală. La alegeri am fost repartizat cu patrula în Telciu, de unde
a doua zi, îmbrăcat civil am fost dus de către partid la Bistrița și repartizat președinte la secția de votare la Tiha Bârgăului,
unde cu riscul vieții, cu domnul Olinca am rezolvat ca (sic!) comuniștii să iasă la votări cu majoritate de voturi de 83%”4.
Micula și Olinca făcuseră într-adevăr „treabă bună” pentru comuniști la Tiha Bârgăului. B.P.D. obținuse acolo,
după cum reiese din raportul privind rezultatele oficiale ale alegerilor, 1771 de voturi, pe când P.N.Ț.-ul doar 237
de voturi. În plus, Micula și Pompei Crăciun, cu echipa lor artistică vor fi contribuit împreună cu conducerea
secției de votare și la obținerea victoriei în alegeri la Divizia 5 Tunuri de Munte din Bistrița, unde B.P.D. a obținut
1.482 voturi, iar P.N.Ț. doar 215 voturi.
Ciudată e soarta oamenilor! Micula a înfundat pușcăria, Olinca a ajuns angajat al securității iar Pompei Crăciun secretar cu propaganda al Comitetului județean P.C.R. Bistrița-Năsăud.
Riscul vieții pentru oamenii comuniștilor precum Micula și ceilalți a fost real. Au existat destule localități din
județ unde fiind observați cu furtișagul din secțiile de votare, ei și oamenii lor din B.P.D. au fost dați în vileag și
chiar bătuți de către locuitorii simpatizanți ai partidelor democratice.
În secția de votare din Dumitrița comuniștii au practicat furtișagul așa cum fuseseră instruiți. Învățătorul
Leontin Bulea și asistentul din partea țărăniștilor Grigore Roman din Ragla i-au demascat. Au fost bătuți de
către localnici Carol Weis – secretarul comunist al secției de votare, și Constantin Melian – delegat la lista nr. 1 a
B.P.D. Au intervenit însă agenții comuniști și rezultatele au fost totuși falsificate. B.P.D a obținut „pe hârtie” 1973
voturi, în timp ce P.N.Ț. – principalul partid contracandidat – doar 714 voturi5.
La Salva, Valer Stincuța din Coșbuc a intrat în secția de votare și a văzut ce se întâmpla acolo. A scos o poală
de buletine de vot false ale comuniștilor și le-a arătat oamenilor de afară spunând: „[ ... ] uitați-vă oameni buni ce
fac tălharii de comuniști, cum au votat toată noaptea și au umplut urnele cu voturi de ale lor”6. Atunci locuitori din Salva
și împrejurimi au lut la bătaie comisia și au spart urna cu buletine false.
În anul 1947 Stincuța s-a înscris la comuniști, dar partidul nu a uitat faptele sale și la verificările din 1949 a
fost exclus în fața organizației din sat.
Din comisia secției de votare de la Salva făcea parte atunci ca asistent din partea comuniștilor Augustin Suia
din Nimigea de Sus. Acesta a fugit în timpul scandalului spre Năsăud și întâlnindu-se pe drumul spre Năsăud cu
Dumitru Nacu – președintele liberalilor și cu Leonida Pop – președintele țărăniștilor, le-a mărturisit hoția, călătorind pentru a scăpa de bătaie în aceeași trăsură cu ei. Considerându-se că în acele împrejurări a trădat interesele
partidului dușmanului de clasă a fost exclus și el din partidul comunist cu prilejul verificărilor din anul 19497.
La fel s-au întâmplat lucrurile la secția de votare Rebra, unde Dumitru Danciu a fost bătut de către săteni iar
Ironim Cozan și alți câțiva din celula de partid, pentru a scăpa de bătaie, deoarece au încercat să falsifice rezultatele alegerilor, au trebuit să treacă râul Rebra în fugă îmbrăcați și încălțați prin apa care era aproape înghețată. La
fel s-a întâmplat și în Șieuț, în Năsăud, Sângeorz-Băi, Șanț și în alte localități ale județului8.
Acolo unde nu au putut fi falsificate, voturile au fost în favoarea P.N.Ț., chiar și în documentele rezultatelor
oficiale ale alegerilor, ca de exemplu în:
• Salva: P.N.Ț. – 2.634 voturi; B.P.D. – 48 voturi;
• Rebra: P.N.Ț. – 1.111 voturi; B.P.D. – 39 voturi;
• Sângeorz Băi: P.N.Ț. – 1.887 voturi; B.P.D. – 490 voturi;

4
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rit buletine de vot toată noaptea de ne-au durut buricele degetelor de la mâini. Așa am câștigat noi alegerile. Iar acum sunt paznic aici
pentru ce am făcut atunci !”
Arhivele Naționale Serviciul Județean Bistrița-Năsăud, în continuare ANSJBN, fond Comitetul județean al P.M.R., dosar
56/1950, f. 254.
Ibidem, f. 58.
ANSJBN, fond Comisia județeană de verificare Năsăud a P.M.R., dosar 11/1950, f. 74.
Ibidem, f. 118.
Ibidem, dosar 4/I, f. 55 și 65. Despre urmările întâmplării din Rebra am scris în lucrarea Rezistența anticomunistă în județul
Bistrița-Năsăud, Bistrița, Ed. Ioan Cutova, 2005, subcapitolul I.10. Portrete, pp. 142-143.
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•
•

Șieuț: P.N.Ț. – 1.400 voturi; B.P.D. – 1.025 voturi;
Șanț: P.N.Ț. – 676 voturi; B.P.D. – 242 voturi 9.

În Năsăud marea bătălie s-a dat între P.N.Ț. și P.N.L., B.P.D. ieșind doar pe locul al III-lea. Scorul oficial a fost
533 voturi pentru țărăniști, 532 voturi pentru liberali și 471 voturi pentru comuniști și aliații lor.
Hoția din secțiile de votare nu a fost suficientă pentru câștigarea alegerilor de către B.P.D. A urmat măsluirea
proceselor-verbale cu rezultatele votărilor în drumul lor spre Bistrița și apoi la comisia electorală de la județ.
Rezultatele falsificate finale ale alegerilor la nivel de județ și numărul de locuri obținute în Adunarea Deputaților găsite într-un raport din arhiva Comitetului județean P.C.R. Năsăud, care era astfel conceput pentru a
evidenția atât rezultatele oficiale, cât și pe cele reale, au fost următoarele:
• B.P.D. – 37.277 voturi 50% – 3 locuri în parlament;
• P.N.Ț. – 21.344 voturi 30% – 1 loc în parlament;
• P.N.L. – 4.319 voturi 6%;
• P.Ț.D. – 2.252 voturi 3%;
• Alții – 7.000 voturi 11% 10.
La punctul C al documentului respectiv se recunoaște pe față hoția de către cei care au regizat-o și au săvârșit-o explicându-se modul în care au procedat:
„Numărul voturilor socotit pentru B.P.D. la stabilirea votanților nu s-a ridicat decât la 35.277 voturi în realitate și la
rezultatele obținute la secțiile de votare mai bune ulterior am adăugat în plus 2.000 de voturi sporind numărul votanților.
Tot din rezultatele secțiilor de votare, unde am avut posibilitatea, am socotit 35% pentru B.P.D. din voturile maniștilor”11.
Așadar, în realitate rezultatele alegerilor au fost:
• B.P.D. – 23.000 voturi 35,38%;
• P.N.Ț. – 33.600 voturi 51,69%;
• Diverse – 8.400 voturi 12,93%12.
Documentele Comitetului județean P.C.R. Năsăud citate sunt cât se poate de clare cu privire la fraudarea alegerilor din 19 noiembrie 1946 în județul nostru. Altfel eterogenul B.P.D. nu ar fi avut nici o șansă.
În plus, un raport informativ al Comitetului județean P.C.R. Năsăud datat 04.12.1946 recunoștea situația de
inferioritate în care s-au aflat forțele B.P.D. în alegeri, arătând că rezultate bune se obținuseră doar în centrele
muncitorești Ilva Mică și Bistricioara, de la sindicaliștii din Bistrița și în fostele localități săsești în rândul coloniștilor care fuseseră avertizați în campania electorală că dacă B.P.D. nu va câștiga alegerile aveau să piardă gospodăriile foștilor proprietari sași primite în dar de la guvernul Petre Groza.
Vina pentru situația de inferioritate a B.P.D. era dată pe orice și oricine, începând cu „mijloacele de transport puține și slabe și drumurile de munte„, continuând cu „patriotismul local fals bravat de către reacțiune” în fostele comune
grănicerești cu proprietăți de pădure grupate în cooperativa Regna, cu „candidații impuși de la centru: Gheorghe
Stroe din partea P.S.D și Amedeo Bădescu din partea P.N.L.-Tătărăscu cărora li s-a făcut propagandă izolată și cu argumente rușinoase” și „colaborarea de vorbe în bloc fără acțiuni practice”, adică „fără furtișaguri” (n.a.) în bătălia electorală
din partea P.N.L.-Tătărăscu, P.N.Ț-Alexandrescu și P.N.P. – partid anexă a P.C.R. înființat în județ în martie 1946.
Erau considerați apoi vinovați primarii și jandarmii, învățătorii și preoții satelor, care pe ascuns ar fi mers din
casă în casă făcând propagandă electorală pentru liberali și țărăniști, echipele de bătăuși care ar fi asaltat fără
motiv, înarmați cu cuțite, ciomege, pietre, arme și grenade secțiile de votare, unde stăteau se pare „sfioși și neputincioși membrii birourilor, comuniștii și aliații lor, numărând cinstit voturile” (n.a), ș.a.m.d.13
Nu mult mai târziu, în aprilie 1947, într-un Raport politic al Comitetului județean P.C.R., deși alegerile fuseseră câștigate, se recunoștea faptul că în județ influența comuniștilor și a organizațiilor lor politice satelite numite
forțe democratice și ale opoziției democratice numită reacționară era împărțită în diferitele plăși ale județului.
Comuniștii considerau că aveau o influență mai mare în plășile Centrală, Lechința și mai puțin Șieu, unde s-a
făcut și reforma agrară. În Plasa Bârgău, unde o serie de fruntași maniști aveau legături vechi și unde reforma
agrară se făcuse în mai mică măsură, se arăta că reacțiunea avea curajul ca în mod deschis să atace guvernul. În

9
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Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, op.cit., Document 348, p. 390.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 391.
Ibidem, document 349, pp. 391-392.
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Plasa Rodna, datorită tradiției patriotismului local întreținut de către preoți și studenți, influența era considerată
egală, pe când Plasa Năsăud era considerată „fief al reacțiunii” datorită școlilor secundare din Năsăud întreținute
din fondurile școlare grănicerești, de unde profesorii indezirabili nu fuseseră încă izgoniți.
Se concluziona că întărirea influenței comuniștilor în județ, în plășile Năsăud, Rodna și Bârgău era posibilă
numai prin schimbarea administrării averilor celor 44 de comune foste grănicerești, prin pătrunderea în comisia
de administrare a fondului școlar a unor elemente comuniste, definitivarea reformei agrare și întărirea celulelor
de partid14.

Tout gréement massive des résultats des élections législatives de novembre 1946 dans les comté Bistrița-Năsăud
(Résumé)
L’étude examine, sur la base de ce témoignage et des documents d’archives, la manière dont les communistes ont imposé des représentants
au Parlement à la suite de pressions, la propagande, la voie de la mise en place des commissions électorales, falsification de résultats élections
depuis 1946. Les réactions de certaines communautés sont indiquées par rapport à la procédure par laquelle les votes ont été balancés en faveur
de la PCR et de ses satellites.

14 Ibidem, document 326, pp. 371-372.
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Istoria și memoria

Toader NICOARĂ

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, istorie nouă, istorie orală, memorie colectivă, identitate.
Mots-clé: Interdisciplinarité, nouvelle histoire, histoire orale, mémoire collective, identité.

Raporturile istoriei cu celelalte științe sociale au făcut să curgă multă cerneală și au alimentat vii dezbateri și
dispute aproape interminabile, în care apar invariabil sintagme și cuvinte cheie precum interdisciplinaritate, dialog pluridisciplinar, cooperare și colaborare etc. etc.
Intenția noastră este aceea de a circumscrie raporturile uneori sistematice, de cele mai multe ori ocazionale
sau accidentale dintre istorie și noile științe sociale, mai exact dintre istorie și psihologie, așa cum s-au petrecut
ele de-a lungul ultimelor decenii. Cel puțin până în momentul de față, în care raporturile dintre istorie și psihologie s-au dovedit profitabile sunt cele în care istoria intră în relație cu memoria.
Istoria și memoria, memoria trecutului apropiat sau îndepărtat, monumente și locuri ale memoriei, nevoia de
memorie, comemorări, celebrări, memoria rănită sau abuzul de memorie etc. etc., reprezintă doar câteva dintre
elementele în jurul cărora s-au coagulat în ultimele decenii preocupări consistente care au condus la dezbateri și
clarificări ce limpezesc trecutul apropiat sau modul cum sistematizează trecutul memoria prezentă.1
Merită amintit faptul că reprezentanții altor discipline s-au interesat mai degrabă de memorie. Psihanaliștii și
filosofii (Freud, Bergson, Lukacs), scriitorii (Proust, Joyce, Conrad, Svevo), ca și sociologii din școala durkheimiană au arătat un interes deosebit problematicii memoriei.
Sunt apoi de remarcat analizele lui Maurice Halbwachs, despre memoria colectivă (1925-1927), și despre cadrele sociale ale memoriei (1935), rămase până astăzi, referințe obligatorii. În ce-i privește pe istorici, interesul
lor pentru memorie este de dată relativ recentă. Astfel, cu excepția lui Marc Bloch, care a recenzat la vremea ei,
cartea despre memoria colectivă, cercetările lui Halbwachs nu au stârnit deloc interesul breslei.
Interesul pentru memorie, mai ales pentru forma sa colectivă de manifestare, s-a impus relativ recent, odată
cu schimbarea regimului de istoricitate, fenomen specific epocii contemporane, așa cum o susține François Hartog, în lucrarea sa dedicată regimurilor de istoricitate.2
F. Hartog constată că regimul de istoricitate al contemporaneității recente, prezenteismul, tradus prin închiderea în imediat, rupt de trecut și de viitor, facilitează această invazie memorială, la fel cum, căderea comunismului, departe de a tempera tensiunile, multiplică războaiele memoriale. Statele contemporane, în ciuda globalizării, confiscă memoria, legiferând datoria de memorie, devenită un adevărat ritual contemporan. Cam peste tot,
memoria înlocuiește istoria pentru a desemna orice urmă a trecutului, iar drept răspuns, istoricii fac din memorie
obiect de istorie, spre a o delegitima și a o lipsi de orice interes, fapt care sporește, odată în plus, confuzia.3
Așadar, în materie de memorie, conceptualizările și clarificările din partea istoricilor au venit relativ târziu.
Abia în 1978, în dicționarul La Nouvelle Histoire, (Jacques Le Goﬀ și Pierre Nora), articolul dedicat memoriei colec-

1
2
3

Simona Nicoară, Istorie și imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Cluj, PUC, 2000, pp. 28-49; Idem, Istoria și miturile. Mituri
și mitologii politice moderne, Cluj-Napoca: Accent, 2009, pp. 22-28.
Philippe Joutard, „Mémoire collective”, in Historiographies, II, Concepts et debats, sous la direction de C. Delacroix, F.
Dosse, P. Garcia & N. Oﬀenstadt, Paris: Gallimard, Folio, Histoire, 2010, p. 782.
François Hartog, Régimes d’historicité, presentisme et experiences du temps, Paris: Seuil, 2003.
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tive, scris de ultimul, a deschis o carieră spectaculară problematicii memoriei în teritoriul istoricilor. Pierre Nora
constată că expresia de memorie colectivă părea a fi destinată (și faptul s-a confirmat ulterior), să aibă aceiași soartă
și să mobilizeze aceleași mize precum cuvântul mentalitate la vremea sa. Expresia de memorie colectivă, – constată
Nora – pare a fi la fel de vagă și de ambiguă precum cea de mentalități colective, dar utilizarea sa de către istorici
poate fi la fel de fecundă pentru renovarea istoriografică, la fel ca mentalitățile.4
Iată cum definește Pierre Nora memoria colectivă. Aceasta este o amintire sau ansamblul amintirilor, conștiente sau nu, a unei (unor) experiențe trăite și/sau mitificate de o colectivitate vie, a identității sale din care
sentimentul trecutului face parte integrantă. Amintirea unor evenimente trăite sau transmise, de tradiția scrisă,
practică sau orală; memorie activă întreținută de instituții, rituri, de istoriografie; memorie latentă și câteodată
recuperată, memorii oficiale, voluntare, orchestrate printr-o punere în scenă a imaginarului, ca cele compuse de
națiuni și familii, biserici și partide, sau memorii fără memorie, clandestine și metaistorice; gama acestora este infinită.5 Memoria colectivă – continuă Nora – este ceea ce rămâne din trecut în trăirea grupurilor sau ceea ce aceste
grupuri fac din trecut.
Și Nora face în acest prim articol dedicat memoriei colective – o serie de distincții între memoria colectivă
și memoria istorică (deși această sintagmă nu este deloc una fericită, ea conducând deseori la confuzii și la interpretări ambigue).6 Memoria istorică – adică discursul istoriografic despre trecut, reconstruit de istorici după
criterii de științificitate specifice disciplinei – este mai unitară, fiind fructul unei tradiții savante, științifice. Faptul
presupune o reevaluare critică a trecutului făcută după o metodologie științifică. În timp ce memoria colectivă
este globalizantă și fără frontiere, nebuloasă și telescopantă, ține de credința că nu asimilează decât ceea ce o
confirmă și o reconfortează în ea însăși. Memoria istorică, analitică și critică, precisă și distinctă‚ ține de rațiunea
care instruiește fără însă a convinge, memoria istorică filtrează, acumulează, capitalizează și transmite; memoria
colectivă conservă un moment amintirea unei experiențe netransmisibile, șterge și recompensează după placul
său, în funcție de nevoile momentului, de legile imaginarului și de întoarcerea respinsului. ( ... ) Memoria istorică
unește, memoria colectivă divizează. O iluzie optică ne dă impresia că în trecut se mergea dinspre istorie spre
memorie; una o secreta pe cealaltă. Astăzi lucrurile stau invers. Or, această răsturnare ține de proliferarea rapidă a memoriilor colective, legate pe de o parte de răsturnările și rupturile societăților contemporane, pe de altă
parte, de puterea mijloacelor moderne de informare. Evoluțiile lumii contemporane, fărâmițarea, mondializarea,
democratizarea, tind să fabrice mai multe memorii colective, să multiplice grupurile sociale care se autonomizează prin prezervarea sau recuperarea propriului lor trecut, să compenseze dezrădăcinarea istorică a socialului și
angoasa viitorului prin valorizarea unui trecut care până la acest moment nu a fost trăit ca atare. Istoria se scrie
astăzi sub presiunea diverselor memorii colective.7
*
Dezbaterea astfel amorsată, tot mai mulți istorici se antrenează în aceste discuții clarificatoare pentru însăși
statutul epistemologic al disciplinei istorice. Eminent specialist al istoriei medievale și teoretician al istoriei mentalităților și imaginarului, Jacques Le Goﬀ publică în 1988, o carte (Histoire et mémoire) dedicată problematicii.
Pentru Le Goﬀ, memoria este materia primă pentru istorie. Mentală, orală sau scrisă, ea este locul de unde răsar
istoricii. Deoarece manifestarea sa este cel mai adesea inconștientă, ea este de fapt mai periculos supusă manipulărilor timpului și societăților, decât istoria ca disciplină (științifică). Această disciplină –istoriografia – alimentează la rându-i memoria și intră în marele proces dialectic al memoriei și uitării pe care-l trăiesc indivizii
și societățile. Istoricul este tocmai martorul rememorărilor amintirilor și uitărilor, pentru a le transforma într-o
materie gândită, pentru a le face obiect de cunoaștere. A privilegia prea mult memoria înseamnă a se scufunda în
valurile indomptabile ale timpului.8
Pentru Le Goﬀ, memoria este o noțiune-răspântie cu mize importante în societățile contemporane. Memoria
colectivă face parte din marile mize ale societăților dezvoltate și ale societăților emergente, a claselor dominante
și a claselor dominate, toate luptând pentru putere sau pentru viață, pentru supraviețuire sau pentru promova-
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re. Memoria este un element esențial a ceea ce denumim identitate individuală și colectivă, a cărui căutare este
una din activitățile fundamentale ale indivizilor și societăților de azi, traversate de febră și angoasă existențială.
Memoria colectivă nu este numai o cucerire, ci un instrument și un obiectiv de putere. Mai ales societățile a căror
memorie socială este mai degrabă orală sau în care este în curs de constituire o memorie colectivă scrisă, permit
cel mai bine sesizarea acestei lupte pentru dominarea amintirilor și a tradițiilor, se identifică această manipulare
a memoriei.9
Concluzia istoricului este că memoria, în care pulsează istoria pe care o alimentează la rândul său, nu caută
să salveze trecutul, ci dimpotrivă ea servește mai degrabă prezentului și viitorului.10 Cu alte cuvinte, memoria
umană, ca și imaginarul, nu sunt la cheremul timpului, permițând omului să-și orânduiască amintirile trecutului
și să le instrumenteze pentru prezent.11
Aceste prime considerații și limpeziri teoretice s-au născut în realitate din analiza unor fenomene ușor sesizabile în societățile contemporane. Impunerea unor categorii altădată marginale sau marginalizate, care cer dreptul
la exprimare, ecloziunea unei istorii orale, a istorie recente (imediate), frecvența tot mai densă a celebrărilor, comemorărilor și memorizărilor de tot felul etc., impun problematica memoriei în miezul dezbaterilor istoriografice contemporane. Căderea comunismului în estul Europei, departe de a simplifica lucrurile, a evidențiat, odată în
plus, memorii rănite și dreptul la memorie a învinșilor și reprimaților. Toate acestea conduc la identificarea unor
problematici specifice care au ca element central memoria.
1. Istoria orală
O primă pistă în care memoria se intersectează cu istoria, trimite la problematica istoriei orale. De inspirație
americană, istoria orală, are în vedere recuperarea de către istorici a mărturiilor participanților, atât timp cât
aceștia sunt încă dispuși să rememoreze și să povestească istoriile trăite, povești de viață, experiențe dramatice și
traumatizante.12
În ce privește problematica istoriei recente, din punct de vedere semantic și nu numai, asupra numelui, teritoriului și problematicii planează încă aproape o confuzie terminologică. Dacă pentru unii dintre cercetători domeniul istoriei recente, substituită uneori cu istoria imediată, se confundă cu istoria contemporană, istoria orală
semnifică puțin altceva. Aceasta din urmă ar avea ca obiect de studiu segmentul din trecut care mai face încă parte din prezent, dintr-un prezent care nu a avut încă destul timp să se istoricizeze, datorită faptului că procesele,
actorii și situațiile sunt departe de a se fi încheiat.
Istorie orală, istorii ale vieților, arhive orale, documente orale sunt numai câteva dintre denumirile care recurg
la o nouă modalitate sau tehnică, ce cunoaște o multiplicare și răspândire deosebită printre istorici și arhiviști.
Mai mult și probabil cu totul surprinzător, ea este deja instituționalizată în țări precum SUA, Canada, Anglia,
Italia, Franța etc. Se cunosc deja o avalanșă de proiecte, care se multiplică de la o zi la alta. Această explozie s-a
produs prin anii '70 în Europa occidentală iar în spațiul Europei orientale, deși nu era necunoscută în epoca comunistă, decalajul s-a manifestat abia după căderea comunismului. În perioada interbelică, metoda a fost folosită
cu un real succes, și la noi de către sociologii școlii de la București și de către alți specialiști, etnografi, folcloriști
etc. Mai ales, abordarea antropologică a culturilor minoritare, în curs de dispariție a folosit metoda anchetelor
orale. În 1950, Claude Levi-Strauss evidenția meritele și limitele genului. Printre merite, era accesul direct la stilul
propriu al fiecărei culturi, și substituirea unei istorii schematice făcute de etnologi cu evenimentele trăite, restituirea viziunii din interior a acestor culturi indigene. Colectarea mărturiilor orale a alunecat apoi spre istoriile de
vieți, realizate mai ales cu privire la categorii precum emigranții, sau alte categorii dezrădăcinate sau dizlocate,
de război sau de prefacerile industrializării.
Istoricii s-au arătat destul de rezervați față de această experiență. Deși recursul la mărturii orale este la fel de
vechi ca și disciplina istorică, iar pentru anumite curente istoriografice precum romantismul, tradiția orală constituia o componenta importanta a fundamentelor tradiției naționale. Istoricii au privilegiat vreme îndelungată,
unii mai privilegiază și astăzi, documentul scris, apărându-se de capcanele subiectivismului ca și de scăpările
memoriei. Ca atare primele experiențe de istorie orală sunt de natură documentară. Cel care debutează acest ex-
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periment este istoricul Allan Nevins, de la Universitatea Columbia, în 1948, care adaugă izvoare orale, obținute
de la marii actori ai istoriei, celorlalte documente, să le spunem clasice, oferite de arhive, anume documente scrise, imprimate. După acest experiment, istoricii au arătat un interes diferit acestui tip de sursă.
Dezvoltarea fără precedent din ultimele trei patru decenii are alte motivații și rațiuni și urmărește alte scopuri.
Ea a rezultat din întâlnirea unui nou instrument magnetofonul, reportofonul, și o nouă conjunctură, prăbușirea
unei părți însemnate din culturile și modurile de viață tradiționale, și revalorizarea și restaurarea locului și rolului pe care masele tăcute de actori anonimi ai istoriei, le-au căpătat în istorie și în politică. Ca atare, istoria orală
își propune în egală măsură să salveze patrimoniul cultural amenințat cu dispariția, prin practica unei etnologii
retrospective, și să reconstruiască într-un proiect de anvergură, istoria pornind de jos în sus, oferind posibilitatea
să se exprime celor pe care documentele scrise nu-i considerau decât în cel mai bun caz ca număr, ca și cantitate
și nicidecum ca individualități.13
2. O istorie a memoriei
Pentru unii exegeți, constituirea unei istorii a memoriei poate fi legată de evoluțiile interne ale disciplinei
istorice și diversificării istoriei mentalităților. Istoria reprezentărilor trecutului este de fapt una din dimensiunile
istoriei reprezentărilor. Punerea însă în raport a memoriei cu o întoarcere a naționalului și o întoarcere a identității trimite obligatoriu la analiza raporturilor dintre istorie, memorie și identitate.14
Ca atare, în ultimele decenii, câteva câmpuri s-au desenat în acest proces de istorizare a memoriei colective.
Un prim câmp, îl constituie aplecarea spre patrimoniu și spre ceea ce Pierre Nora a numit inspirat, Les lieux de la
mémoire, o antrepriză istoriografică desfășurată între 1984 și 1993, concretizată în 7 volume, ce s-au bucurat de
un enorm succes, care a depășit pe departe, așteptările inițiale ale autorilor. Proiectul dirijat de Nora, derulat pe
o perioadă lungă a evoluat și s-a re-orientat din mers. La punctul de plecare, proiectul dorea să deconstruiască
istoria națională, reprezentările acesteia și mitologia națională, se dorea un anti-roman național, iar spre sfârșitul
antreprizei a devenit un monument neo-lavissian spre gloria identității franceze.15
Cu Locurile memoriei, avem a face în realitate cu o istorie simbolică de al doilea grad (Pierre Nora și Marcel Gauchet), primul grad fiind istoria zisă pozitivistă, tradițională. Cercetarea potențează rolul simbolicului, așa cum
o subliniază coordonatorul antreprizei. Locurile memoriei presupune ca realizare istoriografică, un joc complex
între două ordine ale realității: o realitate tangibilă și sesizabilă, câteodată materială, și o realitate pur simbolică,
purtătoarea unei istorii. În fapt, rolul simbolicului este acela de a face legătura dintre condițiile materiale ale societăților și producțiile cele mai elaborate ale culturii. Simbolicul nu este doar un etaj, adăugat nivelelor clasice,
economic, social și mental, deoarece orice realitate este mereu simbolică. O asemenea concepție despre obiectul
istoriei conduce nu spre o istorie a evenimentului ca atare, a trecutului așa cum a fost, ci asupra refolosirii permanente a trecutului, asupra uzurilor și abuzurilor acestuia. Ca atare, o istorie de un al doilea grad.16
Succesul antreprizei din istoriografia franceză a fost atât de neașteptat, încât cercetarea a fost repede translatată și în alte istoriografii, precum cea germană sau cea italiană sau altele.17
3. Trecutul care nu trece: Memoria rănită, uzuri și abuzuri ale memoriei
Tema memoriei a constituit apoi în cadrul istoriei timpului prezent unul din vectorii de șoc a revenirii trecutului care nu trece. Procesul de autonomizare a memoriei în raport cu istoria ia o turnantă mai radicală pe când
memoriile singulare, ale grupurilor, ale comunităților se îndoiesc de istoricizarea memoriei naționale cu privire
la episoade din trecut care au fost ocultate sau instrumentalizate deoarece ele constituie crize majore ale unității
și identității naționale.18 Un bun exemplu în acest sens îl constituie refuzul istoricilor români de a vorbi până nu
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de mult de problematica holocaustului în România, cum la fel de instructivă se dovedește și instituirea Comisiei
guvernamentale pentru studierea holocaustului în România și modul cum a fost primit de comunitatea istoricilor
raportul acestei comisii.
Putem adăuga în aceeași problematică a modului cum este guvernată memoria trecutului recent, legat de
raportul comisiei prezidențiale pentru condamnarea comunismului în România, de legea privind CNSAS, ce instituie o structură de stat pentru a gira arhivele comunismului și a fostelor servicii secrete. Asistăm la o alunecare
pe nesimțite, la transformarea istoricilor din experți, în procurori și acuzatori publici, precum și la un alt fel de
monopol asupra adevărului asupra trecutului recent, prin monopolul Comisiei prezidențiale pentru studiul și
condamnarea comunismului în România.
În aceiași ordine de idei, nevoia de re-memorare, nevoia de co-memorare, care face din memorie o valoare,
transformată într-o adevărată religie laică, devine o antrepriză sistematică de revendicare identitară a minorităților (sexuale, religioase, etnice) și introduce suspiciuni cu privire la cercetarea istorică. Militantismul memoriei, ce
atinge în mod expres memoria evreiască a genocidului, i-a determinat pe tot mai mulți istorici să ia distanță față
de această derivă memorială. Or, împotriva acestei sacralizări a memoriei, istoricii reafirmă tocmai funcția critică
a istoriei și rolul acesteia în restabilirea adevărului.
Aceleași semne de atenționare le exprimă și Tzvetan Todorov, cu privire la Abuzurile memoriei (1995), cu exploatarea statutului de victime a reprezentanților unor comunități, care au suferit masacre de masă în trecut.
Dezbaterea asupra singularității sau unicității Soluției finale a luat dimensiuni deosebite în istoriografiile contemporane. Istoria și memoria se văd astfel puse într-o situație de opoziție.
Sub presiunea militantismului memoriei, istoricii s-au retranșat spre a redefini responsabilitățile istoricilor
față de o cerere de fidelitate memorială care pune în cauză statutul științific al disciplinei. Soluția rezolvării acestei situații vine din partea lui Paul Ricoeur, care recunoaște memoriei o funcție pozitivă față de istorie. Dacă
istoria operează o critică cu privire la memorie, memoria permite istoricului să depășească o viziune pur retrospectivă a trecutului și regăsirea trecutului ca un prezent care a fost. Memoria permite de asemenea istoricului să
realizeze că oamenii de altădată aveau un viitor deschis. Ricoeur nu vrea să opună fidelitatea față de memorie și
adevărul istoric. Nu există fidelitate memorială fără adevăr istoric și nu există istorie fără referință la memorie.19
În aceiași ordine de idei, asistăm la multiplicarea polemicilor memoriale, cu privire la diferite episoade istorice, dar mai ales, cu privire la evenimente petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial, sau din epoca
totalitarismului fascist și comunist. Negarea soluției finale sau cearta istoricilor germani (historikerstreit) din
anii '80 ai secolului trecut, sau scandalul iscat de volumul coordonat de Stephane Curtois despre Cartea neagră a
comunismului. Crime, teroare, represiune, (1998), sunt doar cele mai eclatante dezbateri care au ajuns în atenția publicului larg, ca să ajungem, mai aproape de opinia comună românească la scandalul manualelor alternative. Iată
doar câteva din aspectele pe care le ridică polemicile și conflictele legate de memorie.
Iată, într-o descriere sumară doar câteva dintre problematicile pe care întâlnirea istoriei cu psihologia le-au
adus în sfera de interes a cunoașterii, care, nu este nici o îndoială, au permis extinderea teritoriului istoricului, au
contribuit la rafinarea instrumentelor sale de cercetare, și au deschis cercetării problematici altădată de nebănuit
pentru investigarea trecutului. Este cel puțin încă un argument că istoria rămâne fiica timpului său și se dovedește mereu sensibilă la problemele timpului în care se scrie.

Istoria și memoria
(Rezumat)
Obiectul studiului de față îl constituie analiza raporturilor dintre istorie și psihologie, care au condus la deschideri epistemologice însemnate
pentru înțelegerea trecutului, a fost noile raporturi dintre istorie și memorie, ca și emergența unei istorii a simbolicului și a dialecticii complexe dintre
prezent și trecut evidențiate prin intermediul memoriei.
Studiul evidențiază noile problematici pe care întâlnirea istoriei cu psihologia le-au adus în sfera de interes a cunoașterii, care, nu este nici o
îndoială, au permis extinderea teritoriului istoricului, au contribuit la rafinarea instrumentelor sale de cercetare, și au deschis cercetării subiecte și
teme altădată de nebănuit pentru investigarea trecutului.

19 Garcia, Les courants historiques en France, p. 318; Paul Ricoer, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris: Seuil, 2000.
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Histoire et mémoire
(Résumé)
L’objet de cette étude est l’analyse de la relation entre l’histoire et la psychologie, ce qui a conduit à la épistémologique d’ouverture importante
pour comprendre le passé, était la nouvelle relation entre l’histoire et de la mémoire, ainsi que l’émergence d’une histoire complexe symbolique et
dialectique de l’évidence actuelle et passée par la mémoire. L’étude met en évidence de nouveaux problèmes qui répondent à l’histoire de la psychologie ont apporté dans le cadre de la connaissance, ce qui ne fait aucun doute permis à l’histoire de l’expansion territoriale, ont permis d’affiner ses
outils de recherche, et des sujets de recherche ouverts questions auparavant insoupçonnées pour enquêter sur le passé
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Aspecte din existența Universității „Bolyai” din Cluj în anii `50

Adrian-Gabriel POP

Cuvinte cheie: Universitatea Bolyai, ideologie, minoritate maghiară.
Keywords: Bolyai University, Communist ideology, Hungarian minority.

În lucrarea de față ne-am propus să prezentăm o parte din rezultatele studierii comparate a vieții universitare
maghiare și românești din Transilvania postbelică, un subiect extrem de interesant și important de cercetat, pentru o mai amplă înțelegere a evoluției culturii și civilizației noastre contemporane. Universitatea a avut dintotdeauna un rol special în pregătirea elitelor, care au oferit mai totdeauna sensul esențial de continuă dezvoltare a
instituției patroane. Într-o primă etapă vom proceda la o prezentare generală a celor mai importante evenimente
din istoria Universității „Bolyai” din Cluj, începând cu preliminariile statuate după săvârșirea actului diplomatic
din august 1940, când a avut loc o schimbare radicală în evoluția învățământului universitar local odată cu refugiul Universității „Regele Ferdinand I” la Sibiu. După 22 de ani de activitate în exil, instituția similară, reunită
odinioară la Szegedin, revenea în capitala Transilvaniei, într-o configurare specifică celor patru secții tradiționale:
drept-științe administrative; filologie-istorie; medicină; matematică-științele naturii.1
După inaugurarea festivă care a avut loc la data de 24 octombrie 1940, cele 85 de catedre universitare și-au început truda propriu-zisă prin seria de cursuri și seminarii. Activitățile cotidiene au început să funcționeze pe un
făgaș, aleatoriu normal, în contextul conflictului armat care angrenase majoritatea statelor continentale. Numărul
studenților a ajuns gradat la cifra de 2400-2500, pentru ca mai apoi, între anii 1943/1944-1944/1945, să regreseze
semnificativ și din cauza încorporării militare a tineretului studios.2
În această perioadă, viața universitară a continuat, nenumărații ei reprezentanți contribuind îndeosebi la propășirea culturii de profil umanist. În primăvara anului 1944, agravarea situației militare a determinat sistarea
învățământului superior din Cluj, la data de 12 aprilie 1944. Gestul a fost urmat imediat de ordinul de evacuare
a instituției, rectorul Miskolczy Dezső fiind însă cel care a militat pentru rămânerea în localitate și continuarea
normală a activităților de profil academic. Cum bine se știe, la 11 octombrie 1944, capitala Transilvaniei a fost
complet eliberată, trupele sovietice instituind o conducerea militară provizorie în scopul de a preveni resuscitarea conflictelor interetnice. Drept imediată consecință, Universitatea „Ferenc József” nu mai putea funcționa
sub această denumire. Fenomenul părăsirii ei de către cadrele didactice de origine etnică maghiară s-a accentuat,
astfel încât situația se prezenta extrem de dificilă din toate punctele de vedere, dincolo de cel strict statistic.3
Comunismul s-a extins treptat în România după 23 august 1944, care a fost încurajat de pasiunea universalistă și în același timp revoluționară, în frunte cu conducătorul ei Stalin. Comunizarea țării era deja hotărâtă, iar
impunerea guvernului Groza la putere în martie 1945, nu era altceva decât preluarea tacticilor diversioniste și
demagogice de preluare a puterii, după modelul N.K.V.D. și C.E.K.A., care a dus la distrugerea instituțiilor și la
destrămarea structurilor vechi bine definite ale societății civile. Singurul care avea curajul și avertiza era Lucrețiu

1
2
3

Faragó József. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, 1945-1959, Budapest, 1999, pp. 16-17.
Ibidem, p. 18.
Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, fond Comitetul Central PCR, nr. 1-9, dosar 1846, f. 83-84.
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Pătrășcanu și spunea că intelectulii ruși nu au priceput nimic din revoluția bolșevică și afirma că au fost „călcați
în picioare de mersul istoriei”.4
Anumite conflicte au apărut odată cu reîntoarcerea Universității românești de la Sibiu, cu privire la reluarea
de către aceasta a clădirilor deținute inițial, diferenduri care s-au rezolvat firesc până la urmă.
Anul 1945 a adus o schimbare majoră în devenirea învățământului superior maghiar, Regele Mihai I și ministrul de resort, Ștefan Voitec parafând, la data de 28 mai, decretul privind reînființarea universității în limba specifică minorității din zonă. Documentul stipula funcționarea instituției formată din patru departamente: literatură, filologie; drept și economie; științele naturii și medicină. Ministerul avea latitudinea să desemneze persoana
rectorului și a decanilor. Drept sediu temporar a fost destinat lăcașul fostului gimnaziu de fete „Regina Maria”.
Denumirea oficială a fost instituită la data de 11 decembrie 1945, prin inserarea în „Monitorul Oficial” a numelui
celebrului matematician, Bolyai János.5
Reapariția universității maghiare a fost acceptată de către elita universitară românească, dar fără prea mare
entuziasm, vehiculându-se chiar și opinia de a se trece la reocuparea tuturor clădirilor edificate în debutul secolului XX. Singura organizație care s-a preocupat de interesele și problematica ei a fost „Uniunea Populară Maghiară”.6 Un loc important acum în plan organizatoric l-au avut profesorii de cetățenie maghiară, care au asigurat un
nivel educațional la un standard minim afectat de evenimentele survenite în spațiu și timp.
Anul 1948 rămâne crucial din două perspective care au avut un deosebit impact asupra învățământului superior, în general, și al celui în limba maternă, în special: reformarea sistemului de educație și învățământ, odată cu
rediscutarea problemei naționale.
Din acest punct de vedere, comunismul și naționalismul se află, la nivel principial, pe poziții ireconciliabile.7
Imediat în primii ani după reforma învățământului, între 1950-1952 li s-a impus cadrelor didactice să preia
modelul discursului științific, ca urmare Universitatea „V. Babeș” și „Bolyai” trebuiau automat să se adapteze
acestor cerințe. Organizația de partid controla totul. Controlul cadrelor era un fel de ajutor, ce trebuia să se desfășoare în Universitate. Un bun exemplu erau anii 1954-1956, când consilieri sovietici, specialiști în materia de
bază, Istoria P.C.U.S., educau la catedra de Științe sociale. Toate aceste pregătiri se refereau la ambele instituții
universitare, atât la Babeș cât și la Bolyai, iar învățătura marxistă era predată la toate departamentele: Economie,
Geografie, Mineralogie, Geologie.8
Existența universității „Bolyai” a fost confruntată cu o perioadă extrem de delicată, care s-a manifestat concomitent pe două direcții, și anume: verificarea efectuată pe linia membrilor de partid și epurarea persoanelor
considerate ca fiind potrivnice sistemului nou instituit. Odată cu scurgerea timpului, aceste procedee coercitive
au continuat și au devenit tot mai dificile de suportat, concretizându-se, în cursul anilor 1950-51, în desființarea
anumitor secții ale instituției, proces efectuat treptat în virtutea preciziei extrem de bine calculată și aplicată de
către organele abilitate.
Istoriografia comunismului era mai afectată decât toate celelalte științe de ideologizare, mai ales în anii 50, pentru că ea în sine, era o miză a legitimării puterii comuniste. De aceea, tot ce s-a scris în perioada comunistă, chiar
dacă sunt surse arhivistice, sau cărți din biblioteci pot deveni capcane pentru cercetători sau în calea istoricului, ce
ne pot duce ușor în eroare. Astfel e nevoie de o pătrundere în mecanismele încâlcite ale unui limbaj influențat total
de puterea comunistă, care a situat două teme: „poporul muncitor”, (clasa muncitoare) și „democrația populară”,
ce trebuie să disloce vechea mentalitate națională, ce pătrunse în România încă din secolul XIX-lea.9
Intenția consecventă a strategiei comuniste era de o apropiere frățească a celor două Universități Bolyai și V.
Babeș, ce era permanent controlată și monitorizată de partid și guvern.10

L. Pătrășcanu, Poziția Partidului Comunist Român față de intelectuali, București, Editura P.C.R., 1946.
Decretul de lege 1945/407, în Monitorul Oficial, 1945-119, 29 mai, nr. 119, p. 20.
Arhivele Naționale Maghiare, Fondul Ministerul de Externe, XIX-J-1-j-Rom-16/b.sz-1945-1968-I, f. 771-775.
„Naționalismul este mai întâi un principiu politic care statuează că unitatea politică și cea națională ar trebui să fie
congruente ( ... ) Sentimentul naționalist este mânia stârnită de violarea principiului sau satisfacția datorată aplicării sale.”
E. Gellner, Națiuni și naționalism, București, 1999, p. 9.
8 Universitatea „V. Babeș”. Studiu monografic, Cluj, 1957, pp. 159-162, 163-166. A. Perșa, Ce se urmărea prin reforma
învățământului, p. 485.
9 A. Mihalache, Istorie și practici discursive în România „democrat-populară”, pp. 83-85. Florin Constantiniu, Mihai E. Ionescu,
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4
5
6
7

248

Reforma învățământului a vizat reorganizarea catedrei de Filologie modernă, iar din cauza concentrării învățământului filologic de nivel superior la București, la Universitățile „V. Babeș” și „Boyai” din Cluj au ajuns să se
desființeze.11
În acest context global, credem că și apariția Regiunii Autonome Maghiare (1952) a constituit doar o măsură
provizorie inițiată pe linia respectării „drepturilor minorităților”, la fel ca și strămutarea Facultății de Medicină
și a celei de Teatrologie‚ „Szentgyörgyi István’’, de la Cluj la Târgu-Mureș. Bányai László, rectorul Universității
„Bolyai” motiva unuia dintre colegii universitari, Gáll Ernő, că a primit această sarcină în respectivul an, odată cu
numirea sa în funcția de diriguitor al organismului sus amintit.12
La un deceniu de la înființarea instituției de învățământ superior în limba maghiară din capitala Transilvaniei,
a apărut un volum comemorativ (1945-1955), în care a fost prezentată munca științifică a profesorilor și studenților. Lucrarea menționată includea și articole despre activitatea a doi foști rectori ai universității, respectiv Csögör
Lajos și Jordáky Lajos, condamnați la închisoare în debutul deceniului șase, și amnistiați în urma stăruințelor
repetate ale premierului Petru Groza.
În 1955 au avut loc contacte de specialitate între studenții de la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrecen
și cei de la cea similară, „Bolyai” din Cluj. Tot acum, autoritățile au îngăduit scriitorului Tamási Áron, retras din
circuitul literar o bună bucată de vreme, să se întâlnească cu profesorii și studenții de la universitate, fapt care
denota relativa liberalizare și încercarea de apropiere și înțelegere cu minoritatea maghiară, sub oblăduirea aceluiași citat prim ministru român.
În pofida acestor minime gesturi, oficialitățile vremii își întăreau gradat puterea și își extindeau supravegherea, în paralel cu intensificarea gradului de manifestare al acțiunilor antiminoritare. Reprezentantul cel mai tipic
în acest sens a fost ideologul Leonte Răutu, cel care a vizitat Universitatea „Bolyai” pe durata desfășurării evenimentelor revoluționare din toamna anului 1956. Pe motiv că absolvenții instituției nu aveau posibilitatea reală de
a fi repartizați în producție, el a propus în discuțiile avute cu conducătorii locali fie diminuarea cifrei studenților
maghiari, fie chiar desființarea secțiilor cu predarea în limba maternă.
Imediat s-au și delegat comisii speciale de evaluare desemnate de conducerea universității cu menirea de a
supraveghea anumite centre de învățământ din teritoriu în legătură cu starea posturilor vacante sau a celor pe
cale de înființare. S-a constatat acum că nu există o vizibilă discrepanță și că procesul continuității decurge firesc,
astfel încât conducerea instituției de învățământ superior a comunicat ministerului de resort lipsa de principialitate a surselor de informație locală.13
Proletcultismul s-a manifestat intens prin anii 50 cu ajutorul veteranilor săi, care au fost răsplătiți cu privilegii
materiale și funcții, mărind astfel numărul parveniților din noul regim. Drept consecință s-au răsturnat vechile
valori, drept pentru care proletcultismul atât de răspândit nu a dus doar la comunitarea culturii și la orientarea
lui la realismul socialist, dar a fost mai mult o așa numita campanie de execuție spirituală și culturală, fizică a
multor intelectuali: scriitori, istorici, profesori, filozofi, juriști, sociologi, artiști etc.14
În timpul anchetei delegației oficiale la fața locului, reprezentată de către sus numitul Leonte Răutu și de ministrul educației, Miron Constantinescu, a avut loc o convorbire cu un grup mai restrâns a liderilor universității,
compusă din rectori, prorectori, decani, șefi ai organizațiilor de bază și ai cadrelor de personal etc. După ce a
înfățișat mecanismul de funcționare autonomă, Bányai László, rector interimar, a meditat dubitativ cu privire la
șansele concrete de angajare a absolvenților și la perspectivele de viitor. Reprezentanții guvernului au trecut în
revistă o sumedenie de alte probleme, punând la îndoială chiar ființarea instituției; au mai fost interesați de concretețea rezultatelor dobândite, de nivelul științific al cursurilor și seminariilor, mai mult, intervenind coercitiv
în metodologia de lucru a predării literaturii maghiare în întregime, prin sugestia de a se limita sistematizarea
numai la producția literară a zonei istoric-geografice.15
Au urmat apoi o serie de controverse, în cadrul cărora rectorul citat și-a susținut criticata poziție printr-un
interogativ argument: „Cum ar fi literatura germană fără Goethe sau cea maghiară fără Petőfi sau Jókai?”; la care

11 Universitatea „V. Babeș”. Studiu monografic, 1957, pp. 170-177.
12 Gáll Ernő, Számvetés, Kolozsvár, 1995, p. 26.
13 1000 Éves a Magyar Iskola. Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállitás és konferencia. Emlékkönyv, Bolyai Egyetem
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afirmație, ideologul L. Răutu a menționat echivoc că nu se referea în speță la anumite nume reprezentative, concluzionând grăbit că Universitatea „Bolyai” nu trebuie doar verificată, ci mai ales temeinic reorganizată.
Au mai fost organizate, totodată, periodice întruniri ale cadrelor de conducere (rectori, prorectori, decani,
prodecani responsabili de cadre și profesori de excepție), cu menirea distinctă de a-i obliga la reînnoite reflecții
organizatorice și la coagularea liderilor întru mai deplina lor informare, orientarea și supraveghere partinică.
Se perpetua tot mai profund ideea că instituția de învățământ superior din localitate nu se putea integra în
politica și ideologia organismelor similare la nivel național, și că ea reprezenta, cu adevărat, un veridic pericol
pentru evoluția procesului educativ în ansamblu. Arestările, concedierile, exmatricularea studenților, efectuate
într-un dublu context, intern și extern, generat de resurecția politicii oficiale autohtone după eșecul revoluției de
la Budapesta, serveau întru totul la extinderea falsei afirmații privind neputința alinierii predării în limba maternă la standardele naționale reclamate la vremea respectivă. Un bun exemplu în acest sens îl constituia acuzația
lansată împotriva Catedrei de științe sociale a Universității „Bolyai”, frecventată de către tineri studioși reclamați
că dădeau crezare informațiilor parvenite din exterior pe calea undelor și că deveneau astfel instrumente ale spionajului extern. Cadrele didactice au fost vizate inițial prin concedieri grăbite cărora le-au căzut victime nume
precum Saszet Géza, Keszi Harmat Sándor, Keszi Harmat Edit și alții.
Cadrele didactice aveau obligația de a coordona și cercurile științifice studențești. Evenimentul major pentru
toate cadrele didactice clujene a fost în anul 1956, când a apărut primul volum al Buletinului Universităților „V.
Babeș” și „Bolyai”, cu seriile Științe sociale și Științele naturii, care se nume pe limba maghiară: A Kolozsvári V.
Babeș és Bolyai Egyetemek Közleményei Társadalomtudományi és Természettudományi sorozatok.16
În ce privește activitatea Facultății de Științe juridice, aceasta a fost mai timidă până în 1954, după care planurile anuale au început să se diversifice: se completau de colectivele de catedră, urmând să fie aprobate apoi de
comisiile științifice ale Facultății și ale Universității, cât și de Ministerul Învățământului. Din 1956, volumul I din
Buletinul Universităților „V. Babeș” și „Bolyai” a publicat 5 studii juridice, iar, la un an după, volumul „Studii
juridice” a fost tipărit la Editura de Stat, care publica 10 studii ale cadrelor didactice de la „Babeș” și „Bolyai”. E
de amintit că de exemplu la catedra de matematică se organizau ședințe frecventate de specialiști și de la Universitatea Boyai.17.
În toamna anului 1957 au fost intensificate procedurile punitive împotriva unui mănunchi de intelectuali,
compus din Dobai István, Komáromi József, Dobri János, Gazda Ferenc, Kertész Gábor, mulți dintre aceștia suferind pedepse privative de libertate de până la 15-20 de ani. Între incriminări au existat mai multe acuze, între
care figurau atașamentul și simpatizarea deschisă cu revoluționarii de la Budapesta, lecturarea unor publicații
literare, negarea existenței marxismului etc.
În 1957 mulți intelectuali români, precum C. Noica, I. Negoițescu, N. Balotă, Al. Paleologu, Șt. Augustin Doinaș, V. Voiculescu, au fost arestați, apoi închiși, iar alții discreditați. Un bun exemplu este Lucian Blaga, care a
ajuns ținta lui Mihai Beniuc, era etichetat nedeclarat, ceea ce însemna că nu aparținea taberei comuniste, era considerat un adversar al marxismului. (Gazeta literară, februarie 1959).18
Alte înmulțite valuri de arestări au urmat în primăvara anului 1958, prin semnificative exemple reprezentate
de universitarii Dávid Gyula, Lakó Elemér și Varró János.19
Un caz interesant, în acest sens, îl ilustrează acum istoricul Jordáky Lajos care, din pricina unor manifestări
publice considerate drept „reacționare”, fusese reîntemnițat alături de o mulțime de studenți excluși din sistemul
de învățământ și trimiși la reeducare. Putem exemplifica astfel, de la Catedra de limbă și literatură maghiară, pe
următorii: Koczka György, Kelemen Lajos, Boros Zoltán, Páskándi Géza, Bartis Ferenc, Váradi Emma, Péterfi
Irén, László Erzsébet. De la Departamentul de istorie îi putem aminti printre cei condamnați și apoi arestați pe:
Nagy Benedek, Várhegyi István, iar de la cel de Arte vizuale: Páll Lajos și Balázs Imre.
Nu peste mult timp după toate cele mai sus evocate a urmat o marea ședință a studențimii, organizată de către „Asociația Tineretului Muncitor” („I.M.SZ.-Ifjumunkás Szövetség”), cu reprezentanțe la București și Cluj. In-

16 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, Activitatea Științifică a Universității din Cluj-

Napoca, 1919-1973. Bibliografie selectivă Auxiliară, Cluj-Napoca, 1974, pp. 51-54, 57-60.
17 Ibidem, pp. 19-27, 140-145, 178-181.
18 O. Buruiană, „Modernizarea în discursul comunist (1944-1949)”, vezi în Buletinul Fundației Academice A.D. Xenopol, pp.

123-124.
19 1000 Éves a Magyar Iskola. Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállitás és konferencia. Emlékkönyv, Bolyai Egyetem
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teresant rămâne un aspect elocvent, respectiv că unul dintre liderii conducerii de partid a chestionat opinia unui
student de la Facultatea de Istorie în legătură cu aprecierea demersurilor întreprinse de către guvernarea Nagy
Imre la Budapesta. Părerea acestuia a fost pozitivă, după care a mai urmat încă o întrebare referitoare la posibila
implicarea proprie în cursul evenimentelor armate din capitala țării vecine. Răspunsul survenit a fost lipsit de
echivoc cu privire la iminentul act de sacrificiu făptuibil într-o atare situație dată.
La auzul acestei curajoase replici, audiența întreagă a izbucnit în aplauze. În contrapondere, unii dintre emisarii delegației oficiale deplasată la Cluj i-au denumit și incriminat pe tinerii prezenți cu apelativul de „reacționari”, cei din urmă având tăria de a recurge la incitante semnale sonore.
Organizația centrală a studențimii și cea locală de partid au criticat această netă atitudine protestatară clasificând-o drept antistatală, însărcinând o comisie specială să investigheze desfășurarea manifestării, în urma căreia
„liderul” Vastag Lajos și alți opt camarazi au fost arestați, cel dintâi suferind un total de 12 ani de detenție.20
În această perioadă, C.C. al P.M.R. a desemnat doi reprezentanți oficiali (Leonte Răutu și Fazekas János), ca
să afle motivele stării de spirit a elitei academice și a studențimii maghiare din Cluj. Referatul finalizat în debut
de decembrie 1956 a concluzionat lipsa de periculozitate a instituției universitare și modalitățile de remediere a
stării de fapt a tineretului studios local.
Vigilența autorității era mereu îndreptată asupra Catedrei de istorie-filozofie și a Asociației studențești, îndeosebi a validării practice a țelurilor lor programatice. Catedra de filologie deținea un statut aparte, astfel că ea
se putea lesne elibera din chingile supravegherii oficiale, prin mijloace deosebit de eficiente. În urma cercetării
situației organizației studențești prin mijloace extrem de eficiente, reieșea clar faptul că organele abilitate erau
interesate de lideri și influența concretă a celor bănuiți a se afla în umbră: părinții, preoții, profesorii etc.
Informația documentară edită, recent publicată, confirmă faptul că cei doi înalți mesageri de partid și de stat
au organizat întruniri de lucru atât la Universitatea „Bolyai”, cât și la „Babeș”, cu secretarii de partid, cu membrii
UTM / IMSZ, cu redactorii de la revistele culturale locale, precum „Utunk” și „Korunk”. Apoi au avut întâlniri cu
tinerii scriitori, care s-au desfășurat în condiții „optime”, întărind convingerea multora în fructuozitatea trăiniciei
relațiilor existente între organizațiile culturale ale vremii, exemplul primar constituindu-l colaborarea cu cele
similare din cadrul Universității românești.
Rundele de discuții au continuat și cu universitari locali precum Balogh Edgár, Kacsó Sándor, Takács Lajos și
Demeter János, reprimind cu toții calitatea de membru de partid.
După câteva zile, Virgil Trofin a fost însărcinat să prelucreze situația tineretului studios. Nu a trecut mult
timp, iar la următoarea ședință a fost demis decanul Bodor András și prodecanul Náhlik Zoltán, acuzați fiind că
ar fi avut o „poziție nesigură și lăsătoare”.21
Dezbaterea în plen a tuturor chestiunilor a fost programată pe 18-22 februarie 1958 la întrunirea pe țară a asociației studențești, unde au participat mai mulți membrii ai guvernului, între care figurau: Gheorghe-Gheorghiu
Dej, prim secretar, Chivu Stoica, premier, Gheorghe Stoica, Miron Constantinescu și Athanasie Joja miniștrii, ca și
alți înalți reprezentanți oficiali locali.
Aproape întreaga dezbatere a fost direcționată de cuvântarea rostită de către Gheorghe Gheorghiu-Dej. S-a
discutat despre cheltuielile mari reclamate de sistemul educativ, s-au făcut referiri la pedagogia diseminată etnic, la faptul că școala, prin cultura propovăduită, rămâne singura instituție abilitată care ar putea contribui la
egalizarea nivelului între națiuni și naționalități. S-a militat pentru abolirea stavilelor în fața manifestării libere
a tuturor minorităților, ca ura și conflictele interetnice să fie abolite, tineretul fiind îndrumat pe calea educației
patriotice în favoarea construirii edificiului socialist. Citatele din Lenin aveau menirea să călăuzească procesul
de educație într-o direcție unică și pentru atingerea unui viitor comun. Tendința era deci spre o perfectă omogenizare, omițându-se însă o altă aserțiune susținută tot de liderul comunist sus citat, anume că, dacă într-o școală
există doar o persoană de altă naționalitate, este necesar ca factorii de resort să se gândească la cultivarea acesteia.
Toți cei care au cuvântat au fost de acord cu gestul unificării universităților și al școlilor, ministrul de resort,
Athanasie Joja, rezumând următoarele: „Trebuie cercetată posibilitatea restructurării educației în forma în care
tineretul să trăiască împreună, să exercite cot la cot activitățile sociale și culturale.”22
Sistemul „democrat-popular” întărit pe durata anilor `50 ai secolului XX a făcut tot posibilul ca prin politica
răspândită prin intermediul organizațiilor de partid din rețeaua de învățământ universitar să contribuie la dez-

20 Ibidem, p. 82.
21 Faragó József, A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, 1945-1959, Budapest, 1999, p. 288.
22 Ibidem, p. 83.
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voltarea eșafodajului erei socialiste. Mulți dintre intelectualii universitari au fost acuzați pe nedrept și izolați în
închisorile timpului. În cazul de față, profesorii au fost considerați naționaliști maghiari, instituția academică de
la Cluj a trebuit însă să funcționeze, impulsionată de suita de așteptări reclamate efectiv de către segmentul de
minoritatea maternă din România vremii.
În cele din urmă totuși, nivelul pregătirii superioare de la Universitatea „Bolyai” în cei zece ani scurși de la
înființare, a reușit să fie optimal reînnoit, în măsura în care schimbul de generații a funcționat eficient în acest
sens. Un aport special pentru o mai bună și performantă funcționare a sistemului academic matern l-a avut Liceul „Moricz Zsigmond”.23
Atmosfera timpului era poluată de continue zvonuri, premeditat răspândite, cu privire la faptul că existența
instituției de la Cluj conducea inevitabil la un fel de separatism, fapt care impieta asupra beneficei cooperări între
români și maghiari. Se mai afirma că tinerii studioși de la „Bolyai” nu ajungeau să cunoască în suficientă măsură
limba română, o acuzație nefondată, dovedită, în fapt, de tocmai datul contrar, respectiv angajările numeroase
în varii domenii de activitate, survenite odată cu repartizarea absolvenților în diferite zone ale țării. În ceea ce
privește relațiile dintre cele două universități, putem opina că ele au avut un caracter amical și cooperant.
S-au ținut în comun ședințe de catedră, adunări științifice, lucrări de teren, care au fost la ordinea zilei, la fel
și în excursii, unde studenții participau în deopotrivă măsură, fără să neglijăm angrenarea lor în spectacole cultural-artistice și în reuniuni sportive. Cu toată politica dirijistă în a accentua disparitățile și incongruențele, timpul a
demonstrat validitatea cooperării în scopuri nobile de educație și învățământ superior, chiar dacă germenii voitei
unificări instituționale se aflau abia la începutul existenței lor.24
Calitatea științifică deosebită a organismelor funcționând în limba maternă la Cluj și Târgu Mureș a fost augmentată gradat și de faptul că, pe lângă dascălii universitari cu binecunoscute state de serviciu, au început să-și
desfășoare activitate tineri reținuți la specializare în varii arii, precum: Benkő Samu, Csetri Elek, Egyed Ákos,
Faragó József, Imreh István, Jakó Zsigmond, Kányadi Sándor, Kovács József, Lászloﬀy Aladár, Pataki József etc.,
care au contribuit la menținerea nivelului distinct al educației și învățământului în limba maternă.25
În ceea ce privește activitățile de predare, în situația cea mai precară se aflau științele umaniste, pentru că ele
suportau constant un acut impuls ideologic. În ciuda acestei situații, la Facultatea de Științe Sociale și Politice a
Universității „Bolyai”, concomitent cu abordarea literaturii socialiste și a politicii agrare a Uniunii Sovietice, ca și
a unor materiale propagandistice, se putea trata și despre Constituția Națiunilor Unite. Înainte ca sociologia să fie
anatemizată drept un produs material exclusiv al burgheziei, problematica sociologiei femeii se putea discuta la
cursuri și seminarii, unele materiale apărând în premieră în revista de profil adecvat (Anuarul de Științe Sociale
al Universității „Bolyai” pe anul 1946).
Astfel s-au înmulțit articolele și studiile semnate de către foști studenți ai instituției, dintre care îi cităm pe
regretații istorici Csetri Elek, care a scris despre: „Gospodăria rațională din Ardeal”,26 și Jakó Zsigmond, care a
analizat fenomenul emigrării în epoca Renașterii (secolele XVI-XVII) în Transilvania.27
Este de notat faptul că majoritatea lor a denotat știință și conștiință în scrieri de bază ale anilor `50, cum a fost,
de pildă, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani ai savantului Kelemen Lajos, autori precum Bodor András, Cselényi Béla, Jakó Zsigmond, Jancsó Elemér, redactând temeinice elaborate sub raport documentar și interpretativ.28
Și la departamentele de științe exacte, în special la cel de fizică, putem aminti personalități marcante, care au
contribuit la creșterea nivelului științific universitar, un bun exemplu fiind Gyulai Zoltán, profesor la catedra de
fizică experimentală, Loránt Dezső, astronomie, Fényes Imre, de la fizică teoretică. În pofida atribuțiilor pedagogice exersate merituos, o bună parte din ei a fost nevoită a părăsi domeniile respective, cazul lui Teofil Vescan
fiind elocvent în acest sens, în antiteză cu cel al colegului său Gábos Zoltán, care a rămas la post. Toate aceste

23 Egyetem az idő sodrásában, A kötetet szerkesztette: Veress Károly./ Egyetem Mühely Kiadó-Bolyai Társaság-Kolozsvár,
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activități de cercetare și predare dezvoltate continuu în spațiu și timp, au demonstrat faptul că științele exacte și
umaniste din cadrul Universității „Bolyai” se situau la un cert nivel european.
Lucrarea de referință mai sus pomenită sub titlul de „Universitatea „Bolyai” din Cluj 1945-1955, mai include
contribuții despre viața lui Bolyai János scrise de László Bányai; „Despre ritmurile limbii maghiare” (Szabédi
László); „Bazele fiziologiei creșterii plantelor” (Péterfi István); „Începuturile capitalismului în Ardeal” (Imreh
István) ori lucrarea semnată de psihologul Zörgö Benjámin despre capacitatea de prelucrare a creierului. Într-un
cuvânt, putem afirma că volumul festiv avea menirea să înfățișeze funcționarea la maximum a tuturor departamentelor de profil ale universității cu limba maternă de predare.29
Profesorul Csendes Zoltán elaborează contribuții statistice tipărite în reviste din țară sau străinătate (URSS). Sub
conducerea lui Márton Gyula, un alt vestit cadru didactic al Universității „Bolyai”, se fac cercetări ce privesc toponimia și lingvistica limbii maghiare. Specialiștii geologi aveau strânse legături de cooperare cu cei de la Catedra de
profil a Universității „Babeș”, astfel că, în timp se legau relații propice în legătură cu evoluția continuă a științelor.
Dialogul științific dintre cele două universități ale Transilvaniei postbelice se intensifică la mijlocul „deceniului obsedant”. Așa de exemplu, în plan contributiv general, reprezentanții Universității „Bolyai” figurează cu 95
de publicații și prezentări științifice. Se poate observa o meritorie dezvoltare la Catedra de științe exacte. Cursurile și seminariile ținute au un succes deosebit, mascat însă cu premeditare de tăcerea acută a vremii, fiind mereu
influențate de dogmele impuse ale perioadei respective, de ideologia marxistă, leninistă și de directivele novatoare în planul edificării propusei societăți socialiste. Un pilduitor caz îl constituia acum dezvoltarea activității
extrem de benefice a Cabinetului de marxism-leninism, care vădea un excedent de consultații în anul universitar
1952-53, respectiv, de la 1270, la 2730!
Colaborarea catedrelor universităților „Babeș” și „Bolyai” se adâncea tot mai profund, fapt care denota intrinsec și o modalitate directă a apropierii între reprezentanții celor două popoare și a înțelegerii lor reciproce30.
Cercetările comune efectuate între studenții celor două universități și cooperarea lor denota seriozitate, iar colaboratorii diverselor catedre țineau deseori cursuri și seminarii comune. Se organizau excursii pentru tineretul
studios român și maghiar, se participa la cercuri culturale și la diverse concursuri sportive reunite.
Universitatea „Bolyai” a accentuat latura calitativă a activităților culturale propagate de către studențimea
proprie. Un oportun exemplu îl constituia în vreme ființarea ansamblului folcloric, al celui de dansuri populare,
ori al corului alcătuit din 30 de membri, în deopotrivă măsură cadre didactice, studenți și angajați ai instituției.
Aceștia au concertat în mai multe orașe Transilvane cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea Universității
„Bolyai”.31
Caracteristicele anilor `50 erau cele trei schimbări de o anvergură importantă: se schimbă conținutul ideologic
al procesului de învățământ, se schimbă apoi raportul dintre cultură și masele populare și educarea studențimii
într-un spirit patriotic și cu simțul internaționalismului socialist. Statisticile erau folosite, pentru demonstrarea
unor progrese organizatorice și creșterea în număr a studențimii clujene, în raport cu ce fusese înainte. Această
cercetare a profesorilor între 1948-1959, apare în acest context plină de „rezultate în diferitele domenii de cercetare, ambele Universități „surori”, contribuind la o îmbogățire a patrimoniului științific universitar.32
În anii ’50 activitatea științifică universitară era o parte semnificantă a vieții culturale, dar producția științifică
nu era cea mai bine definită, iar aici mă refer altminteri și la cea maghiară. Un exemplu e un raport al literaturii
științifice pe anul 1951 care ne spune că ținând cont de numărul destul de mare al cadrelor didactice de la Universitatea Bolyai, în revista științifică al Filialei Academiei R.P.R., s-au publicat doar două articole. Hotărârea
ulterioară a Academiei era de publicarea tuturor articolelor în limba română, având apoi și un rezumat în limba
franceză și rusă. Se puteau publica texte și în limba maghiară, la cererea autorilor maghiari, Academia însă susținea această tendință ca și o izolare.33
Drept subiectivă concluzie, putem afirma că, în ciuda presiunii aparatului coercitiv din perioada respectivă,
instituția de învățământ superior în limba maternă a reușit să-și impună amprenta culturală în anii `50, a militat
continuu pentru păstrarea identității proprii și, într-un oarecare fel, a reușit să se valideze prin multe realizări
valoroase, care până la urmă au contribuit la făurirea unui comun patrimoniu civilizatoric.
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Aspects of the existence of University Bolyai University in Cluj in the 50s
(Abstract)
This paper aims to present the study of the Hungarian minority elite universities, a highly sensitive issue, but at the same time important to
research for a broader understanding of contemporary historiography. University always played a very special role in preparing the elites, which
eventually gave the essential meaning of the continuing development of this institution.
In a first step, I will give an overview of the most important events in history of the Bolyai University, focusing on the period from 30 August 1940
(immediately after the Vienna Dictate) until 28th and May 1945, the debut year of establishment Hungarian university, the Royal Decree 1945/407,
published in the Official Gazette, but being done reference on the period between 1946 and 1959.
The second part of the paper focuses on the aspects of the existence of university Bolyai in the 50 s. We will present the most significant events
in terms of culture, which guided the years of existence, by identifying their impact on the Romanian and Hungarian community in that period.
The research is based on sources from both complex in terms of historiography, and archival research. The paper wishes to draw attention to
both specialists and general public, for a better understanding of history and a a minority of people.
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Opinii pe marginea unui document:
Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950

LAKATOS Artúr

Cuvinte cheie: Pavel Bojan, epurări, Partidul Muncitoresc Român, stalinism, comunism în România.
Keywords: Pavel Bojan, Communist purges, Romanian Workers Party, Stalinism, Communism in Romania.

„Puțini am fost, mulți am rămas!”, ar fi putut să afirme oricare comunist ilegalist, care a supraviețuit persecuțiilor din perioada interbelică și a celui de-al doilea război mondial, în vara anului 1948, când Partidul – deja
Muncitoresc Român, în urma unificării sale cu Partidul Social-Democrat – era practic forța politică conducătoare
a țării. În locul Constituției din 1923 s-a adoptat una nouă, de inspirație sovietică, care a făcut posibilă efectuarea
reformelor menite a conduce la transformare a societății românești tradiționale, într-una ce funcționa conform
principiilor comunismului stalinist.
Cea mai mare parte a istoriografiei autohtone consideră că, la 23 august 1944, Partidului Comunist din țara
avea un efectiv care nu depășea 1.000 de membri înregistrați1. Această cifră, bazată aparent pe statisticile oficiale
este, la rândul ei, posibil exagerată. S-ar putea ca în documentele de partid să fi fost înregistrați, cu adevărat,
la această dată, doar atâția membri activi2 însă nu putem omite faptul că cea mai mare parte a simpatizanților
comuniști nu doreau a adera la un partid aflat în ilegalitate și a se expune, astfel, presiunilor exercitate de către
organele de Poliție și Siguranță ale statului. Foarte mulți comuniști se aflau, de asemenea, în afara granițelor României. La rândul lor, condițiile politice și sociale din timpul războiului nu puteau avea un efect benefic asupra
evoluției numărului membrilor de partid. În urma mutațiilor postbelice, cifra acestora a sporit însă considerabil. O
radiografie realizată la 1 iunie 19473, la nivelul întregii țări, ne denotă următoarea repartiție etnică și socială a totalului celor consemnați, respectiv, 703.000 la număr:
Categorie socială
Muncitori

exprimat în procente
44,80%

Categorie națională

exprimat în procente

români

79,59%
12,55%

Țărani

38,60%

maghiari

Funcționari

10,45%

evrei

4,16%

Militari

0,85%

alții

3,90%

Intelectuali, studenți

5,30%

-

-

Tendința era, în mod natural, una extensivă, tot mai multe persoane încercând a-și valida intenția de a intra în
Partid, fie din convingere, fie pentru a-și susține interesele proprii, într-un mod mai eficient pe viitor. Având în

1

2

3

Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu, București, Editura All, 1996, p. 29; Robert R. King, History of Romanian Communist Party, Stanford University, Hoover Institution Press, 1980, p. 64; Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în
secolul XX, 1918-1948, București, Editura Paideia, 1999, p. 491.
O cercetare în curs, coordonată de profesorul Adrian Cioroianu, poate să schimbe această percepție, prin descoperirea,
digitalizarea și publicarea online a peste 10.000 de fișe prosopografice ale membrilor și simpatizanților PCdR, din perioada
1920-1944. Site-ul proiectului este: www.andco.ro
I. Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 552.
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vedere constructul naturii umane, este predictibil faptul că al doilea motiv citat era cel mai des întâlnit. De acest
lucru erau conștienți și liderii partidului, care au intuit că momentul 1948 apărea drept cel mai prielnic pentru a
curăța structura de partid de indivizii, considerați din varii motive, ca neaveniți, puterea în stat fiind consolidată
deja în detrimentul rivalilor politici. Acestei dorințe i-a venit în sprijin „conflictul ideologic” dintre Stalin și Tito,
respectiv criza Berlinului, care au sporit sentimentul de neîncredere în rândul comuniștilor din țările din Europa
Centrală și de Est. Aceste momente au cauzat, pe de o parte, înăsprirea controlului asupra societății, iar pe de
altă parte, au provocat o serie de procese „de intenție”, inițiate împotriva unor membrii marcanți din conducerile
de partid care, în alte condiții, probabil că ar fi fost considerați ca fiind de încredere. Însă, chiar și în lipsa unei
conjuncturi internaționale propice, liderii comuniști au simțit nevoia unui val de epurări. Bojan Pavel nota în
memoriile sale: „Se știe că după 23 August 1944, partidul, intrând în legalitate, și-a deschis larg porțile; s-au strecurat atunci în partid o serie de carieriști și elemente cu trecut dubios”4. În consecință, s-a procedat la o acțiune
de verificare a membrilor de partid, în intervalul 1948-1950, în urma căreia, la nivelul întregii țări, au fost excluși
192.000 de membri5.
Nucleul menit să procedeze ca atare, în mod practic era bine organizat de conducerea PMR-ului, la toate palierele, cu sarcini și obiective trasate într-un mod foarte clar. Organul suprem era Comisia Centrală de Verificare,
care coordona și superviza munca Comisiilor Județene de Verificare, constituite din tovarăși de încredere în conducerile locale. Subordonate acestor Comisii Județene au operat subcomisiile formate la treapta orașelor, plășilor
și a unor instituții care, fie din cauza dublei lor dimensiuni, faptice și numerice și valorice, fie din pricina rolului
strategic deținut, se bucurau de o importanță deosebită, cum erau sectorul universitar din Cluj, sau Miliția și
Securitatea. Cu ocazia verificărilor, aveau șanse mari să fie excluse acele persoane care, în trecut, au fost membrii
unor organizații politice sau culturale, etichetate drept fasciste ori „burgheze”. Era vizată, în special, calitatea de
fost membru în partide cum erau PNL sau PNȚ, chiar dacă individul în discuție nu ocupase vreo funcție și nu
făcuse propagandă efectivă în cadrul organizației respective6. Un alt motiv de excludere era reprezentat de statutul social: au fost îndepărtați, astfel, o serie de mici întreprinzători de afaceri (magazine, cârciumi etc.), țăranii
considerați chiaburi sau orice categorii de meseriași particulari, care aveau angajați un număr de calfe și ucenici7.
Alte motive pentru înlăturare au mai fost atitudinile necorespunzătoare politic manifestate în trecutul recent – de
exemplu, spărgător de grevă în 19328 – sau orice altfel de comportament nedemn moral, cum ar fi alcoolismul
sau comportamentul agresiv față de cei din jur. O categorie aparte erau aceia care aveau perioade neverificabile
în trecutul lor: cei deportați în lagăre de exterminare sau de concentrare în război, sau acei soldați care a fost
luați prizonieri de Aliații occidentali. În cazul acestora se menționa că „nu pot fi promovați în muncă”9. Au fost
eliminați mulți inși pentru neprezentare în fața subcomisiilor, 1.621 în întregul județ10. Cei excluși de subcomisia
de verificare puteau să facă recurs la Comisia Județeană de Verificare și, în cazul unui răspuns nefavorabil din
partea acesteia, ultima instanță era reprezentată de Comisia Centrală.
Trebuie menționat că darea afară din partid nu atrăgea după sine, o suită de acte coercitive, mai mult sau
mai puțin legale din partea instituțiilor represive, urmate apoi de sentințe pronunțate cadrul unor procese spectaculare. Totuși, în multe cazuri, excluderea avea repercusiuni majore îndeosebi în planul vieții profesionale,
cel „anatemizat ideologic” neavând vreo posibilitate de a promova pe termen scurt. De cele mai multe ori n-au
lipsit nici retorsiunile ulterioare în spațiu și timp. Apariția unor efecte directe și imediate era condiționată de
gravitatea „păcatului” identificat de către comisii: un chiabur avea șanse mai mari de a ajunge în lagărele de
muncă de la Canal, decât unul care era acuzat de furt sau de faptul că își molesta nevasta. Considerăm că ela-

Bojan Pavel, În acțiune, București, Editura Albatros, 1982, p. 416.
Deletant Dennis, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, Iași, Editura Polirom, 2001, p. 74.
De exemplu, cazul lui Vasile Prodan, pădurar din Mociu, care a fost cooptat în legiune ca șef de cuib, dar n-a depus vreo
activitate considerabilă în cadrul organizației. A rămas înlăturat din partid, chiar și în urma apelului făcut. Serviciul Județean al Arhivelor Naționale județul Cluj (infra SJAN Cluj), Fond PCR nr. 8, Dosar nr. 8/1949 Procese verbale asupra cazurilor
care au făcut apel contra excluderii făcute de subcomisia de verificare la Comisia Județeană de Verificare Cluj, f. 1.
7 De pildă, situația lui Iuliu Secan, pantofar din Bucea, care a fost îndepărtat din partid de către subcomisia de verificare pe
motiv că ar avea în atelierul propriu, două calfe, și că ar fi un alcoolic notoriu. În urma apelului făcut de aceasta, Comisia
Județeană a constatat că nu are calfe, și că „nu e bețiv notoriu, bea numai câteodată”, așa că a fost reprimit în partid. SJAN
Cluj, Fond PCR nr. 8, Dosar nr. 8/1949, f. 14.
8 Cazul lui Spierer Dezideriu. SJAN Cluj, Fond PCR nr. 8, Dosar nr. 8/1949, f. 50.
9 SJAN Cluj, Fond PCR nr. 8, Dosar 2/1949, f. 63.
10 SJAN Cluj, Fond PCR nr. 8, Dosar 2/1949, f. 162.
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borarea unor statistici în acest sens, și analiza lor cuantificată comparativ, ar trebui să constituie obiectivul unor
cercetări viitoare.
În județul Cluj11, primul președinte al Comisiei Județene de verificare a fost Vass Ioan (János), tovarăș de încredere încă din momentul intrării în legalitate. Fiind de naționalitate maghiară și lăcătuș de profesie, încadrat în mișcarea sindicală din perioada interbelică (1929-1931), a devenit membru de partid, în mod oficial, în noiembrie 1944,
pentru ca în iunie 1945 să fie numit în Comitetul Județean PCR. Conform celor mărturisite în scris în anul 1951,
„în epoca interbelică am activat la Sindicatul Unitar, am răspândit manifeste, am colectat bani, mâncare și haine
pentru A.R. și pentru frontul spaniol. La Blocul Muncitoresc și la Madosz am ajutat la organizare de serbări și la
alegeri parlamentare”12. Caracterizarea făcută lui Vass de către responsabilul organizatoric în 1945 conținea următoarele elemente: Muncitor cinstit, devotat, activ, conștiincios. Puțin cam sentimental. Perspective slabe de dezvoltare”13.
Colaboratorii lui Vass în Comisie au fost Losonczi Iuliu, Mráz Susana, Ioan Bodea și Hencz Ludovic. Organismul aflat sub conducerea lui Vass, a depus o muncă considerabilă, președintele fiind însă înlocuit spre sfârșitul
campaniei de epurare cu Pavel Bojan, un alt tovarăș cu vechime, din organizația Cluj. Motivul exact nu este
cunoscut. Conform celor menționate în documentul citat, au existat, totuși, niște nereguli grave, printre care anumite fricțiuni între Comisia de Verificare și Comitetul Județean PMR, sau incompetența denotată de către Vass în
coordonarea activității subalternilor săi. O altă cauză, – care poate fi dedusă din memoriile lui Bojan, ar fi fost că
naratorul în cauză, în calitatea de președinte a Comisiei Județene de Verificare Bihor, a fost primul din țară care
și-a încheiat lucrările de profil adecvat, în noiembrie 1949, în urma cărui fapt s-a prezentat la București, unde nu
este exclus să fi solicitat și primit sarcini identice de rezolvat la Cluj. În numai câteva săptămâni, el l-a și înlocuit,
de fapt, pe Vass, în urma deciziei finale a C.C.V-ului. Conform depoziției sale scrise: „Nu găsesc termenii cei mai
potriviți pentru a-mi exprima sentimentele de satisfacție și mulțumire care m-au cuprins când mi s-a comunicat
că sunt delegat la Cluj pentru a încheia verificările”14. Nu este exclus ca și factorul național să fi jucat un anumit
rol: deși activitățile în sinele nu erau concepute a fi făcute sub influența unui dat național majoritar sau minoritar,
excluderea unor români pe motiv de apartenență la PNȚ, de exemplu, de către o comisie compusă din membri
precum Vass, Losonczi și Mráz putea să dea naștere unor frustrări și nemulțumiri mascate, iar pentru anihilarea
acestora, numele „tovarășului” Bojan era cel mai potrivit. Bojan, la fel ca și Vass Ioan, Pavel Bojan era un ilegalist
vechi, lăcătuș de profesie, membru de partid începând cu 1932. În 1933 a participat la greva ceferiștilor, fiind
arestat și trimis în judecată alături – printre alții – de Vasile Luca și Gheorghe Gheorghiu-Dej15. După Arbitrajul
de la Viena rămâne la Cluj, iar în noiembrie 1940 îl regăsim printre fondatorii Comitetului Național-Revoluționar Român, care avea ca scop organizarea și mobilizarea populației românești rămase în Ardealul de Nord16. La
sfârșitul războiului făcea parte și din conducerea județeană a Frontului Plugarilor, fiind delegat în Tribunalul
Poporului de către această organizație politică17, păstrându-și, totodată, loialitatea față de partidul Comunist.
A fost numit în Comitetul Județean al PCR-ului în ianuarie 1945. Conform caracterizării date de responsabilul
organizatoric, era considerat drept un: „Muncitor foarte devotat, cinstit, activist vechi. Puternic, disciplinat, greoi, lipsit de
inițiativă”.18
Dacă parcurgem cu atenție textul documentului, redat de noi, in extenso, în Anexă, putem remarca anumite caracteristici aparte, unele izvorând din spiritul general al vremii, altele din personalitatea autorului acestui Raport.

11 Teritoriul județului era în vremea respectivă mult mai restrâns decât cel al celui actual, creat în urma reformei adminis-
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trative din 1968. Județul Cluj în 1948 avea în componență numai două orașe – Cluj și Huedin – și împrejurimile acestora,
Dejul și Gherla făcând parte din județul Someș, iar Turda și Câmpia Turzii, cu împrejurimile lor, din județul Turda. Județul Cluj, în 1948, avea însă în componență și plasa Hida, care în 1968, a trecut la Sălaj, respectiv plasa Sărmașu, în 1968, la
Mureș.
ANIC, Fond nr. 95, Fișa nr. 6463 de evidență a ilegaliștilor. Accesat online la www.andco.ro la 11. IX. 2016.
SJAN Cluj, Fond Comitetul Regional PMR Cluj. Arhiva de Partid, dosar 2/1945, f. 107.
Bojan, op.cit., p. 418.
Adrian Cioroianu (editor), Comuniști înainte de comunism. Procese și condamnări ale ilegaliștilor din România, București, Editura Universității, 2014, p. 98.
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414-417.
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Limbajul este unul simplu și, în comparație cu alte elaborate similare, redactate în același spirit, evidențiem faptul
că invocarea personalităților marcante ale lumii comuniste este relativ minimală: numele lui Stalin este menționat
numai de câteva ori, fără a i se fi ridica prelungi osanale; la fel și în cazul lui Gheorghiu-Dej, pe care semnatarul îl
pomenește neutral, fără comentarii laudative. De fapt, când trebuia evidențiat cineva, fie din anii ilegalității, fie din
prezent, acesta era Partidul, ca persoană colectivă, și nu vreun tovarăș cu calități ieșite din comun, sau care deținea
vreo funcție importantă. Probabil că aici și acum a intrat în acțiune instinctul de conservare al activistului lipsit de o
educație culturală, profesională sau politică remarcabilă, care a fost martorul degringoladei altora și nu își dorea o
soartă similară. Trebuie menționată ușurința cu care P. Bojan se dezicea de compania lui Jordáky Ludovic și de inițiativa conducătorilor Transilvaniei de Nord, din februarie 1945, chiar dacă la vremea respectivă, contribuise personal
la validarea ei în practică, fiind nominalizat în acest „guvern”, ca ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale19. La fel
procedează și în cazul studiilor de caz, respectiv de excludere, susținând toate rezultatele muncii activiștilor de partid
în acest sens. Este de remarcat accentuarea caracterului democratic al înlăturărilor efectuate: el menționa, oarecum cu
exces de zel, faptul că la atari acțiuni au participat și au luat cuvântul membrii și nemembrii de partid, pentru cei din
urmă mesajul subliminal fiind: locul vostru ar fi alături de noi. Mesajul, așternut în scris, probabil la modul instinctiv,
pesemne că nu a ajuns niciodată la destinatari, din cauza naturii sale confidențiale, reprezentând, mai degrabă, o dorință lăuntrică a autorului citat mai sus. În cele ce urmează, dăm curs textului, să glăsuiască de la sine.

19 Vezi în Világosság, 17 februarie 1945. În urma constituirii acestui organism, co-președintele său, Teofil Vescan, a plecat

la București ca să obțină recunoașterea acestuia, însă orice tentativă regională sau separatistă a devenit nulă și neavenită
după instalarea guvernului Groza, act în urma căruia a avut loc retrocedarea Ardealului de Nord României, menirea administrației militare sovietice fiind preluată de către cea statală românească.
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Anexă
Raport de încheiere a lucrărilor de verificare a membrilor de partid din județul Cluj20
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ne-a arătat în expunerea sa de la Congresul PMR 1948 necesitatea curățirii Partidului nostru de elementele dușmănoase, străine, necinstite, fapt care va duce necondiționat la întărirea
organizatorică, politică și ideologică a partidului nostru. Urmând experiența Marelui Partid Comunist (bolșevic)
al lui Lenin și Stalin, Comitetul Central al Partidului Nostru a hotărât trecerea la verificarea activului și a tuturor
membrilor de partid. Această necesitate se impune astăzi cu o tărie accentuată, când pe deoparte pregătirea imperialiștilor pentru un nou război se intensifică și pe de altă parte lupta pentru pace a oamenilor muncii și culturii
în lumea întreagă trebuie să ia amploare din ce în ce mai mare.
Imperialismul anglo-american zguduit de criza generală a sistemului capitalist, care se agravează pe zi ce
trece, măcinat de ascuțirea contrazicerilor interne și externe, în speranța că va putea scăpa de la pieire, duce o
politică deschisă de agresiune, vrând să cotropească țări și popoare și să instaureze pe calea violenței stăpânirea
asupra întregii lumi cu prețul vieții a milioane de oameni.
În pregătirea lor de război, se folosesc de toate mijloacele tâlhărești și banditești, ca șantajul cu bomba atomică, teroare, spionaj, ceea ce s-a văzut și în procesele lui Rajk, Kostov și altele, care erau dirijate de banda principalilor spioni și asasini de la Belgrad, Tito, Rankovici și ceilalți, care s-au pus complet în slujba imperialismului
anglo-american, împreună cu trădătorii social-democrați de dreapta.
Față de pregătirile criminale ale imperialiștilor, lagărul păcii obține succese din ce în ce mai mari.
Succesele Uniunii Sovietice în construirea comunismului, întărirea economică și politică a țărilor de democrație populară, care construiesc socialismul, victoria revoluției populare chineze, crearea Republicii Democrate
Germane, întărirea partidelor comuniste și muncitorești, creșterea mișcării democratice în țările capitaliste, creșterea mișcării partizanilor păcii care înglobează în rândurile sale sute de milioane de participanți și duc în continuu la întărirea lagărului păcii, democrației și socialismului.
La apelul lansat de Comitetul Permanent pentru apărarea Păcii aderă mase tot mai largi. Iar în țările marșhalizate ca Franța sau și Italia lupta împotriva pregătirii unui nou război a devenit din ce în ce mai ascuțită. Aceasta
se vede din demonstrațiile pentru pace care au loc zilnic, din refuzul muncitorilor francezi și belgieni de a îmbarca și debarca armament și totodată refuzul soldaților francezi și olandezi de a lupta în Vietnam și Indonezia.
Tov. Malenkov arată: „Dacă imperialiști vor dezlănțui cel de al treilea război mondial, acest război va fi mormântul nu al unuia dintre statele capitaliste, ci al întregului capitalism mondial.”
Aceasta nu înseamnă însă să subapreciem primejdia unui nou război. „Experiența istorică ne învață – arată
Rezoluția Biroului Informativ, din noiembrie 1949 – că cu cât e mai disperată cauza reacțiunii imperialiste, cu atât
aceasta din urmă este mai furioasă și cu atât mai mult crește primejdia unor aventuri războinice.”
Țările de democrație populară sprijinindu-se reciproc în toate domeniile și având ajutorul frățesc al Uniunii
Sovietice și al conducătorului ei, tovarășul Stalin, pot să apere cu succes împotriva încercărilor de înrobire ale
imperialiștilor anglo-americani și să construiască cu succes orânduirea socialistă.
Țara noastră ca factor activ în lagărul păcii și al socialismului a obținut și obține succese importante în drumul
ei spre socialism.
Planul nostru de stat pe anul 1949 a fost realizat în proporție de 108%, industria noastră grea se dezvoltă cu
pași repezi. Fabricăm mașini-unelte care nu au fost niciodată produse în țara noastră, avem o mare uzină de tractoare, ridicăm necontenit producția de petrol, oțel, cărbune, construim canalul Dunărea-Marea Neagră. Sectorul
socialist în agricultură se întărește încontinuu. Până în prezent au fost înființate 176 gospodării colective.
Toate aceste realizări care duc la întărirea economică și politică a țării noastre s-au putut obține datorită eliberării care ne-a adus-o glorioasele Armate Sovietice, și Statul Sovietic, care a întins poporului nostru o mână
prietenească dându-ne în permanență un ajutor socialist. Prietenia și alianța cu Uniunea Sovietică este chezășia
independenței noastre naționale și asigurarea construirii socialismului.
Realizările poporului nostru, în frunte cu clasa muncitoare se datorează pe de altă parte partidului Muncitoresc Român, conducerii sale juste, faptului că el s-a călăuzit și se călăuzește de măreața învățătură marxist-leninistă, de uriașa experiență a gloriosului Partid Comunist (bolșevic) al lui Lenin și Stalin.
Partidul nostru a ținut trează și a dezvoltat neîncetat vigilența revoluționară în sânul oamenilor muncii. Pe
măsura înaintării noastre pe drumul socialismului, lupta de clasă se ascută, dușmanul de clasă devine tot mai
turbat, manifestându-se sub diferite forme.

20 SJAN-Cluj. Fondul PCR nr. 8. Partidul Muncitoresc Român, Comisia de Verificare Cluj. Dosar 2/1949, f 3-33.
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Partidul nostru a luptat și luptă cu hotărâre împotriva încercărilor dușmanului de clasă de a pătrunde în Partid și pentru a elimina elementele dușmănoase, care au reușit să se înfiltreze în rândurile lui.
Înainte de a ne ocupa cu munca de verificare, este necesar să cunoaștem și specificul județului nostru.
Județul Cluj este un județ agrar, care în condițiuni normale își acoperă nevoile. Din punct de vedere industrial
a început să se dezvolte după primul război mondial, iar după eliberare dezvoltarea industrială și culturală au
luat o amploare și mai mare.
Județul Cluj are 365.895 locuitori, dintre care 67,7% români, 32,6% maghiari, 1,7% evrei, germani, cehi și alte
naționalități. Este împărțit în 10 plăși, dintre care plășile Călata, Sărmaș, Hida, Borșa, Apahida au o populație română în mare majoritate, restul plășilor fiind plăși mixte. Plasa Călata și Gilău sunt regiuni muntoase, stâncoase,
cu păduri și cu o industrie forestieră în dezvoltare, cu o foarte slabă producție agricolă.
Clujul, capitala județului, este din punct de vedere cultural al doilea oraș din țară, după București, cu 117.915
locuitori, dintre care 41% români, 57% maghiari și 2% evrei, germani, cehi și alte naționalități, la care se mai
adaugă și vreo 15.000 studenți și elevi cu domiciliul temporar în oraș.
În orașul Cluj sub regimurile trecute era oprită dezvoltarea industriei pentru ca să nu tulbure „liniștea”, luxul
și desfrâul marilor moșieri burghezi și moșieri români și a magnaților maghiari.
După eliberare, sub conducerea Partidului, aspectul economic al județului s-a schimbat mult, uzinele mari
industriale dezvoltându-se rapid. La dezvoltarea acestei industrii mari și mici a contribuit mult introducerea gazului metan. Acest lucru era necesar să se facă cu zeci de ani înainte, însă regimurile burghezo-moșierești în cârdășie cu capitaliști străini din conducerea Societății de Gaz au sabotat introducerea gazului în Cluj. Numai după
eliberare, datorită regimului de democrație populară s-a putut realiza această lucrare de o importanță mare în
abia 3 luni de zile. La această muncă au fost mobilizați de către Partid, la munci voluntare, mii și mii de muncitori
și cetățeni. În urma acestei realizări au luat o dezvoltare considerabilă întreprinderile CFR, Herbák János, uzinele
metalurgice Unirea, fabrica de tricotaj Helios, fabrica de porțelan Iris etc.
Pe lângă aceste uzine și întreprinderi de bază din județul nostru, au importanță mare pentru economia locală
și națională, minele de cărbuni Șorecani-Aghireș.
Menționăm încă fabrica de medicamente Sintorgan, care în ultimii ani, pe baza experiențelor sovietice, în domeniul fabricării medicamentelor, a reușit să fabrice o serie de medicamente noi de prima necesitate, importate
până acum din străinătate.
În ce privește comerțul de stat, aceasta este în dezvoltare permanentă în județ, tot astfel sectorul cooperatist,
mai ales de la reorganizare se dezvoltă în continuu.
În privința sectorului socialist în agricultură avem până în prezent 4 gospodării agricole colective în județ, 3
gospodării agricole de stat și o stațiune de mașini și tractoare la Bonțida, plasa Apahida.
Nivelul de trai al muncitorimii este în permanentă creștere. S-au construit locuințe muncitorești moderne, în
cartierul Iris, s-a creat o serie de creșe, ca cea de la uzinele Herbák János. A luat ființă la sate case de nașteri înzestrate cu utilaj modern, cămine de zi, de exemplu: la Călata, au fost create dispensare medicale în toate uzinele
și comunele mai mari. Echipele de medici vizitează satele și cătunele cele mai îndepărtate pentru combaterea și
prevenirea bolilor sociale. Mortalitatea infantilă a scăzut cu 60%. S-au creat școli de alfabetizare în fiecare plasă,
unde învață mii și mii de oameni ai muncii, țărani, muncitori, iar în școli au intrat în mare număr fii ai poporului
muncitor, care în urma politicii naționale juste a Partidului au posibilitatea să urmeze cursurile în limbile lor materne atât în școli de toate gradele, cât și la culturale și corurile mixte de ambele limbi, bibliotecile, muzeele, fac
din Cluj un important centru cultural, unde se ridică cadre noi intelectuale: medici, profesori, artiști. Toate aceste
realizări se datoresc luptei consecvente a clasei muncitoare condusă de Partidul nostru, care pe baza experientei
marii Uniuni Sovietice și a Partidului său bolșevic duce o luptă hotărâtă pentru ridicarea bunei stări și fericirea
întregului popor muncitor din țara noastră.
Mișcarea muncitorească din județul Cluj are tradiții vechi a căror rădăcini le putem găsi deja la sfârșitul secolului al XIX-lea, când existau sindicate destul de tari și revoluționare ca de exemplu Sindicatul Chelnerilor,
Constructorilor și Tipografilor. După terminarea primului război mondial, respective perioada Revoluției Proletare din Ungaria din 1918, mișcarea muncitorească s-a întărit și mai mult, întemeindu-se și Uniunea Tineretului
Muncitoresc, în anul 1918.
Până în anul 1920 sunt o serie de mișcări pe plan economic, cu greva constructorilor, lemnarilor și a metalurgiștilor, care durează 3 săptămâni, antrenând și tineretul muncitor și terminându-se cu încheierea primelor
contracte colective.
În anii 1920, greva generală are deja un caracter politic mai accentuat, muncitorimea cerând ridicarea stării
de asediu, retragerea comandamentelor militare din uzine și libertatea presei și a întrunirilor. După înfrângerea
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grevei conducătorii devotați ai muncitorimii au fost arestați și condamnați în masă, sindicatul muncitorilor CFR
a fost dizolvat urmând ca reorganizarea lui să se facă abia în anul 1928.
Între anii 1921-28, sub conducerea PCR-ului au loc o serie de acțiuni muncitorești ca de exemplu greva lemnarilor din 1922, congresul sindicatelor din 1923. Toate aceste acțiuni din cauza trădării social-democrației de
dreapta au reușit să obține numai rezultate parțiale. În ultimii ani ai acestei perioade, după congresul sindicatelor
de la Cluj, trădătorii social-democrați de dreapta duc o luptă deschisă contra sindicatelor unitare formate după
congresul din 1923. În anul 1928 sub conducerea PCR-ului se dezvoltă lupte economice și politice. Blocul Muncitoresc Țărănesc înființat în anul 1926 depune listă separată la alegerile parlamentare, reușind să obțină rezultate
bune în multe comune.
După dizolvarea Sindicatului Unitar, Ajutorul Muncitoresc îndrumat de Partid prin membrii să din conducerea acestei organizații, înființează cămine de zi și dispensare medicale în cartierele muncitorești, ajută prin colecte de alimente de la sate (Cordoș, Mera, Florești și altele) pe familiile greviștilor și șomerilor. Sub îndrumarea
PCR-ului, Ajutorul Muncitoresc contribuie la lupta pentru amnistierea deținuților politici, care are ca rezultat
punerea în libertate a mai multor condamnați, în afară de 9 tovarăși, care încep greva foamei. Această grevă are
un răsunet mondial, guvernul burghezo-moșieresc român primind o serie de telegrame de protest prin care se
cerea eliberarea lor. După 44 de zile de grevă tovarăși condamnați sunt puși în libertate, însă în această luptă cade
victimă teroarei burghezo-moșierești tovarășa Haia Lifschitz.
În anul 1930-31 au loc o serie de acțiuni muncitorești ca: manifestarea șomerilor în fața primăriei pentru pâine,
acțiunea CFR-iștilor pentru reprimirea celor concediați pe baza examenelor de limbă, adunarea tineretului cu
ocazia aniversării a 16 ani de la moartea lui Lenin, și altele. Această adunare a fost organizată și condusă sub îndrumarea Partidului de UTC, care devine în acești ani o forță puternică pentru antrenarea tineretului din județ și
chiar și din alte județe în lupta revoluționară a maselor muncitoare. Punctul de concentrare a activității UTC-iste
din multe județe (Bihor, Someș, Sălaj, Turda etc.) a fost Clujul.
În anul 1932 are loc la Cluj conferința regională PCR la care se prelucrează și se analizează pe baza liniei trasate de congresul al V-lea al PCR-ului mișcarea muncitorească din Ardeal, care fapt are ca urmare întărirea mișcării
muncitorești din județul Cluj, având loc o serie de greve ca de exemplu: la Dermata, fabrica Iunas (Unirea), Belga
[Belgian] Română (Breiner) a constructorilor și pielarilor, când timp de 6 săptămâni sunt în grevă mii de muncitori.
Pe frontul ideologic mișcarea are ca rezultat apariția a zeci de ziare, cărți și broșuri în limba maghiară, cât și
în limba română a scriitorilor muncitori. Săptămânalele „Falvak Népe” și „Gyár és utca” apar în 14.000-15.000
exemplare.
De asemenea a apărut un timp de peste 10 ani revista legală „Korunk”, care cu toate că a avut unele greșeli, a
jucat un rol în educarea marxistă a cadrelor, fiind răspândită tot mai mult printre intelectuali.
Începe să se dezvolte o acțiune antirăzboinică de masă în cadrul căreia, după dizolvarea sindicatelor unitare
și a altor organizații legale, ia ființă sub îndrumarea PCR-ului organizația Liga Muncii și Liga Antifascistă, care
reușește să mobilizeze mase destul de însemnate la demonstrații antifasciste, de exemplu: la demonstrația antifascistă din fața Teatrului Maghiar iau parte peste 1.000 participanți.
Greva CFR-iștilor din anul 1933, condusă de PCR, are un caracter politic pronunțat, cu forme noi și mai radicale de luptă. Timp de 2 zile și o noapte, atelierele sunt sub stăpânirea muncitorilor greviști, sunt organizate gărzi
de apărare pentru asigurarea securității teritoriului, mașinilor și sculelor.
Greva CFR are influență și asupra celorlalte întreprinderi, unde sunt organizate greve de simpatie și demonstrații de stradă. În urma acestei greve, autoritățile burghezo-moșierești au arestat și condamnat zeci de muncitori greviști.
La țară sub îndrumarea Partidului are loc în anul 1936 o întrunire cu aproape 2.000 de țărani, în comuna
Dăbâca, în cadrul Frontului Plugarilor, aceasta este prima mișcare țărănească mai însemnată în județ, sub egida
Frontului Plugarilor îndrumat de PCR.
Cu ocazia procesului tovarășei Ana Pauker au loc mișcări muncitorești de protest, cerând eliberarea deținuților politici. Are loc greva de la Dermata, care din cauza trădării conducătorilor social-democrați de dreapta, în
frunte cu Stroia, are numai rezultate parțiale.
Cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 1937, PCR, prin Frontul Plugarilor și Madosz a reușit să mobilizeze mase largi muncitorești și țărănești în contra revizionismului, pentru prietenia româno-maghiară, pentru
înfăptuirea reformei agrare. Iar la 10 mai 1940, sub îndrumarea Partidului, Madosz-ul mobilizează peste 1.000
muncitori și țărani maghiari, care au manifestat contra revizionismului și pentru drepturi egale cu ale românilor.
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Între anii 1938-40 iau ființă breslele, din care elementele de stânga sunt eliminate datorită politicii trădătoare
a social-democraților de dreapta, ca Stroia, Bruder Pálfi, Kandel și alții. Cu toate acestea, Partidul Comunist reușește să ducă pe mai departe munca politică în bresle și să demaște politica trădătoare a social-democraților de
dreapta.
După dictatul de la Viena, înainte de căderea Clujului, Partidul Comunist reușește să organizeze câteva acțiuni contra dictatului, însă poliția română a împiedicat aceste demonstrații. După intrarea trupelor fasciste hortiste, valul de șovinism a crescut sub lozinci iredentiste ducând în eroare masele muncitorești și pregătindu-le astfel
intrarea în războiul antisovietic. Aceste mase au putut fi atrase în diferite organizații fasciste, ca Centrul Național
al Muncii (NMK) și Hivatásszerzvezet etc. Iar unii muncitori orbiți de lozincile naționaliste ale fasciștilor au fost
atrași în diferite partide politice, ca Partidul Nyilașist21 și altele. Cu toată teroarea dezlănțuită de zbirii siguranței
și poliției hortiste, PC maghiar reușește să organizeze câteva acțiuni ca: demonstrația refugiaților șomeri pentru
muncă, serbarea Petőfi din 15 martie 1942, cu o participare de 1.500 muncitori.
În această perioadă au loc cele două mari căderi din Ardealul de Nord.
Prima cădere are loc în 1941, când prin trădarea lui Szabó Iuliana fostă membră în Biroul Regional, zbirii fasciști reușesc să pună mâna pe o serie de tovi22, mulți din conducere, care au fost schingiuiți cu metodele cele mai
barbare, de siguranța fascistă hortistă, de la Someșeni și alte părți.
A doua cădere mai mare ale loc în 1943, când Weil Gavril îl trădează pe Józsa Béla, unul dintre conducătorii
mișcării muncitorești din Ardeal, care moare eroic de pe urma bătăilor suferite, nevrând să divulge nimic și reușind prin purtarea lui de adevărat bolșevic să oprească căderea.
Munca Partidului Nostru în ilegalitate face din Cluj centrul mișcării revoluționare din Ardeal. Prin viața culturală și cea studențească, care a existat în Cluj, partidul și-a dus îmbinat munca lui ilegală cu cea legală, organizând procese literare, cenacle, comemorări, șezători etc. prin care introducea în masă linia sa politică, luptând
contra fascismului împotriva războiului, contra șovinismului și iredentismului.
După eliberarea PCR are mult de luptat cu influența naționalistă a partidelor fasciste și „istorice”, care se resimțea în măsură destul de mare și în masele muncitorești.
Problema națională a constituit de mult una din problemele principale ce frământau populația județului. Încă
pe vremea dominației austro-maghiare, clasele dominante au uzat de arma ațâțării șovine pentru a duce în eroare
masele populare de la lupta revoluționară comună. După 1919, burghezia română a dus o politică de asuprire
națională, de deznaționalizare forțată față de naționalitățile din Ardeal.
Burghezia maghiară din Ardeal, la rândul său, ațâța pe de o parte iredentismul în sânul populației maghiare
și era bastionul înaintat al revizionismului hortist, dar în același timp era în cârdășie și cu burghezia română, cu
care era strâns împletită prin legături de afaceri, fiind împreună în același consilii de administrație în conducerea
întreprinderilor capitaliste. Astfel până ce masele populare erau ațâțate una împotriva celeilalte, păturile dominante burgheze lucrau mână în mână, în deplină înțelegere.
Evenimentele din preajma Dictatului de la Viena au contribuit la învrăjbirea raporturilor între populația de
diferite naționalități. La aceasta au contribuit și excesele comise cu ocazia intrării trupelor maghiare în Ardeal,
asasinatele din comunele Trăsnea și Ip, cât și crimele comise de Gărzile Iuliu Maniu în 1944 (Aghireș și Hida).
După 23 august 1944, reacțiunea română și maghiară a încercat să folosească valul șovin ce exista pentru a
lovi în regimul democratic din România. Prin mărirea artificială a unor nemulțumiri relativ mici, prin interpretarea oricărei probleme în prisma naționalistă, prin crearea de probleme false (problema steagurilor) etc. a căutat
să ațâțe spiritele, să provoace nemulțumiri și chiar ciocniri (demonstrații în fața sediului Partidului, devastarea
căminului studențesc etc.). Aceste provocări s-au intensificat în preajma încheierii tratatului de pace, când reacțiunea de ambele naționalități a încercat să provoace dezordini, cu scopul să înlesnească puterilor imperialiste din
Apus posibilitatea de intervenție în treburile țării noastre.
Aceste încercări au fost înlesnite de pătrunderea în Partid și chiar în funcții de conducere a unor elemente
naționaliste ca Iordaki Ludovic23, fost membru în Biroul Regionalei PCR Cluj, exclus în 1946, care căuta să-și asigure o popularitate ieftină lansând lozinca „Ardealul independent”. Reacțiunea căuta să discrediteze PCR în fața
maselor maghiare, spunând că aceasta a vândut Ardealul românilor.
De asemenea, conferințele lui Pătrășcanu ținute la Cluj au contribuit la creșterea spiritului șovin.

21 Partidul Crucilor cu Săgeți.
22 Prescurtare, în jargonul de partid al vremii, la tovarăș.
23 Ortografia corectă: Jordáky Lajos.
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Partidul s-a ridicat cu hotărâre împotriva tuturor acestor încercări. Condus de învățătura leninist-stalinistă
despre problema națională, condus de exemplul minunat al frăției între popoare din Uniunea Sovietică, Partidul
nostru a luat o poziție ferm principială, nelăsându-se tras de pe acest drum de diferite curente. Combătând cu
cea mai mare hotărâre manifestările șovine de orice natură și de oriunde ar fi venit, Partidul a susținut tot timpul
linia justă a egalității între popoare, a luptei comune a oamenilor muncii împotriva exploatatorilor de orice neam.
Linia justă a Partidului, urmată cu consecvență de organizațiile de Partid din Cluj, au avut ca rezultat o simțitoare îmbunătățire a situației, o scădere pronunțată a conflictelor între diferite naționalități și crearea unei atmosfere
de colaborare între oamenii muncii în opera de construire a socialismului.
Unificarea celor două partide muncitorești, victoria în alegerile din martie 1948, naționalizarea principalelor
mijloace de producție, depășirea primului plan de stat, făurirea primelor gospodării colective etc. sunt o serie de
realizări ale partidului, care îi întăresc forțele ca Partid de avangardă și ca partid de guvernământ.
Dușmanul de clasă însă tocmai pentru că partidul nostru este un Partid puternic, un partid iubit de întregul
popor muncitor din țara noastră, a căutat să lovească partidul și din afară și dinăuntru. Din lipsă de vigilență și
din cauza neaplicării în mod consecvent a învățăturii leninist-staliniste privitor la primirea de noi membri de partid – după cum ne-a arătat și hotărârea Plenarei a V-a, au pătruns în Partid o serie de elemente dușmănoase, care
ocupând diferite funcții, au căutat să folosească acestea pentru subminarea Partidului.
Verificarea activului și a membrilor de partid au avut scopul de a elimina aceste elemente, de a întări Partidul
din punct de vedere organizatoric, politic și ideologic.
Verificarea activului de partid din județul Cluj s-a început în noiembrie 1948, pe baza hotărârii CC al PMR și a
sarcinii primite din parte Comisiei Centrale de Verificare.
Acțiunea de verificare a activului de partid s-a desfășurat în condițiuni bune. Ședințele au decurs în spiritul
criticii și a autocriticii, arătându-se pe față tovarășilor greșelile și slăbiciunile avute. S-a putut constata în general
că nivelul politic și ideologic al activiștilor județenei a fost destul de ridicat, mai puțin la cei din sectoare și plăși.
Aceasta se datorează și faptului că o serie de tovi activiști de la sectoare a terminat numai cursuri serale, sau n-au
avut nici o școală, iar în conducerea plășilor, au fost atrași mulți tovi țărani, care au primit diferite funcții de răspundere după terminarea numai a școlii țărănești. După verificările activului s-au luat măsuri de îmbunătățire
a compoziției sociale a comitetelor de plasă și sector introducându-se mai multe elemente muncitorești având
drept rezultate și îmbunătățirea muncii.
Munca colectivă, care a lăsat de dorit, atât la activul Județean, cât și la plăși și sectoare, s-a îmbunătățit simțitor.
S-a observat că tovarăși mai pregătiți caută să dea un ajutor mai mare tineretului. Atitudinea critică și autocritică
și atmosfera de încredere și sinceritate creată cu ocazia verificării a dus la folosirea acestei arme prețioase într-o
măsură mult mai mare. De asemenea s-a observat o atenție mai mare pentru studierea materialului de Partid.
Cu ocazia verificării activului s-a putut constata că organizația de partid din Cluj a realizat o serie de succese
în muncă, atât pe plan politic, cât și pe plan organizatoric și ideologic. În această muncă însă Comitetul Județean
nu și-a putut activiza suficient membrii și o parte din ei nedând nici un ajutor Biroului Județean.
Din cauza lipsei de vigilență a Comitetului Județean și a unor organe din plăși și sectoare, unele elemente
dușmănoase au reușit să pătrundă în activ, ajungând la posturi de răspundere pe linie de partid, administrativ
sau organizații de masă, ca de exemplu: Burcă Gheorghe, fost activist în colectivul de propagandă și agitație,
simpatizant legionar, membru în tineretul manist, în același timp membru PCR, a luat parte la diferite acțiuni
împotriva sindicatului și regimului. Scrobotan Sebastian, fost responsabil organizatoric a Comitetului Județean
Frontul Plugarilor, fost legionar și afacerist, a luat parte la masacrele din URSS.
Astfel de elemente înfiltrate în conducerea partidului și organizațiilor de masă, au căutat să împiedice mersul
nostru înainte, fiind unelte ale dușmanului de clasă.
În privința activiștilor de la sectoare și plăși, una din slăbiciunile mai mari au fost că birourile de sector și
plasă nu erau suficient de închegate. În special tovii responsabili de femei, tineret și sindicat, au fost mai mult cu
numele în birou, unii nefiind nici măcar cunoscuți de membrii biroului.
Elementul muncitoresc din compoziția socială a activului de partid s-a ridicat după verificare de la 53% la
62%. Tot atunci a scăzut numărul acelora care simpatizau sau făceau parte din vreo organizație sau partid fascist
și burghez, de la 10,5% la 6,4%, ceea ce arată că pe lângă excluderile făcute, propunerile Comisiei Județene de
Verificare pentru înlocuirea unor elemente cu trecut dubios, au fost aplicate de Comitetul Județean.
Dintre lipsurile avute de Comisia Județeană de Verificare cu ocazia verificării activului amintim aceea de a nu
fi reușit să cunoască la fiecare sector în parte munca pe care o duc organizațiile de bază decât într-o foarte mică
măsură, nu s-a pus accent suficient pe activitatea actuală a tovilor și a organelor respective.
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Pe lângă slăbiciunile și greșelile în muncă, am reușit să câștigăm o experiență bogată, învățămintele trase de
pe urma verificării activului folosindu-ne mult la verificarea membrilor de partid.
Verificarea membrilor de partid a început la data de 12 iunie 1949, când în cadrul unei ședințe festive, ținută
cu activul de bază Județean al Partidului, delegatul Comitetului Central a prelucrat importanța acestui act istoric.
La data de 15 iunie 1949 au fost instalate 20 de subcomisii, iar în lunile august și septembrie, pe baza aprobării
Comisiei Centrale de Verificare au fost instalate încă 9 subcomisii.
La ședințele de prezentare a subcomisiilor s-au putut constata că membri și nemembri de partid au arătat un
interes viu față de verificări, luând cuvântul și angajamentul de a sprijini subcomisia de verificare pentru a putea
îndeplini sarcinile primite. Astfel de exemplu la instalarea subcomisiilor nr 11 și12 din uzinele Herbák János au
luat parte peste 4.000 membri și nemembri de partid, dintre care luând cuvântul atât membrii cât și nemembrii,
și-au luat angajamentul de a sprijini subcomisiile ca în urma verificării Partidului să se întărească. La CFR la prezentarea subcomisiilor nr. 9 și 10 au luat parte peste 2.000 membri și nemembri de partid.
În plăși, ședințele au fost reușite în plasa Călata, care deși regiune muntoasă cu depărtări mari, activul de bază
s-a prezentat în număr de peste 370 membri, tot astfel în plășile Sărmaș, Gilău și Aghireș, unde participarea a fost
între 200-300 membri și nemembri de partid.
Deși în general participarea a fost satisfăcătoare, totuși în unele locuri din lipsă de agitație și organizare bună,
prezentarea membrilor și nemembrilor la ședințele de instalare a subcomisiilor a fost slabă, așa de exemplu în
sectoare IV, V, care deși au multe uzine și întreprinderi, n-au reușit să mobilizeze numai între 100-150 membri și
nemembri de partid.
Participarea membrilor la verificări în general pe județ a fost de peste 90%. În plăși, participarea a fost de cca
85%. În regiunile sărace prezentarea membrilor a fost mai bună. De exemplu: plasa Aghireș, unde numai 16 au
refuzat să se prezinte, așa au fost și plășile: Centrală, Hida, Călata și Borșa. În regiunile bogate, prezentarea a fost
mai slabă.
De exemplu în plasa Sărmaș au refuzat să se prezinte 371, iar în plasa Apahida 294. O mare parte din neprezentări se datorește faptului că aceștia au fost înscriși din oficiu ca de ex. la Bonțida, o parte din ei fiind sub influența sectelor religioase sau a chiaburilor ca de ex. în comuna Săvădisla plasa Gilău, unde au fost excluși pentru
neprezentare 52, o mare parte și mai ales femeile au fost influențate de chiaburime.
În afară de membrii de partid au participat la ședințele de verificare aproape 10.000 nemembrii de partid. La
instituțiile de artă, operă, teatru și ziariști, participarea nemembrilor față de membri a fost de 120%. La uzinele
mari ca CFR, Herbák János, Unirea, participarea nemembrilor a fost între 12-15%. Acest procentaj redus se datorează pe de o parte faptului că numărul nemembrilor de partid e mai mic ca al membrilor, pe de altă parte munca
în schimburi împiedică participarea lor regulată la ședințe. Marea majoritate a celor invitați s-a prezentat.
Comitetul Județean la începutul acțiunii de verificare a dat un ajutor destul de bun Comisie Județene de
Verificare prin mobilizare, muncă de agitație, pregătirea dosarelor și prelucrarea verificărilor în organizațiile de
bază. Prin participarea Comitetului Județean și a activiștilor Județenei la ședințele de verificare, am primit un
ajutor concret la demascarea și arătarea lipsurilor unor membri de partid. Din lipsă de colaborare suficientă între
Comitetul Județean și Comisia Județeană de Verificare la un moment dat acest ajutor a slăbit, munca sectoarelor
și plășilor în legătură cu verificarea nefiind destul de bine controlată. O altă lipsă a Comitetului Județean – care
însă este și o greșeală a Comisiei Județene de verificare, care n-a sesizat la timp această lipsă – a fost că a păstrat
aproape până la terminarea verificărilor un număr mare de dosare necunoscute, fără a le distribui de la început
sectoarelor și plășilor pentru identificare. Lipsuri au mai fost în completarea dosarelor cu referințe și autobiografii, de asemenea s-au găsit zeci de excluderi nestatutare făcute de organizația de bază dintre care o parte au fost
respinși.
Deși existau aceste lipsuri, majoritatea activiștilor județeni, de sectoare și de plăși au căutat să dea ajutor
subcomisiilor de verificare ca de exemplu Sectorul III, Herbák János, Universitatea, plasa Aghireș, Borșa, Hida,
dintre acestea sectorul III a dat ajutorul cel mai concret formând un colectiv permanent care ajuta subcomisia de
verificare.
În unele sectoare și plăși, acest ajutor nu numai că nu a fost acordat, dar unii dintre membrii birourilor au luat
chiar o poziție de subapreciere față de munca subcomisiilor de verificare. De exemplul fostul secretar al plășii
Gilău, Boțoacă Constantin, nu a dat nici un ajutor subcomisiei, a scos din ședința de verificare mai mulți tovarăși
pentru „munca voluntară”. În plasa Sărmaș secretarul Comitetului de plasă Mâdru Emeric, în loc să ajute, a luat
o poziție nesănătoasă împotriva excluderii lui Lujerdean Traian, fost legionar și chiabur, spunând că pierde prin
el unul dintre cele mai bune cadre.
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Aceste lipsuri au fost sesizate Comitetului Județean, astfel în ultima fază a verificărilor, colaborarea cu aceasta
s-a îmbunătățit, s-au ținut ședințe comune cu biroul județean, s-a început munca de identificare a dosarelor necunoscuților. Biroul Județean a prelucrat cu Biroul de Sector și plasă importanța colaborării cu subcomisiile de
verificare, dând sarcini concrete în această privință. Astfel munca la sectoare s-a îmbunătățit mult.
Ședințele de verificare au decurs în general într-o atmosferă bună.
Spiritul a fost mai bun în organizațiile de bază cu compoziția socială majoritară muncitorească, în uzine și
întreprinderi, potrivită în organizațiile de bază din cartierele muncitorești sau comune sărace și mai slabă în cartierele cu organizația de bază având multe elemente mici burgheze, instituții și comune mai bogate. Aici spiritul
critic și autocritic fiind slab s-a creat o atmosferă nesănătoasă de împăciuitorism, de clică, de ploconire, de lăudare. În aceste cazuri subcomisiile, prelucrând încă o dată importanța verificării și necesitatea ajutorului pe care
trebuie să-l primească din partea membrilor și nemembrilor de partid, a reușit de cele mai multe ori să schimbe
atmosfera proastă.
La Secția de Bocanci, din Uzinele Herbák János, ședințele de verificare au avut un caracter sănătos, tovarășii
arătând cu curaj greșelile și slăbiciunile celor supuși verificării. La verificarea lui Spierer Dezideriu, care în 1932
a fost spărgător de grevă și care ducea la direcțiune și distrugea manifestele găsite în atelier, au luat cuvântul 14
tovarăși, demascându-l și cerându-i excluderea, arătând că și acum are o comportare nedemnă de un membru de
partid. Pronunțarea excluderii lui a fost primită cu însuflețire de întreaga organizație de bază.
Tot astfel a fost demascat din partea organizației de bază Curele II Valovits Pavel, care a fost plutonier în
armata fascistă pe frontul antisovietic, luând parte la mai multe execuții de partizani. Are o atitudine șovină și
în prezent, tovarășii demascându-l au arătat că prin eliminarea unor astfel de elemente dușmănoase, Partidul
nostru se va întări.
La verificarea organizației de bază „Tocuri de piele” din uzinele Herbák, s-a putut constata că tovarășii au
căutat să acopere greșelile unora. În cursul verificării s-au văzut că organizația de bază în mare parte este sub
influența lui Benk Ștefan maistru, fost imredist24. Nici chiar elementele cinstite nu au avut curajul să ridice cuvântul, temându-se de aceasta. Când un tovarăș l-a criticat, Benk l-a amenințat că-l va pune într-un loc unde nu va
putea câștiga.
La Atelierele Principale CFR la organizația de bază Turnătorie, în ședința de verificare a fost demascat Borbély Andrei, un element rafinat, care deși înainte de 1940, a avut legături cu mișcarea muncitorească, a devenit o
unealtă a regimului hortist, fiind decorat de acesta cu „Crucea Apărării Naționale”.
La verificarea lui au cerut cuvântul 18 tovarăși, arătându-i atitudinea lui nedemnă de un muncitor, cerând
totodată excluderea lui din partid.
Acest spirit combativ s-a manifestat în cele mai multe din organizațiile de bază de la CFR unde atunci când
erau verificate asemenea elemente dușmănoase, au cerut cuvânt între 10-20 membri și nemembri de partid, demascându-le. Excluderile făcute au ridicat mult încrederea muncitorilor CFR-iști în Partid, întărindu-se combativitatea și spiritul de critică și autocritică în organizația de bază.
Un spirit sănătos de critică a fost și la organizația de bază Asistență CFR, unde tovarășii după ce au arătat și
părțile bune, au criticat pe tovarășul Serge Ioan, directorul instituției, care deși s-a ridicat dintre muncitori, în ultimul timp a rupt legăturile cu ei și s-a apropiat mai mult de intelectualii din cadrul instituției. Tovarășul Serge în
autocritica sa a arătat că într-adevăr are această slăbiciune și și-a luat angajamentul de a o elimina.
Atmosferă bună a fost la Uzinele de Apă, unde în organizația de bază I. subcomisia a primit ajutorul membrilor de partid în demascarea elementelor compromițătoare partidului, printre care și Illés Ioan, care în anul 1941
a dus toată muncitorimea în organizația fascistă Imrédi. Cei 16 tovarăși muncitori care au ridicat cuvântul, au
arătat că în urma faptelor sale nu merită să fie membru de partid.
În uzine și întreprinderi s-au ridicat o serie de probleme, în majoritatea lor în legătură cu producția. Aceste
probleme atingeau întrecerile socialiste, problema îndeplinirii și depășirii planului de stat, lipsa de materii prime
etc. Așa a fost la CFR, Herbák János, Minele de Cărbuni Șorecani, Unirea, Flacăra etc. Aici muncitorii au arătat în
mod critic unele lipsuri în această privință, greutățile pe care le întâmpină și metodele de muncă ce trebuie să fie
folosite pentru a ieși din aceste greutăți.
La Cooperativa Victoria s-a discutat în special problema reorganizării cooperatistă și rolul ei, precum și întrecerile socialiste, care au luat un nou avânt în cursul și după verificări.

24 Membru al partidului condus de Imrédy Béla, Magyar Élet Pártja.
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La Sectorul Universitar a fost demascat Iacomi Florian, fost secretar al sectorului studențesc între anii 19471948. La demascarea lui au luat parte 15 tovarăși din activul sectorului și din organizația de bază, arătând că a
fost legionar, înscriindu-se în Partid în 1946 în timpul grevei studențești trimis de reacțiune pentru subminarea
autorității partidului în sânul Universității. În acest scop el conlucra mână în mână cu alți legionari, ca Demian
Mircea, Pintilie Aurel, Mocanu Titus și alții, pe care i-a promovat în munci de Partid în același timp înlăturând pe
tovarășii cinstiți. Toți tovarășii care au luat cuvântul au cerut excluderea lui din Partid.
Verificările în plăși în general la început au decurs mai slab, însă la a doua și a treia ședință atmosfera s-a îmbunătățit, tovarășii țărani au prins curaj și au dat un ajutor serios subcomisiei de verificare.
În comuna Cara, plasa Apahida, verificarea lui Maier Ioan, care a fost secretar al organizație de bază și în anul
1945 președinte al comisie de reformă agrară, tovarășii care au cerut cuvântul l-au demascat arătând că dădea
pământ în schimbul unei recompense în bani și cereale, că avea o comportare dictatorială în comună, cerându-i
totodată excluderea din Partid.
În comuna Sămboleni, plasa Mociu, atmosfera bună s-a manifestat cu ocazia verificării lui Maxim Alexandru.
Tovarășii care au ridicat cuvântul arătând că acesta în 1947, când a fost primar teroriza văduvele de război și
exploata țărănimea săracă, era în strânsă legătură cu moșierii și chiaburii satului, astfel că mărfurile veneau la
cooperativă, dar erau împărțite prietenilor și rudeniilor lor, iar la exproprierea moșierilor a început să facă colectă
de alimente și bani pentru moșierii ridicați din comună. După ce a fost demascat s-a cerut excluderea lui.
În plasa Hida, comuna Cuzăplac de asemenea spiritul în ședințele de verificare a fost bun, reușind cu ajutorul
tovarășilor care au cerut cuvântul să fie demascate mai multe elemente care făceau parte din garda lui Maniu,
ca de exemplu Lupan Augustin și care în1944 au făcut o serie de nelegiuiri și atrocități în cadrul populației. Tot
atunci au fost demascate o serie de elemente șovine szalașiste, slugi credincioși ai regimului hortist.
Pe lângă faptul că majoritatea ședințelor au decurs într-un spirit critic și autocritic, au fost și organizații de
bază unde s-a manifestat spiritul împăciuitorist, de clică, ca de exemplu la sectorul Instituții, unde în unele organizații de bază, existau elemente cu mentalitate veche, cu trecut dubios, șperțari, șoviniști. Verificările au decurs
aici într-un spirit judecătoresc cu acuzați și apărători.
Așa s-a întâmplat la organizația de bază II. Sfatul Popular Urban la verificarea lui Thalmaier Ioan, fost volksbundist25 și retras cu trupele fasciste până în Germania, ducând cu sine o parte din mașinile Uzinei Dermata. Tovarășii care au cerut cuvântul i-au luat cu toții apărarea.
Deoarece acest spirit a existat în majoritatea organizațiilor de bază de la Instituții, subcomisiile de verificare
orientându-se just au invitat la verificări o serie de elemente muncitorești din alte organizații de bază, care cunoșteau trecutul și activitatea unor funcționari sau intelectuali și care au schimbat prin atitudinea lor atmosfera
ședințelor.
Spiritul împăciuitorist și oportunist s-a manifestat cu ocazia verificării organizațiilor de bază din Atelierele
grafice, unde a avut influență conducătorul social-democrat de dreapta Lakatos, și unde prin unificare au pătruns
în Partid o serie de elemente otrăvite de această politică. La verificarea organizațiilor de bază deși subcomisia a
demascat de exemplu pe Jaskó Ioan, omul de încredere al lui Lakatos, care a avut o comportare anti-comunistă,
tovarășii care au cerut cuvântul la discuții i-au luat apărarea, propunând să fie pe mai departe membru de partid.
În organizațiile de bază a întreprinderilor comerciale de Stat ca Clujul, Alimentara, Controfarm, Fierul, Comcar etc. deoarece au pătruns multe elemente cu mentalitate mic burgheză, atmosfera a fost de asemenea slabă. De
exemplu, la verificarea lui Ilyés Iosif, muncitor la Clujul, foștii patroni comercianți care au luat cuvântul au cerut
excluderea lui din Partid pe motivul că are un nivel politic scăzut. În schimb la verificarea fostului comerciant
Mendel Ernest, care s-a manifestat în public în contra reformei monetare, a fost luat în apărare de către foștii patroni, care voiau să dovedească că este demn de a rămâne membru de Partid.
În organizațiile de bază de cartier, ședințele de verificare au fost influențate de spiritul mic burghez și împăciuitorist. Din aceste organizații au fost excluse multe elemente exploatatoare și afaceriste.
Influența misticismului s-a constatat în unele locuri și la țară. La verificarea organizație de bază Vaida Cămăraș din plasa Mociu, tovarășii care au luat cuvântul l-au luat în apărare pe Portic Ioan, predicatorul sectei
„Martorii lui Iehova”. Cu toată munca stăruitoare, subcomisia nu a reușit să schimbă atmosfera proastă ceea ce
se datorește și faptului că Portic în 1945 a fost membru și în Comitetul Regional PCR prin care și-a câștigat o influență oarecare în mase și nu a fost destul de bine demascat ca agent și unealtă credincioasă a regimului hortist.

25 Organizație filonazistă a minorității germane.
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În unele ședințe din plasă s-a manifestat ura personală, ca de exemplu în comuna Gheorgheni, plasa Centrală,
unde deși ședințele în general au decurs în spirit critic și autocritic, a fost frecuș între o parte din membri formându-se două grupulețe, care au fost demascate de subcomisie.
În alte organizații de bază ca de exemplu în comuna Fildul de Jos, plasa Huedin s-a manifestat spiritul de
împăciuitorism al tovarășilor țărani față de intelectualii membri de partid. Astfel când a fost verificat Mureșan
Ioan avocat, care în trecut a fost în conducerea tineretului manist, ca organizator, tovarășii în loc să-l demaște i-au
arătat numai părțile pozitive.
Cu ocazia verificării s-a putut constata că activitatea organizatorică a organelor de partid din oraș în mare
parte era satisfăcătoare datorită și faptului că controlul se efectua mai ușor. Deși există o serie de părți pozitive
în muncă, totuși s-au putut descoperi o serie de lipsuri și slăbiciuni, eliminarea cărora va duce la îmbunătățirea
vieții de partid în multe organizații de bază.
La Atelierele CFR viața internă de partid a lăsat de dorit. Deși sectorul a fost anunțat la timp de Județeană,
diferitele ședințe și meetinguri erau convocate uneori în ultima zi, din care cauză participarea tovarășilor a fost
slabă. Diferitele instrucțiuni nu au fost date destul de concret și de ajuns controlate, astfel că prelucrarea lor nu
avea efectul care ar fi trebuit să-l aibă.
În plăși au existat organizații de bază și în special cele la o îndepărtare mai mare de centrul de plasă, unde
controlul nu s-a făcut regulat. De exemplu în plasa Apahida, tocmai în perioada muncilor de câmp, iunie-octombrie, controlul a fost neglijat, au fost comune, unde nu a fost nici un delegat din partea biroului plăși timp de 2-4
luni, astfel la Bărăi și Tăușeni, iar în comuna Vișa organizația de bază nu a fost controlată timp de luni, din martie
până în septembrie 1949.
Lipsa de control regulat a existat și în plasa Mociu, unde în unele comune responsabili din biroul organizației
de bază nu-și cunoșteau sarcinile, nu știau cum să ducă munca, nu aveau plan de muncă și nici sarcini concrete,
nu puteau să facă deosebire între organizația de bază și Frontul Plugarilor. De exemplu în comuna Feldioara,
ședințele de partid se țineau în comun cu Frontul Plugarilor. Asemenea lipsuri au fost și la celelalte plăși.
O altă deficiență constatată era că unele organizații de bază erau organizate greșit din punctul de vedere al
compoziției sociale și naționale, ca de exemplu L.C. și L.B. de la CFR, organizația de bază Depou sau de la Mișcare, multe nu au fost organizate pa bază de serviciu și pe meserii, așa în Depou erau organizații de bază a mecanicilor, alta a lăcătușilor, alta a fochiștilor și funcționarilor, din care cauză nici ședințele nu se puteau ține regulat.
În unele locuri s-a putut constata că ședințele de partid nu au fost suficient de coordonate cu ședințele sindicale. Astfel la CAM ședințele de Partid și cele sindicale au căzut de multe ori în aceeași zi și la aceeași oră.
Influența șovinismului se simte în multe organizații de bază din oraș. De exemplu în organizația de bază
Menajul, sectorul IV., șovinismul s-a manifestat chiar în cursul verificării, când funcționarii maghiari i-au făcut o
critică distructivă tovarășului Cătălin Gheorghe, șeful Biroului de Planificare, cerându-i schimbarea din funcția
de răspundere pe care o avea, pe bază că nu cunoaște limba maghiară. Tot aici Szilasi Alexandru a criticat subcomisia de verificare că de ce nu scriu procesele verbale și în limba maghiară, deși i s-a tradus perfect conținutul
procesului verbal.
La CFR șovinismul există, de exemplu la organizația de bază „Comenzi” A., unde fostul manist Măgureanu
în cursul verificării a căutat să apere pe tovarășii români și să lovească în tovarășii maghiari. La verificarea lui a
reieșit că este un naționalist înfocat. Există influența șovinismului și la TC și chiar la Secția V. din Ateliere.
În plăși, manifestarea șovinismului s-a putut observa mai ales în comuna Vișa din plasa Apahida, unde referințele culese de la tovarășii români pentru tovarășii maghiari au fost scrise cu tendințe de a ponegri pe maghiari,
arătând că au fost cu toți horthiști, szalașiști26 și că au avut în timpul horthist o comportare proastă față de populația română. La verificare s-a dovedit că acei care au dat aceste referințe au fost maniști și dușmani deschiși ai
Partidului nostru.
În comuna Izvorul Crișului, din plasa Huedin, unde șovinismul maghiar s-a manifestat într-o măsură destul
de mare, căutând să provoace nemulțumiri față de regim, ridicând problema drapelelor naționale în cadrul unei
ședințe a UPM-ului. În această comună, în anul 1949, cu ocazia treierișului au fost sabotate colectările. În fruntea
acestei acțiuni de sabotaj au fost Kovács Gheorghe, Kovács Francisc și Korpos Nicolae, excluși cu ocazia verificării.
Individualismul s-a manifestat mai mult la fabrica Unirea, unde unii tehnicieni nu vor să împărtășească experiența lor și celorlalți tovarăși de muncă.

26 Membru al Crucilor cu Săgeți, partid condus de Szálasi Ferenc.
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În uzinele mai mari din sectorul III. tovarăși trăiesc o viață de partid destul de bună, astfel la fabrica Iris, la organizația de bază B. frecvența este de 98%, școlile de partid se frecventează regulat. Tot astfel la Gazind, frecvența este de 93%. Dintre organizațiile de bază de cartier, cea mai slabă a fost „23 August”, cu frecvența de 40-45%.
Am constatat în cursul verificării că unele organizații de bază folosesc și astăzi unele denumiri ca „Stalingrad”, „Engels”, „Józsa Béla” etc., deși aceasta nu este just.
În sectorul universitar se observă în unele locuri un spirit nesănătos cauzat de concepțiile idealiste și cosmopolite ale unor profesori vechi, care țin sub influență și o parte a studenților care nu s-a putut încă debarasa de
educația primită în trecut. Acești profesori, asistenți și studenți s-au rupt de mase, personalul de serviciu nu este
ajutat ca să se ridice. În ultimii ani intrând în universitate o masă de studenți de origine muncitorească și țărănească săracă, compoziția socială a studenților s-a îmbunătățit și ei au devenit mai combativi și hotărâți. Se duc
acțiuni comune între studenți ambelor universități, „Babeș” și „Bolyai”, combătând șovinismul care a existat, se
organizează șezători culturale, seminarii, conferințe comune. Deși în universități munca de Partid s-a îmbunătățit, totuși este necesar să se pună un accent mai mare asupra eliminării mentalității vechi din Facultăți.
În general s-a constatat că influența Partidului în masă a crescut foarte mult. S-a reușit să se mobilizeze la diferite manifestații zeci de mii de oameni, care erau pătrunși de un spirit entuziasmat în toate cazurile.
Nivelul politic al tovarășilor este în permanentă dezvoltare, prin reorganizarea învățământului de partid, tovarășii participă în majoritatea lor regulat la cercurile de politică curentă, cursuri serale etc.
La țară, tovarășii care au vizitat URSS-ul cu delegația de țărani, sau au văzut expoziția industriei sovietice la
București, au prelucrat cele văzute în comunele lor, ceea ce a trezit și mai mult interesul țărănimii noastre muncitoare față de Marea noastră vecină, URSS.
Cele mai multe elemente dușmănoase, carieriste și oportuniste s-au găsit la sectorul I. unde de exemplu din
organizația de bază de stradă 1/1, dintre 47 membri au fost excluși 35 foști exploatatori fasciști, comercianți, fabricanți și speculanți. Aceste elemente s-au infiltrat în Partid pentru că sub masca calității lor de membru de partid,
să poată desfășura mai liniștit afacerile lor cu care adânceau inflația din țară.
La Sectorul II. Din organizația de bază de cartier Nr. 5 din 58 membri au fost excluși 20. Din cauza lipsei de
vigilență aceste elemente dubioase au reușit să se infiltreze și în conducerea organizației de bază din care cauză
multe elemente cinstite au fost ținute la distanță.
La Sectorul IV. din organizația de bază „Horea” din 51 membri au fost excluși 20, majoritatea exploatatori,
afaceriști, în organizația de bază „Bezerédi” din 36 au fost excluși 15.
În plăși, cele mai multe elemente dușmănoase s-a înfiltrat în organizația de bază din comuna Pata, plasa Apahida, unde au fost excluși 17 legionari. Aceștia au reușit ca de la început să se infiltreze în Partid și să pună mâna
pe conducerea organizației de bază și a aparatului administrativ.
În comuna Zimboru, plasa Hida, au fost excluși 9 foști criminali în banda lui Maniu, care au activat în această
plasă.
Însă au fost și mai multe organizații de bază la întreprinderi și la sate, de unde s-au exclus foarte puțini sau
chiar deloc.
Reacțiunea în cursul verificărilor s-a manifestat sub diferite forme, căutând să defăimeze Partidul și să rețină
pe membrii și nemembrii de partid de a participa la verificări, spunând că cei care vor fi excluși din Partid vor
pierde și serviciul sau vor fi arestați și duși cu mașina neagră. În unele locuri, ca de exemplu, plasa Mociu s-a
lansat zvonul că toți neștiutorii de carte vor fi excluși.
Zvonurile și uneltirile reacțiunii, în mare parte, au fost combătute de subcomisie și de organele de Partid, arătând că tendința reacțiunii este împiedicarea desfășurării în bune condițiuni a verificărilor și a curățirii Partidului
de elementele dușmănoase.
În urma muncii de verificare au fost înlăturate din Partid un număr mare de elemente dușmănoase, oportuniste și carieriste, ca de exemplu Foia Gheorghe din comuna Buteni, plasa Călata, învățător, fost legionar, a luat
parte la rebeliunea din Turda în anul 1941, iar în anul 1944 ia parte la devastarea Huedinului, însușindu-și mai
multe obiecte.
Din organizația de bază Nr. 5., sectorul II., a fost exclus Kubanka Francisc, care a fost în garda de pază a detașamentiștilor de evrei și a avut o comportare brutală față de aceștia. I-a bătut fără milă, îi scotea afară desculți și
dezbrăcați în mijlocul nopții, iar pe cei care s-au opus i-a bătut până s-au îmbolnăvit.
Bruder Francisc fost conducător PSD-ist de dreapta și trădător a mai multor greve clujene.
Din organizația de bază GAS Cojocna, plasa Apahida, a fost exclus din Partid Bingert Mihai, care a fost înrolat
în armata hitleristă ca SS, luptând de partea hitleriștilor până la capitularea Germaniei.
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Spinrad Andrei fostul proprietar al restaurantului și hotelului „New York”, care exploata în permanență 54
angajați.
Bartók Dezideriu, a fost la reinstruire specială în Germania, pe urmă vânător de partizani, iar cu ocazia retragerii armatelor fasciste horthyste s-a prezentat voluntar pentru a ruina magaziile de muniții, ca să nu ajungă pe
mâna armatelor sovietice.
Am mai putea aduce zeci și sute de exemple de excluderi de diferiți fasciști, afaceriști, criminali din războiul
antisovietic, informatori și spărgători de grevă, care datorită lipsei de vigilență a unor organe de partid, au reușit
să se strecoare în rândurile Partidului nostru, unii dintre ei ajungând să ocupe chiar posturi de răspundere, cum
a fost cazul lui Iacomi de la Sectorul Universitar, care după ce a ajuns secretarul acestui sector, s-a înconjurat cu o
serie de elemente dubioase și carieriste. Cazuri asemănătoare mai sunt și altele.
Prin această acțiune, Partidul nostru a fost curățat de majoritatea elementelor străine de interesele clasei muncitoare. Nu putem spune însă că verificarea a eliminat toate aceste elemente, de aceea vigilența comunistă trebuie
să trează în permanență pentru a putea curăța partidul nostru în întregime de balastul străin de interesele noastre.
Verificarea membrilor de partid pe lângă rezultatul obținut în privința curățirii Partidului de elementele dușmănoase clasei muncitoare a dus la descoperirea și ridicarea unui mare număr de cadre noi, necunoscute până
astăzi, sau unii dintre ei ținuți chiar intenționat în umbră de elementele carieriste, individualiste, care ajunseseră
în posturile de conducere. În urma verificărilor, o parte din aceste elemente sănătoase, tinere au fost ridicați cu
curaj fie în posturi de răspundere, fie în școli, unde fac față cu cinste noilor sarcini pe care le pune în față Partidul.
Astfel au fost descoperite un număr de 2.926 elemente noi, dintre care 739 au fost propuse pentru munci de
răspundere pe linie de Partid, 527 pe linie de masă, 479 pe linie administrativă, 1181 pentru școli. Din acest număr fac parte și cei peste 1.300 tovarăși care au făcut parte din subcomisii, câștigând o experiență care le va fi de
mare folos în munca lor.
Datorită descoperirii anumitor lipsuri în urma verificării și a muncii Comitetului Județean, care a căutat să
pună în practică instrucțiunile Comitetului Central, viața de Partid s-a îmbunătățit în mod simțitor.
Frecvența la adunările înainte fiind de 60-70%, azi s-a ridicat la 80-85%. De exemplu în plasa Centrală frecvența s-a ridicat de la 40-45% cât era înainte de verificare, la 80-85%, în plasa Mociu de la 60-65% la 85-90%.
La Uzinele Herbák, la organizația de bază VII/3, frecvența s-a ridicat de la 20% la 70% după verificare. La
această îmbunătățire a contribuit foarte mult excluderea a 2 elemente reacționare, un trădător al clasei muncitoare ajuns responsabil la ARLUS și un social-democrat de dreapta.
În afară de frecvență, s-a îmbunătățit și nivelul ședințelor. Ședințele sunt mai vioaie, tovarășii care până acum
nu au luat cuvântul azi participă activ la discuții. În multe locuri au dispărut frecușurile, care existau înainte din
cauza unor elemente dubioase, care au fost excluse. Ca de exemplu în organizația de bază Rîșca, plasa Călata.
Aceeași îmbunătățire s-a constatat în organizația de bază Ciuleni din aceeași plasă, unde de asemenea erau câteva elemente care căutau să obțină posturi de răspundere. Prin excluderea lor, viața de Partid s-a îmbunătățit.
După verificări cotizațiile se achită pe județ în proporție de 95% față de cca 80-85% înainte de verificare.
S-a îmbunătățit mult și frecvența la cursurile serale și la cercurile de studii. De exemplu, la Uzinele Electrice,
unde înainte participau regulat doar 3 tovi la cursuri, astăzi iau parte 12. La uzinele „Flacăra” înainte de verificare luau parte doar 1-2, astăzi frecventează 15.
În plasa Huedin s-au înființat 15 cercuri de citit ziare în colectiv. Totodată a crescut și interesul tovarășilor
pentru citit și ridicarea nivelului lor politic. Astfel la Sectorul IV. au fost cumpărate cu 70% mai multe broșuri ca
înainte. În urma verificării și altor acțiuni a crescut și tirajul ziarelor locale de Partid.
Pe linia producției, verificarea a avut de asemenea un efect simțitor, contribuind foarte mult la creșterea numărului întrecerilor socialiste.
La Uzinele Herbák în organizația de bază 2/1, unde în urma verificării au fost excluse 3 elemente șovine și
datorită muncii organizației de bază s-a observat o îmbunătățire simțitoare, atât în munca de partid, cât și în
producție.
O îmbunătățire în privința întrecerilor putem observa și la fabrica IPEIL din Beliș, plasa Călata, unde după verificare, datorită muncii de lămurire a organizației de partid, membrii de partid au înțeles rolul acestor întreceri și
ținându-se de angajamentele luate la ședințele de verificare, au câștigat drapelul roșu pe județ.
Pe linie sindicală, acolo unde grupele erau inexistente în cele mai multe locuri situația s-a schimbat radical, iar
ședințele se țin mai regulat. De exemplu, la întreprinderile de Construcții, frecvența adunărilor sindicale înainte
de verificare era de 60-70%, după verificare s-a ridicat la 90%.
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Sindicatele salariaților agricoli din plasa Apahida și în special din sectorul socialist duc o muncă de colaborare cu administrația, se interesează de buna organizare a întrecerilor socialiste și de o popularizare a tovarășilor
evidențiați. În această privință are slăbiciuni sindicatul de la SMT Bonțida, unde colaborarea cu administrația nu
există, nu este disciplinată în muncă, controlul muncii nu este organizat.
UTM-ul după verificări și-a îmbunătățit munca în multe locuri, atât în uzine, cât și în plăși. La diferite cursuri
profesionale iau parte în număr mare și tinerii, echipele culturale, bibliotecile, cluburile UTM-ului dovedește
pretutindeni elanul creator al tineretului nostru. UTM-ul din județ a avut succes și în crearea detașamentelor de
pioneri, viitorii luptători ai Partidului nostru.
În multe locuri însă, ca de exemplu în plasa Călata, și în general la sate, UTM-ul este destul de inactiv, ceea ce
se datorește în primul rând organizației de partid, care nu știe să îndrume această organizație.
Frontul Plugarilor a reușit să obțină rezultate frumoase în muncă, astfel de exemplu în plasa Gilău, cu ocazia
inaugurării căminelor culturale, împreună cu celelalte organizații de masă sub îndrumarea Partidului au reușit
să mobilizeze peste 1.000 de țărani. În unele comune am mai găsit în cadrul Frontului unele elemente chiaburești,
așa de exemplu în comuna Someșeni, plasa Centrală, au existat în Frontul Plugarilor membri cu 20-35 iugăre de
pământ.
UPM-ul a dat o contribuție mare organelor de Partid din județ în mobilizarea țărănimii maghiare pentru diferite acțiuni. De exemplu în plasa Mociu, împreună cu celelalte organizații de masă, sub îndrumarea Partidului,
s-au putut mobiliza mase largi în campania de însămânțări de toamnă și primăvară, însă unele conduceri locale
ale UPM-ului au lăsat de dorit în ce privește munca de organizare a gospodăriilor colective, cum e cazul Mera și
Viștea, unde MADOSZ-ul a existat din ilegalitate, și cu toate aceste tradiții ale mișcării muncitorești au rămas în
urmă cu organizarea gospodăriilor colective. Iar în unele cazuri UPM este sub influența clerului catolic și reformat, ca de exemplu în Someșeni, plasa centrală, unde UPM-ul stă sub influența preotului.
UFDR-ul și Crucea Roșie duc o muncă de lămurire în rândurile femeilor pentru combaterea superstițiilor și
misticismului de la sate. S-a creat o serie de puncte sanitare, se organizează conferințe etc. În unele locuri, tovarășele UFDR-iste nefiind destul de pregătite fac și greșeli, ca de exemplu în plasa Sărmaș, unde o îndrumătoare a
UFDR-ului a prelucrat greșit problema gospodăriilor colective, spunând că se vor lua toate vitele, ceea ce a descurajat femeile, care nu au vrut să mai vină la ședințe și să cotizeze.
Numărul membrilor ARLUS se mărește din zi în zi și duce o muncă frumoasă în popularizarea realizărilor
din URSS. Însă sectorul intelectual și țărănesc este neglijat.
Sunt unele organizații de bază, unde munca de Partid, după verificare nu s-a îmbunătățit, de exemplu la CFR,
în organizația de bază „Mișcare” secretarul a fost slab, lipsit de dinamism, nu știe să antreneze tovarășii în muncile de Partid. Aceeași situație este la organizația de bază „Financiară” F/L.
Nu se observă nici o îmbunătățire în viața de partid la tipografia „Zorile”, unde biroul organizatoric de bază
nu a știut să organizeze munca.
O anumită slăbiciune și delăsare în viața de Partid și sindicală am mai putut constata la minele de cărbuni
Șorecani, unde datorită lipsei de vigilență a subcomisiei de verificare au rămas în Partid elemente dubioase, care
la reorganizarea făcută după verificare, au reușit să ajungă în fruntea organizației de bază și sindicat.
Subcomisiile de verificare în general și-au îndeplinit cu cinste sarcinile ce le-au primit. Au căutat și au reușit
în mare parte să-și însușească instrucțiunile primite referitor la verificarea membrilor de Partid și curățirea și curățirea Partidului de elementele dușmănoase infiltrate în rândurile Partidului nostru.
Folosindu-se de experiența câștigată în cursul verificărilor, munca subcomisiilor de verificare a arătat îmbunătățire permanentă. Astfel acele subcomisii, care la început erau timide în fața maselor făcând prelucrări slabe,
în cursul verificării s-au dezvoltat mult, ajungând ca în cele din urmă să ajungă printre cele mai bune. De exemplu, subcomisia de verificare nr. 26 (prezidat de tovarășul Fodoreanu Gheorghe) care la început a lucrat destul
de slab, mai târziu s-a dezvoltat în mare măsură, putând face față sarcinilor. Același lucru se poate spune despre
majoritatea subcomisiilor de verificare.
În general, subcomisiile neprecupețind nici timpul, nici oboseala, au lucrat zi și noapte pentru a da un ritm
mai bun și o calitate mai bună verificărilor. De ex. subcomisia nr. 13 de la Sectorul Universitar, lucra câte 16-18
ore pe zi pentru a putea ține pas, având un număr mare de membri a căror verificare se făcea mai anevoios.
Putem releva subcomisiile nr. 17 plasa Huedin, Nr. 16 plasa Gilău, nr. 21 plasa Călata și nr. 29 plasa Aghireș,
care înfruntând terenul accidentat muntos, frigul și lipsa de alimente, au făcut față sarcinilor primite. În afară
de aceste subcomisii și celelalte, care lucrau în plăși au avut multe greutăți în privința cazării, al alimentelor și
transporturilor.
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În privința organizării muncii, deși subcomisiile au avut lipsuri mari, totuși unele subcomisii au reușit de la
început să formeze un colectiv de muncă, de la care au primit un ajutor prețios. În special subcomisia de verificare nr. 4, Sectorul III. Au reușit să-și formeze un colectiv bun.
Colaborarea în cadrul subcomisiilor în general cu unele excepții a fost bună. Tovarășii au căutat să se ajute
reciproc, să dea sprijin unul celuilalt pentru ca munca să progreseze.
Pe lângă aceste părți pozitive, subcomisiile de verificare au avut o serie de lipsuri, unele mai grave, altele mai
puțin grave, și în special lipsa de vigilență s-a manifestat prin faptul că unele subcomisii au lăsat în Partid o serie
de elemente care mai târziu a trebuit să fie excluse de Comisia Județeană de Verificare.
Asemenea greșeli au fost și la cooptarea de membri în subcomisia de verificare, neverificându-i individual,
chiar dintre aceștia a trebuit să fie excluși, ca de exemplu Cicșa Titus de la sectorul Universitar, care a avut legături cu reacționarii, a fost terorist și imoral, tot astfel s-a întâmplat și în plasa Huedin și Sectorul V. În unele subcomisii tot din lipsă de vigilență au fost folosite pentru munci tehnice unele elemente de neîncredere, care apoi au
fost schimbate ca de exemplu la Huedin, Aghireș, Sectorul V., CFR.
S-a mai putut constatat o serie de lipsuri și mai ales la început la completarea chestionarelor, la caracterizări
și la completarea dosarului. O altă lipsă serioasă, aproape la toate subcomisiile, a fost neglijarea a educației proprii. Toate aceste lipsuri au fost discutate în cadrul ședințelor de consfătuire județene, cu subcomisiile, multe
din lipsurile sesizate au fost eliminate, dar totuși la unele subcomisii au persistat până la sfârșit. Ca de exemplu
unele excluderi în urma revizuirii dosarelor au fost slab argumentate și prelucrate, ceea ce a dat ocazie reacțiunii
și elementelor dubioase, excluse din partid, să creeze o atmosferă nesănătoasă în cadrul intelectualilor de la Universități.
Comisia județeană de verificare a căutat să se achite de sarcina de mare răspundere pe care a primit-o de la
Comitetul Central, și Comisia Centrală de Verificare, căutând să pregătească și să ajute subcomisiile cât mai bine,
ceea ce în bună măsură s-a și reușit.
Am avut însă și o serie de lipsuri și greșeli.
În primul rând, lipsa unei organizări și planificări juste a muncii, a cauzat o serie de dificultăți, atât în ceea ce
privește ritmul, cât și calitatea muncii.
De exemplu au fost prea des schimbați unii președinți de subcomisii, la fel a fost schimbat în mod nejust locurile de muncă a unor subcomisii pierzându-se astfel continuitatea muncii, ceea ce a dus la scăderea elanului și
vigilenței.
În problema vigilenței putem constata de asemenea unele lipsuri, prin necontrolarea suficientă a muncii subcomisiilor de verificare, au putut rămâne în Partid o serie de elemente dubioase, care în mare parte au fost excluși
mai la urmă de către Comisia Județeană. Pe de altă parte necontrolarea suficientă a muncii membrilor Comisiei
Județene din partea președintelui tovarăș Vass Ioan, a dus la unele greșeli, ca de exemplu tovarășul Losonczi
Iuliu, care din lipsă de vigilență a reîncadrat în urma apelurilor câteva elemente dușmănoase, pentru care fapt a
fost sancționat de CCV.
Deși în prima perioadă colaborarea dintre Comisia Județeană și Comitetul Județean a fost destul de bună, totuși neînțelegând destul de bine importanța acestei colaborări, mai târziu aceasta a fost neglijată, mărginindu-se
doar la participarea tovarășului președinte la unele ședințe de birou. Din această cauză, munca de verificare a
avut de suferit în sensul că prin necompletarea la timp a dosarelor, greșeli în mobilizarea unor organizații de
bază, subcomisiile au fost nevoite să întrerupă uneori munca de verificare pentru a completa dosarele celor care
urmau să fie verificați și care ar fi trebuit să fie completate de responsabilii de cadre.
Ședințele Comisiei Județene de verificare deși au fost ținute destul de regulat, totuși și-au pierdut caracterul
lor prin faptul că nu decurgeau în spiritul criticii și autocriticii mărginindu-se doar la constatarea și înregistrarea
unor lipsuri și repartizarea de sarcini noi. Astfel chiar și slăbiciunile sesizate nu au fost eliminate de cele mai multe ori, nediscutând în spirit partinic asupra măsurilor care ar fi trebuit luate.
Comisia Centrală de verificare, sesizând aceste abateri destul de grave, a luat măsuri de îmbunătățire radicală
a acestei munci, a fost schimbat președintele Comisiei Județene de Verificare, a fost lărgită Comisia Județeană,
au fost ridicați câțiva instructori, astfel în ultima fază s-a putut înlătura în mare măsură lipsurile de dinainte, s-a
putut cuprinde munca, s-a putut efectua controlul și dându-se un ajutor mai efectiv subcomisiilor, au fost recercetate o serie de cazuri ceea ce a dus la demascarea și înlăturarea unei serii de elemente dubioase, care din lipsă
de vigilență reușiseră să rămână membri de partid.
Am avut o mare lipsă și în ce privește rezolvarea apelurilor, am neglijat organizarea cercetărilor de la început,
astfel s-a prelungit această muncă, iar pe de altă parte s-a întâmplat că au fost reprimite elemente care nu au me-
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ritat, ca de exemplu 2 legionari din plasa Huedin și încă câteva cazuri asupra cărora a trebuit să decidă Comisia
Centrală de Verificare.
Pa lângă rezultatele și lipsurile mai sus arătate trebuie să subliniem că în timpul acestei munci de verificare
tovarășii din subcomisii și întreg aparatul de verificare au învățat și s-au dezvoltat mult. Pentru noi toți această
muncă ne-a fost o școală prețioasă. Odată cu încheierea acestei munci, partidul va primi o serie de cadre mai pregătite, atât pentru munca politică, cât și pentru munci administrative.
Verificarea a întărit Partidul din punct de vedere organizatoric, politic și ideologic. Au fost eliminate din Partid un număr mare de elemente dușmănoase, au fost descoperite lipsurile și greșelile unor organe și tovarăși, a
fost întărit spiritul de critică și autocritică, a fost întărit prestigiul Partidului în masa nemembrilor de Partid.
Pe lângă rezultatele pozitive obținute în munca de verificare au mai rămas în partid elemente dubioase, care
nu au putut fi descoperite în timpul verificării.
După cum spune Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej „cu toate că s-a muncit stăruitor pe această linie, nu
putem să spunem că nu au mai rămas chiar și după verificare anumite elemente care nu au ce căuta în Partidul
nostru. De aceea vigilența comunistă și asigurarea curățirii rândurilor Partidului trebuie să fie o lege a activității
organelor și organizațiilor de Partid de jos până sus”.
Comitetul Județean, fiecare activist și fiecare membru de partid trebuie să-și ascută vigilența revoluționară
pentru asigurarea permanentă a curățirii Partidului, pentru îmbunătățirea compoziției lui sociale, prin atragerea
în Partid, după deschiderea porților lui, a elementelor muncitorești, cinstite, care au dat dovadă că sunt demni de
a face parte din avangarda clasei muncitoare.
Fiecare activist și fiecare membru trebuie să tragă învățămintele proceselor trădătorilor și spionilor ca Rajk,
Kostov și alții, pentru a ne înarma în lupta noastră contra uneltirilor dușmanului de clasă, ale imperialismului.
Trebuie întărită disciplina de Partid, simțul de răspundere a tovarășilor și conștiința lor revoluționară.
Trebuie să luptăm cu cea mai mare hotărâre contra naționalismului, șovinismului, antisemitismului, care s-au
manifestat chiar cu ocazia verificărilor, trebuie să stârpim din rădăcini această armă otrăvită a reacțiunii.
Unele secte religioase trebuie demascate ca agenturi ale imperialismului. Trebuie să scoatem populația satelor
de sub influența acestora, îndrumând-o pe drumul luptei pentru pace, pentru socialism.
Trebuie să ducem o muncă hotărâtă pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, sub
conducerea clasei muncitoare, mergând pe drumul transformării socialiste a agriculturii, îngrădind tot mai mult
chiaburimea.
Trebuie să îndrumăm pe tovarășii noștri să studieze cât mai mult, să învețe, să-și ridice necontenit nivelul
politic și ideologic.
Verificarea a constituit o școală înaltă a criticii și autocriticii bolșevice, care trebuie folosită și cu mai mult curaj
în viitor.
Grija de cadre să ne fie o preocupare permanentă, să ridicăm cadre noi, tinere, cu perspective de dezvoltare și
să combatem carierismul și individualismul în muncă.
Să intensificăm controlul în muncă, controlând permanent și sistematic activitatea organizației de partid, de
masă și aparat de stat.
Hotărârea Plenarei a V-a C.C. ne arată: „Partidul nostru are sarcini mărețe în fața sa. În anul acesta trebuie
să facem un nou pas mare pe calea dezvoltării economiei planificate, pe calea industrializării și a transformării
socialiste a agriculturii.”
Trebuie să depunem toate eforturile pentru ane achita cu cinste de rolul care ne revine în lupta pentru pace,
urmând drumul trasat de gloriosul Partid Comunist (bolșevic) al URSS condus de genialul învățător al proletariatului din întreaga lume, Tovarășul Stalin.
Cluj, la 28 martie 1950

Președintele Comisiei Județene de Verificare Cluj
Bojan Pavel
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Opinii pe marginea unui document:
Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950
(Rezumat)
Documentul inedit, publicat pentru prima dată, marchează un eveniment important din istoria comunismului din România, cel al sfârșitului oficial
al epurărilor din perioada 1948-1950, proces prin care lideri comuniști, respectiv funcționari de încredere ai partidului au eliminat din cadrul Partidului
Muncitoresc Român o mulțime de membri pe baza unei serii de acuzații. Motivele care au stat la baza excluderilor au avut un spectru foarte larg, de
la alcoolism până la faptul că un mic meșteșugar avea o calfă înainte de 1945, ceea ce l-a inclus în rândul „exploatatorilor”. Raportul este semnat de
Pavel Bojan, un funcționar de încredere al Partidului, care prezida epurările din regiunea Cluj. Studiul introductiv încadrează documentul în mediul
politic și social al anilor cincizeci din România.

Issues raised on a specific document:
The final report on the assessment of PMR members of Cluj, 1950
(Abstract)
The document currently being published for the first time is marking an important moment from the History of Romanian Communism, the end
of the purges from 1948-1950, a process through which leaders and reliable staff eliminated from the Romanian Workers Party a series of members
based on a series of accusations. The reasons for exclusion were more or less founded, and had a wide range, from alcoholism till a craftsman
having an apprentice before 1945 at his workshop, fact which qualified him among the “exploiters”. The report is signed by Pavel Bojan, a reliable
Communist party official, who presided over the purges in Cluj region. The introductory study is placing the document in the political and social context of the fifties from Romania.
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Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială
a populației rome din România, între 2002 și 2011

Ioan MĂRCULEȚ
Vasile MĂRCULEȚ

Cuvinte cheie: romi, țigani, ligurari, rudari, România, structură etnică, Galem.
Keywords: Roma, Gypsy, spoon, maker, Romania, ethnical structure, Galem.

Introducere
Pe teritoriul României, o prezență etnică veche și destul de numeroasă o au romii. Potrivit unor opinii aceștia
au sosit pe meleagurile țării odată cu fluxurile migratoare asiatice (secolele IX-XIV), venite, în acest caz, dinspre
India1. Atestarea lor documentară în spațiul românesc este însă mult mai tardivă, datând de la sfârșitul secolului
al XIV-lea.
Prima atestare a documentară a romilor pe actualul teritoriu al României datează din anul 1385. La 3 octombrie 1385, Dan I, domnul Țării Românești, dăruia Mănăstirii Tismana posesiunile care aparținuseră anterior Mănăstirii Vodița, între care și „țigani (ațigani / АЦИГАНИ), 40 de sălașe”.2
Constatrea care se desprinde din informația transmisă de document este aceea că în momentul atestării lor
documentare romii aveau deja un statut social-juridic bine definit, acela de robi. Acesta era inferior tuturor celorlalte categorii sociale.
Numele etniei a pătruns în spațiul românesc prin filieră bizantină. La începutul secolului al IX-lea, cronicarul
Theophanes Confessor menționa existența în Phrygia și Lykaonia, încă din secolul anterior, a unei secte eretice,
athinganoi, care aveau ritualuri și ceremonii specifice, făceau preziceri și practicau vrăjitoria3. Pătrunderea în spațiul bizantin a romilor și asemănarea modului lor de viață cu cel al sectei amintite i-a determinat pe bizantini să
le acorde numele acesteia.
Față de celelalte etnii, romii se disting prin culoarea pielii, printr-un accent în vorbire și, uneori, „printr-un
mod de viață aproape supus unor legi proprii”.4
Conform geografului Vasile Cucu, „trăsătura de bază a acestui grup etnic este persistența încă a unor forme de viață
cvasinomadă (pentru fluxurile mai recente), parțial sedentară (la grupurile mai vechi). Cele mai multe sate închegate le întâlnim în jurul vechilor mănăstiri, în prelungirea unor sate, în special în zonele de contact subcarpați-munte (ex. Moroieni
sau în grupuri «altoite» la marile sate din zone de dealuri ori câmpie) și bine-înțeles în orașe”.5
Romii nomazi desfășoară munci ușoare, iar cei stabiliți în așezările umane stabile „și-au împământenit bine
obiceiurile, parțial – ori total, n.n. – și chiar limba română” și s-au ocupat „în principal cu meșteșugurile, fiind fierari,
lingurari și rudari”.6

1
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5
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Cucu 1995, p. 84; Dicționar 2016, p. 379.
DRH, B, I, p. 20-21, nr. 7; DIR, B, p. 33, nr. 22; Dicționar 2016, p. 379.
Theophanes 1997, AM 6303, AD 810/11; Teofan 2012, p. 466.
Cucu 1995, p. 84.
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Ibidem, p. 84.
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La Congresul Mondial al Romilor, desfășurat în anul 1971, la Londra, s-au adoptat: Ziua Internațională a romilor din întreaga lume (8 aprilie), imnul (Galem, galem) și steagul internațional al romilor (jumătatea superioară
albastră, jumătatea inferioară verde și în partea centrală o roată). In România, minoritatea romă beneficiază de
toate drepturile constituționale și comparativ cu o altă etnie mai numeroasă, nu solicită constituirea unor regiuni
autonome pe criterii etnice.7
Evoluția numerică și repartiția teritorială a populației rome între anii 2002 și 2011
Conform statisticilor oficiale realizate de statul român, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cele mai mari
concentrări ale romilor se găseau în unele județe ca Mureș, Sibiu, Sălaj, Călărași, Alba etc., iar la sfârșitul secolului
menționat și la începutul secolului al XXI-lea etnia romă este singura dintre etniile mai vechi de pe teritoriul României care a înregistrat creșteri semnificative: 409.723 persoane (18,8% din populația țării) în anul 1992, 535.140
(2,5%) în anul 2002 și 621.573 (3,0%) în anul 2011 (fig. 1)8. Datorită acestui fapt, ea și-a menținut poziția pe locul
trei în structura populației României și la începutul secolului al XXI-lea, după cea română și maghiară (fig. 2).

Fig. 1. Evoluția numerică a populației rome din România, între 1992 și 2011

Fig. 2 Structura etnică a României, în 2002 și 2011

Principalii factori care au contribuit la creșterea numerică o populației rome sunt:
a. natalitatea ridicată, cea mai mare între minoritățile etnice vechi de pe teritoriul României;
b. depășirea sentimentului de jenă manifestat în trecut și autodeclararea ca aparținând etniei rome.
În perioada studiată (2002-2011), cele mai mari concentrări ale romilor se găseau în Transivania (județele:
Mureș, cu 40.425 persoane în 2002, Cluj, cu 19.834 persoane, Sibiu, cu 17.125 persoane, Brașov, 18.313 persoane),
Muntenia Centrală și de Sud-Est (județele: Călărași, cu 18.343 persoane, Prahova, cu 16.781 persoane, Dâmbovița,
cu 16.534 persoane, Giurgiu, cu 11573 persoane, Ilfov, 11.002 persoane, și Municipiul București, cu 27.322 persoa-

7
8

Mărculeț, Mărculeț 2008, p. 422-423.
Recensământ 1992; Recensământ 2002; Recensământ 2011.
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ne), Crișana (județul Bihor, cu 30.089 persoane) și Oltenia (județul Dolj, cu 31.534 persoane), iar cele mai reduse în
Banat, Dobrogea și Moldova (tab. 1).9
Tabelul 1: Evoluția populației rome pe județe (2002-2011)10
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
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
35
36
37
38
39
40
41
42

Județul

Populația romă în anul 2002

Populația romă în anul 2011

14.306
17.664
9.227
11.839
30.089
11.155
3.390
18.313
5.885
27.322
14.446
7.914
18.343
19.834
6.023
5.973
16.534
31.544
13.151
11.573
6.399
3.835
6.823
12.182
9.624
11.002
8.913
9.230
40.425
6.036
9.137
16.781
13.478
12.544
17.125
9.186
13.898
16.084
2.272
4.873
3.955
6.813

14.292
16.475
16.476
15.284
34.640
11937
4.155
18.513
8.555
23.973
20.376
7.272
22.939
22.531
8.554
7.272
27.355
29.839
16.990
15.223
6.698
5.326
7.475
14.278
11.288
15.634
12.211
10.919
46.947
6.398
9.504
17.763
17.388
15.004
17.946
12.178
8.198
14.525
3.423
5.913
6.939
11.966

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița-Năsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Municipiul Bucureşti
Buzău
Caraș-Severin
Călărași
Cluj
Constanța
Covasna
Dâmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iași
Ilfov
Maramureș
Mehedinți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea

Evoluția romilor între anii
2002 şi 2011
-14
-1.189
+7.249
+3.445
+4.551
+782
+765
+200
+2.670
-3.349
+5.930
-642
+4.596
+2.697
+2.531
+1.299
+10.821
-1.705
+3.839
+3.650
+299
+1.491
+652
+2.096
+1.664
+4.632
+3.298
+1.689
+6.522
+362
+367
+982
+3.910
+2.460
+821
+2.992
-5.700
-1.559
+1.151
+1.040
+2.984
+5.153

Totuși, între anii 2002 și 2011, pe fondul general al creșterii numerice a populației, la nivel teritorial s-au
produs evoluții destul de diferite. Din cele 42 de unități administrativ-teritoriale din România (41 județe și Municipiul București), în 35 s-au înregistrat creșteri numerice ale populației rome: în 4 județe, sub 500 de persoane,
în 5 județe, între 500 și 1.000 persoane, în 6 județe, între 1.000 și 2.000 persoane, în 7 județe, între 2.000 și 3.000
persoane, în 5 județe, între 3.000 și 4.000 persoane, în 3 județe, între 4.000 și 5.000 persoane, în 2 județe, între 5.000

9 Ibidem, p. 84.
10 Mărculeț, Mărculeț 2008, pp. 422-423.
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și 6.000 persoane (Buzău, cu 5.930 persoane, și Vrancea, cu 5.153 persoane) și în câte un județ, între 6.000 și 7.000
persoane (Mureș, cu 6.522 persoane), între 7.000 și 8.000 persoane (Argeș, cu 7.249 persoane) și peste 10.000 persoane (Dâmbovița, cu 10.821 persoane) (tab. 1 și 2).
Tabelul 2: Ierarhizarea județelor cu evoluția pozitivă a populației rome.
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Creştere
(număr persoane)
sub 500
500-1.000
1.000-2.000
2.000-3.000
3.000-4.000
4.000-5.000
5.000-6.000
6.000-7.000
7.000-8.000
10.000-11.000

Județ
Braşov, Gorj, Neamț, Olt
Bistrița, Botoşani, Hunedoara, Prahova, Sibiu
Covasna, Harghita, Iaşi, Mehedinți, Tulcea, Vaslui
Brăilă, Cluj, Constanța, Ialomița, Sălaj, Suceava, Vâlcea
Bacău, Galați, Giurgiu, Maramureş, Satu Mare
Bihor, Călăraşi, Ilfov
Buzău, Vrancea
Mureş
Argeş
Dâmbovița

Numai în 6 județe și în Municipiul București evoluția numerică a populației rome a fost negativă. Cele mai
pronunțate reduceri au avut loc în județele Teleorman (cu -5.700 persoane) și Dolj (cu -1.705 persoane) și în Municipiul București (cu -3.349 persoane) (fig. 3, tab. 1 și 3). Această evoluție negativă, dar și creșterea destul de redusă
din unele județe (Brașov, cu 200 persoane, Gorj, cu 299 persoane, Neamț, cu 362 persoane și Olt, cu 367 persoane),
poate fi pusă pe seama migrațiilor spre alte județe ori chiar peste hotare. Pentru explicarea acestui proces demografic, nu poate fi exclusă și dorința romilor de a-și ascunde în statisticile oficiale originea etnică.
Tabelul 3: Ierarhizarea județelor cu evoluția negativă a populației rome.
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Reducerea
(număr persoane)
sub 500
500-1.000
1.000-2.000
2.000-3.000
5.000-6.000

Județ
Alba
Caraş-Severin
Arad, Dolj, Timiş
Municipiul Bucureşti
Teleorman

Din analiza figurii 3, se poate observa faptul că județele în care evoluția populației rome a fost negativă sunt
concentrate doar în vestul, sud-vestul și sudul României, în Banat (Timiș, Caraș-Severi), Muntenia (Teleorman și
Municipiul București) și Oltenia (Dolj).
Concluzii
Finalizarea demersului nostru cu privire la repartiția teritorială a populației rome din România în perioada
2002-2011 permite formularea următoarelor concluzii:
1. în plan teritorial, cele mai mari concentrări sunt în unele județe din Transilvania, Muntenia, Oltenia și Crișana;
2. în intervalul 2002-2011 evoluția numerică a populației rome din România s-a menținut crescătoare (de la
535.140 persoane în anul 2002, la 621.573 persoane în 2011);
3. factorii care au determinat această creștere sunt: a) natalitatea ridicată, specifică etniei și b) recunoașterea unei
mari părți a populației rome ca aparținând acestei etnii, fie sub influența unor lideri locali, fie în scopul obținerii unor avantaje, îndeosebi materiale;
4. județele în care evoluția demografică a populației rome a fost negativă sunt concentrate în sud-estul și sudul
țării: Timiș, Dolj, Teleorman, Municipiul București etc.;
5. principala cauză a evoluției negative din câteva județe este migrația spre alte regiuni geografice naționale și
chiar peste hotarele României.
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Fig. 3 Harta evoluției teritoriale a populației rome, între 2002 și 2011

Aspects regarding the modifications produced in the territorial distribution
of the Roma population from Romania between 2002 and 2011
(Abstract)
The oldest documentary attestation of the Roma people on the current Romanian territory dates since October 3rd 1385, in a document issued by
Dan I, Prince of Wallachia. Territorially, the highest concentration is found in some counties of Transylvania, Muntenia, Oltenia and Crisana. During
2002-2011 the numerical evolution of Roma population from Romania was ascending. There are also areas in which the demographic evolution of
the Roma population was negative. The counties in which such an evolution was registered are concentrated in the South-East and Southern part of
the country (Timis, Dolj, Teleorman, Bucharest, etc.).
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Recenzie
Ștefan BACHIȘ, Viorel RUS, REBRA – REPERE MONOGRAFICE

Lavinia MOLDOVAN

„Biruit-a gândul să ne apucăm de acestă trudă – vorba cronicarului – și,
iată am încheiat „trudnicia” și dăm spre editare și tipărire prima lucrare
monografică sociologică având ca temă Rebra și rebrenii”.1
Sunt cuvintele de început ale profesorilor Ștefan Bachiș și Viorel Rus,
autori ai impresionantului volum „Rebra-repere monografice”, apărut în
acest an la editura Argonaut, Cluj-Napoca și lansat în comuna Rebra la
data de 6 noiembrie 2016. Cei doi dascăli, buni cunoscători ai spațiului
rebrean vin în fața cititorilor cu o monografie extrem de bine documentată,
care prezintă celor interesați informații relevante referitoare la istoria, geografia, economia, tradițiile și faptele rebrenilor.
Felul în care este întocmită lucrarea, diversitatea surselor de informații, rigurozitatea cercetărilor și modul în care autorii reușesc să comprime
esențialul, să confere o interpretare practică și valabilă surselor folosite
pentru conceperea monografiei, relevă faptul că, cei doi autori nu sunt la
prima încercare de acest gen. Vorbim despre doi dascăli, pasionați de istorie, obișnuiți cu munca de cercetare care, spre cinstea și meritul lor, ne pun
în față o lucrare de excepție.
Ștefan Bachiș, cel care semnează trei din cele șapte capitole ale cărții, este profesor de istorie la Școala Generală Rebra din 1974, școală pe care a condus-o în calitate de director timp de 16 ani. Este autor a numeroase studii
și articole publicate în reviste de specialitate, participant la acțiunile importante ale Despărțământului Năsăud al
A.S.T.R.A. și scriitor al „Monografiei istorice a comunei Rebra, județul Bistrița-Năsăud”, lucrare de gradul didactic I, elaborată în 1985. Profesorul Bachiș a elaborat capitolele monografiei de față referitoare la: cadrul natural al
comunei Rebra, gospodării și ocupații, portul popular, datini, obiceiuri și legende. Tot el s-a ocupat și de fotografiile care ilustrează volumul.
În ceea ce-l privește pe profesorul Viorel Rus, rădăcinile rebrene și pasiunea pentru cercetarea istorică l-au
determinat să scrie mai de demult despre ținuturile natale. Amintim aici o serie de apariții editoriale precum:
„Rezistența anticomunistă în județul Bistrița-Năsăud” (2005), „Personalități din granița năsăudeană”(lucrare realizată în colaborare cu A. Onofreiu, apărută în 2009) și „Neamuri și familii rebrene (1750-2000)”, apărută în 2001
și completată în urmă cu trei ani. Ultimul titlu i-a adus distinsului dascăl titlul de membru activ al Institutului
de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta” din Iași. În cazul de față, Viorel Rus semnează capitolele care tratează
istoria Rebrei, cel care oferă informații despre locuitorii, familiile și neamurile rebrene precum și cele referitoare
la activitatea școlară, cultural-artistică, sportivă și religioasă.
Încă de la primul contact cu volumul se observă calitatea grafică impecabilă a acestuia: o copertă monocromă
cartonată, având în centru o fotografie a comunei. Răsfoind paginile cărții nu poți să nu apreciezi calitatea hârtiei
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și multitudinea de fotografii ce ilustrează într-un mod edificator textul fiecărui capitol al apreciabilei lucrări care
conține nu mai puțin de 671 de pagini. Editura Argonaut din Cluj-Napoca este cea care a reușit să valorifice, prin
grafica de înaltă ținută, munca celor doi autori.
Volumul este prefațat de un motto inspirat, aparținând marelui istoric N. Iorga, care îndeamnă la lecturarea
cursivă a acestei cărții ce ne dezvăluie tainele Rebrei și ale locuitorilor ei într-un mod complex, bine documentat.
Prefața lucrării este semnată de conf. univ. dr. Valentin Orga de la Facultatea de Istorie și Filosofie – a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și cel care conduce Editura Argonaut. Reputatul istoric clujean ne oferă date
concrete referitoare la demersurile anterioare de acest gen, în sensul recuperării memoriei istorice a locului (microbiografii, monografii de localități din zona grănicerilor năsăudeni și alte preocupări de gen ale unor cunoscuți
cercetători), considerând că „lucrarea de față este cea mai reușită monografie a vreunei comune din zona Năsăudului,
care face cinste Rebrei și locuitorilor ei”2. De aprecierile distinsului V. Orga se bucură și cei doi autori ai volumului,
în special prof. Viorel Rus, a căror muncă de cercetare și aplecare asupra descifrării istorie locurilor rebrene este
considerată a fi „un reper și un model pentru felul în care se slujește meseria de istoric și se respectă comunitatea căreia
aparții”3.
Prefața este urmată de o scurtă notă asupra ediției în cadrul căreia cei doi autori vorbesc despre motivația și
felul în care a fost realizată monografia, mulțumind colaboratorilor și celor care au susținut financiar acest demers editorialistic.
După aceste etape preliminare ajungem la primul capitol al lucrării care conturează „Cadrul natural” al comunei Rebra. Aflăm de aici o serie de informații referitoare la geografia comunei: așezarea și relieful, hidrografia,
clima, solul, vegetația și fauna. Această primă parte, riguros documentată cu informații de specialitate provenite
de la instituții de profil (ex: Oficiul de Cadastru Bistrița-Năsăud) sau din studii aparținând lui Simion Retegan,
Nestor Șimon și alții, incluzând un document datat 1864 referitor la delimitările cadastrale a hotarului Rebrei
realizate la aceea vreme de habsburgi, este ilustrată sugestiv de fotografii ce exprimă unicitatea acestui spațiu,
imagini care pot contribui cu succes la promovarea turistică a zonei. Ștefan Bachiș încheie capitolul cu o serie de
sugestii referitoare la posibile viitoare proiecte care să valorifice potențialul zonei.
Cel de al doilea capitol „Continuitatea rebreană și instituțiile ei administrative în istorie” tratează evoluția istorică
a comunei, de la întemeierea și atestarea documentară a acesteia până în 2016. Este una dintre cele mai consistente părți ale monografiei, structurată în 11 subcapitole, unele dintre ele prezentând mai multe subtitluri. Reconstituirea, făcută de autor pe etape istorice, cu meticulozitate, folosindu-se de numeroase surse provenite din
arhive și literatura de specialitate, reflectă efortul documentaristic al lui Viorel Rus care scoate la lumină întregul
parcurs istoric al acestor meleaguri, aducând în fața cititorului informații prețioase referitoare la modul în care
au trăit rebrenii sub vremuri. După evocarea primelor urme de viață din zona Rebrei, pe baza unor „opinii și probabilități interesante, dar nu sigure”4 potrivit spuselor autorului, sunt enumerate primele documente care demonstrează începuturile comunei: un prim act scris din 1440 – prima atestare certă a comunei Rebra (act de danie a
reginei Elisabeta a Ungariei către familia comitelui secuilor Mihail Iaks de Kuzal) și scrisoarea din 1502 a Sfatului
orașului Baia către judele și jurații Bistriței – primul document scris care face referire expresă la Rebra.
În continuarea acestui capitol este descrisă evoluția istorică a comunei sub diverse administrații: cea a sașilor
bistrițeni (1475-1764), a habsburgilor întemeietori ai regimentelor de graniță și a dualismului austro-ungar. Prin
meritorii eforturi documentaristice, Viorel Rus urmărește evoluția istorică și economică a localității, oferind atât
date istorice cât și informații cu caracter statistic – tabele analitice ale epocii, liste cu nume ale primarilor din
secolul XIX, tabele și date referitoare la rebrenii morți, dispăruți sau invalizi în urma războaielor mondiale, date
despre orfanii rebreni etc. – oferind un tablou complex ce dezvăluie intenția autorului de a oferi date sistematice
și realiste, exemple concrete ce reușesc să reconstituie un timp și o evoluție a Rebrei care s-ar fi putut pierde. Contribuția rebrenilor la cele două conflagrații mondiale este menționată în subcapitole speciale la fel ca și perioada
administrativă a României mari, regimul comunist, evenimentele din decembrie 1989 în plan local sau revenirea
la regimul democratic și economia de piață.
Paginile acestui capitol conțin descrieri ale unor evenimente care reușesc să sensibilizeze cititorul și în același
timp să îl transbordeze într-o altă realitate istorică, diferită de cea de azi: bejenia din secolele XVII-XVIII, convulsiile din zona Rebrei în preajma realizării Unirii cu Biserica Romei, impactul anului 1848 asupra grănicerilor
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rebreni, momentul 1918 și frământările din regiune de la aceea vreme, rebrenii din lagărele rusești din cel de-al
doilea război mondial, deportarea evreilor, plecarea sașilor etc.
În ceea ce privește regimul comunist, dincolo de analiza realității istorice, Viorel Rus oferă date impresionante
despre rezistența anticomunistă din zona Năsăudului. Autorul reconstituie pas cu pas soarta „Ligii Naționale
Creștine”, zisă „Garda Albă”, constituită în 1948 și care număra în rândurile ei 16 rebreni. La fel de impresionante
sunt și rândurile dedicate juristului rebrean Aurel Eremiu, deținut la Gherla și Aiud de comuniști, acuzat fiind de
faptul că în timpul guvernării legionare (1940-1941), în calitate de chestor al Poliției Ploiești a ordonat arestarea și
maltratarea comuniștilor5.
Cu ajutorul cercetărilor făcute, autorul conturează extrem de bine impactul regimului ceaușist asupra comunei Rebra dar și evenimentele din decembrie 1989 în plan local. Capitolul se încheie cu o serie de date despre administrația locală a comunei de după 1989 oferind o serie de detalii legate de primari, Consiliul Local și realizările
acestora. Ultimele pagini fac referire la relația de prietenie pe care comuna Rebra o are cu localitatea Pringy din
Savoia de Nord, Franța.
Cel de-al treilea capitol al lucrării este intitulat „Locuitori, familii și neamuri”. Extrem de meticulos structurat, acesta descrie nu mai puțin de 57 de neamuri din Rebra, prezentate din momentul atestării documentare a
familiei în localitate, până în momentul de față. Viorel Rus, urmărește destinul locuitorilor Rebrei de-a lungul
timpului, evidențiind aportul fiecăruia la conturarea identității locului. Capitolul începe cu informații referitoare
la originea numelui localității, reia date despre atestarea documentară și oferă statistici referitoare la dinamica
populației. La finalul capitolului este prezentat un album foto impresionant al familiilor rebrene, așa cum apare
în cartea „Neamuri și familii rebrene” scrisă de același autor.
Capitolul IV „Gospodării și ocupații” debutează cu o descriere extrem de plastică și expresivă a casei vechi
țărănești și a anexelor gospodăriei tradiționale din Rebra care, pe lângă regionalismele ce dau savoare informației, este ilustrată de fotografii ce întregesc sugestiv tabloul conturat de Ștefan Bachiș. Urmează apoi date despre
dezvoltarea economică a comunei, de la origini până astăzi. Ca în orice demers de refacere a trecutului istoric,
autorul pornește de la ocupațiile tradiționale (agricultura, ocupațiile casnice și meșteșugurile) ajungând la întreprinderile rebrenilor de după 1989. Aflăm astfel faptul că industria locală a avut inițial la bază ocupații casnice
precum: prelucrarea cânepii și a lânii, albinăritul, piuăritul, morăritul, fierăritul, prelucrarea lemnului, dulgheritul, prelucrarea fructelor etc. Potrivit datelor furnizate de autor, inițiativele locale se concretizează astăzi într-un
număr de 28 de societăți comerciale și 60 de P.F.A.-uri înregistrate la Registrul Comerțului, care activează în
domenii precum: construcții, silvicultură, mecanică generală, transporturi, prelucrarea lemnului etc. Informațiile
cu caracter etnografic din acestă parte a monografiei prefațează următorul capitol, cel dedicat „Portului popular,
datinilor, obiceiurilor și legendelor”, unul extrem de interesant și valoros, care aduce în fața cititorului universul
specific mediului rural rebrean. Ne sunt supuse atenției detalii referitoare la portul popular, la datinile și obiceiurile legate de principalele sărbători religioase (colindatul, umblatul cu țurca, Irozii, Călușarii, Sângeorz etc.), de
muncile agricole (claca, măsuratul oilor), șezătorile, precum și date și obiceiuri aflate în strânsă legătură cu ciclul
vieții sătenilor (nașterea, căsătoria și înmormântarea). Efortul lui Ștefan Bachiș care colectează și fructifică informații consistente provenite de la oamenii locului (cum ar fi Victoria Bârte – 86 de ani sau Dumitru Nedelea – 55
de ani) reprezintă o contribuție remarcabilă la reconstituirea obiceiurilor populare din zona Rebrei, un demers
care conservă informații extrem de valoroase despre universul etnografic al acestui spațiu rural. Capitolul se
încheie cu o serie de legende referitoare la originea denumirilor unor forme de relief din zonă dar și povestea lui
Dumitru Rus din Rebra, erou al Regimentului Grăniceresc Năsăudean, cel care, la 1848 a reușit să salveze drapelul garnizoanei.
Capitolul VI este rezervat activității școlare, culturale și sportive a comunei. Primul subcapitol prezintă istoricul școlii rebrene din momentul menționării primilor învățători în Rebra (a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea) și a „existenței în comună a unui local de școală” construit, potrivit documentelor, în 1819 până azi.
Bine structurat și consistent, acesta prezintă istoricul instituției școlare, tabele și liste referitoare la situația școlară
de-a lungul vremii și la dascălii care și-au pus amprenta asupra comunei. Următorul subcapitol oferă o multitudine de informații referitoare la activitatea cultural-artistică: preocupările în domeniu, anterioare existenței
Căminului Cultural, activitatea instituțiilor culturale, corul rebrenilor, formația de teatru (amatori). De o atenție
specială se bucură Ansamblul folcloric „Doina Rebrei”, înființat în 1996 de Vasile Bârte și Vasile Călini, participant la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Nu sunt neglijate nici amănuntele referitoare la Muzeul
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Sătesc organizat inițial de profesorul Viorel Rus în deceniul opt al secolului XX, descris și ilustrat foto într-un
subcapitol de sine stătător. Îi urmează date referitoare la mișcarea sportivă rebreană (volei, fotbal și tenis de
masă).
Ultimul capitol ne introduce în universul religios rebrean, vorbind despre „Activitatea religioasă, preoții, pastorii și presbiterii cultelor religioase în istoria Rebrei”. Având o structură complexă, acesta debutează cu lămuriri
edificatoare privind atestarea documentară a ortodoxiei în Rebra (un Mineiu, un înscris de pe spatele unei icoane – datat în prima jumătate a secolului al XVII-lea și un înscris de pe o Cazanie a lui Varlaam, de la mijlocul
secolului al XVII-lea). Toate trei documentele atestă, în opinia autorilor „practicarea credinței ortodoxe în Rebra din
vremuri străvechi”6. După descrierea convulsiilor și tensiunilor din zonă din vremea Unirii cu Biserica Romei, sunt
prezentați preoții parohiei Rebra: atât cei greco-catolici (1763–1948) cât și cei ortodocși (1948-2016). Le urmează
rândurile care îi descriu pe prezbiterii și pastorii cultelor neoprotestante din localitate: Penticostal, Adventist de
Ziua a Șaptea și Penticostal de Ziua a Șaptea. De o atenție deosebită se bucură Mănăstirea din Rebra, atestată documentar în secolul XV, dispărută fizic mai târziu și reînființată în 1993.
Vasta lucrare se încheie cu „Anexe” cuprinzând nu mai puțin de 32 de documente istorice și siteze documentare referitoare la comuna Rebra, urmată de o impresionantă bibliografie care relevă efortul intens al autorilor de
documentare și redactare a monografiei de față. Așa cum se observă pe parcursul lecturării întregului material,
Stefan Bachiș și Viorel Rus au folosit o diversitate de surse informaționale (naționale, regionale și locale) clasate
în surse arhivistice, de bibliotecă sau muzeale, fără a neglija internetul și rețelele de socializare.
Dincolo de valoarea autentică a volumului „Rebra – repere monograficei”, cartea reprezintă un punct de reper
atât pentru trecutul comunei Rebra cât și pentru viitorul acesteia. Document al trecerii timpului, lucrarea, care
potrivit afirmațiilor autorilor, se dorește a fi una sociologică, inspirată din cercetările profesorului D. Gusti, se
remarcă prin caracterul științific, structurarea și ordonară clară a materialului extrem de riguros documentat.
Spiritul analitic al acesteia este îndulcit de fotografiile care ilustrează fiecare capitol și care pot avea, la rândul lor,
valoare de document. Conținutul întregului material, impresionanta bibliografie, rigurozitatea redactării textului, multitudinea prețioaselor detalii, interpretările pertinente și obiective, acuratețea notelor de subsol relevă potențialul intelectual demn de remarcat al celor doi autori care conturează extrem de sugestiv „povestea” comunei
Rebra, realizând o lucrare ce poate fi considerată un punct de reper al istoriei locale.
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