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CUVINT INAINTE

MUZEUL JUDEŢULUI HUNEDOARA, ca instrument de învăţătură,
de educaţia maselor şi de cercetare, îşi îndreaptă munca şi strădaniile spre
o arie deosebit de cuprinzătoare de probleme şi activităţi. La baza acestor preocupări importante şi variate se situează cu insistenţă munca ştiin
ţifică de investigare, de cercetare şi de valorificare a rezultatelor obţi
nute prin conferinţe, comunicări şi publicaţii, demonstrînd în această
privinţă o veche şi recunoscută tradiţie.
Organul propriu al muzeului pentru difuzarea pe calea tiparului a
cercetărilor întreprinse este periodicul SARGETIA, care prin tipărirea
numărului de faţă a ajuns la cel de al VIII-lea volum al său.
Conţinutul şi tematica variată a lucrărilor, cuprinse în sumarul publicaţiei, sînt inspirate, în general, din formele de viaţă şi transformările
istorice plămădite în ţinutul hunedorean şi dezvoltate în timp de la o
orînduire socială la alta, de la o formaţie social-economică şi politică la
alta. Ca urmare, rezultatul cercetărilor ştiinţifice, efectuat pe baza şi cu
ajutorul izvoarelor primare arheologice, arhivistice sau de altă natură,
se concretizează în paginile publicaţiei, prin abordarea şi tratarea unor
teme care au în vedere perioadele de început ale societăţii umane pe
aceste meleaguri şi pînă la aspectele fenomenelor vieţii contemporane.
Editarea volumului al VIII-lea al publicaţiei coincide cu a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român. Ca semn al recunoştinţei
şi al profundului omagiu, sărbătorescul eveniment este întimpinat de cercetătorii Muzeului Judeţean din Deva şi prin tipărirea acestui volum, care
însumează în paginile sale fapte strălucite, care oglindesc grăitor aspecte
din lupta din trecut a muncitorimii şi ţărănimii de pe teritoriul Hunedoarei pentru o viaţă mai bună, pentru libertate şi progres.
Rod al muncii creatoare şi concretă afirmare a posibilităţilor de cercetare a personalului ştiinţific al muzeului, dar şi mulţumită contribuţiei
valoroase a unor oameni de ştiinţă de la institutele de cercetare centrale,
SARGETIA şi-a ciştigat o îndreptăţită apreciere şi prestigiu în cercurile
de specialişti din ţară şi de peste hotare, ca şi în acela al tuturor iubitorilor de a se informa şi a cunoaşte.
Rezultatele de pînă acum, înmănunchiate in cele opt volume ale publicaţiei, mereu îmbogăţită de la un număr la altul, sînt mărturia certă şi
pilduitoare că tînărul colectiv de cercetători de la Muzeul Judeţean din
Deva, va răspunde şi pe viitor, în faţa organelor de partid şi de stat, cu
noi realizări, potrivit aşteptărilor, îndrumării neprecupeţite şi ajutorului
primit; vor răspunde cu însufleţire şi permanentă contribuţie la înfrumuseţarea şi îmbogăţirea edificiului ştiinţei şi culturii hunedorene, al
celei româneşti în general.
Dr. docent Octavian Floca
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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PAGINI DIN ISTORIA LUPTELOR REVOLUŢIONARE
ALE MUNCITORIMII HUNEDORENE

Maria Creţu, Mircea Valea

Ca forţă revoluţionară, ca luptător pentru libertate şi progres, Partidul Comunist Român îşi trage seva din cele dintîi licăriri ale vieţii poporului nostru, emană din însăşi fiinţa lui milenară.
Glorioasele bătălii purtate pentru apărarea gliei strămoşeşti, mişcările
revoluţionare ale maselor împilate în fruntea cărora s-au ridicat Horia,
Tudor, Bălcescu, năzuinţele pentru lumină şi cultură însufleţite de stră
luciţi cărturari şi patrioţi, de-a lungul vremurilor, au constituit un nesecat izvor de pildă şi îndemn pentru cei mai buni fii ai poporului român,
comuniştii. Aspiraţiile de libertate, independenţă, dreptate socială şi-au
găsit în Partidul Comunist Român nu numai un purtător fidel, dar şi
acea forţă capabilă să le ridice la nivelul noilor cerinţe ale progresului
social.
Născut din realităţile fundamentale ale vieţii social-politice a ţării,
din rîndurile clasei muncitoare, ale poporului român, cu rădăcini adinc
înfipte în istoria noastră naţională, Partidul Comunist Român este continuatorul vechiului partid socialist, de la care a preluat tot ceea ce acesta
a avut mai bun, mai valoros, ca experienţă, gîndire şi tradiţii înaintate,
revoluţionare.

Crearea Partidului Comunist Român a fost rezultatul propriei expea mişcării noastre muncitoreşti acumulate în decursul unui îndelungat proces de dezvoltare, a clarificării ideologice şi politice, sub influenţa marilor bătălii de clasă din timpul şi de la sfîrşitul primului răz
boi mondial, a reflectat concluziile trase de proletariatul român din întreaga dezvoltare a mişcării muncitoreşti internaţionale.
Făurirea partidului nostru, comunist, a constituit o necesitate istorică
în lupta proletariatului şi a întregului popor român pentru libertate şi o
viaţă mai bună - o necesitate istorică cerută de întreaga dezvoltare politică, economică şi socială a României.
rienţe

•
Cea mai puternică acţiune revoluţionară desfăşurată de către proletariatul din România în perioada imediat următoare primului război mondial, a fost greva generală din octombrie 1920.
Problema trecerii la greva generală a fost ridicată tot mai insistent
încă din primăvara anului 1920 de către majoritatea membrilor partidului
socialist, ai sindicatelor cît şi de către numeroşi muncitori înaintaţi.
lntrunirea Consiliului general al partidului socialist şi al mişcării
sindicale din 10-11 octombrie 1920 a adoptat un program de revendicări
ale clasei muncitoare, ale maselor largi ale poporului. Se cerea respectarea dreptului muncitorilor de a se organiza, recunoaşterea delegaţilor şi
a consiliilor muncitoreşti, retragerea armatei din fabrici, suspendarea legii
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, desfiinţarea efectivă
şi completă a stării de asediu şi a cenzurii, etc.
La chemarea partidului socialist şi a Comisiei generale a sindicatelor,
în ziua de 20 octombrie 1920, ca urmare a refuzului guvernului de a-i
satisface revendicările, clasa muncitoare a declarat greva generală.
Alături de proletariatul din întreaga ţară, muncitorimea hunedoreană,
sub conducerea elementelor revoluţionare, s-a pregătit intens pentru desfăşurarea grevei generale. 1n acest sens, minerii din Valea Jiului au format comitete de grevă dublate la fiecare întreprindere carboniferă şi au
ales un comitet central pe întreaga Vale a Jiului, cu scopul de a coordona
desfăşurarea grevei pe întreg bazinul carbonifer. La Hunedoara, muncitorii au hotărît, în adunarea ţinută în curtea uzinei, să declare grevă în
ziua de 21 octombrie. Odată cu muncitorii de la uzinele de fier au părăsit
lucrul şi minerii de la Ghelar, muncitorii de la Govăjdia şi de la uzina
electrică din Hunedoara 1 •
ln ziua de 20 octombrie, cei peste 17 .OOO de mineri ai Văii Jiului nu
au mai intrat în mină, declarînd grevă generală. Exemplul muncitorimii
miniere din Valea Jiului a fost urmat de muncitorii de la minele de aur
din Brad, Săcărîmb, etc. 2 •
Imediat după începerea grevei generale se instituie starea excepţio
nală în întreaga ţară. Se iau măsuri drastice pentru mobilizarea la lucru
a muncitorilor grevişti, sediile organizaţiilor muncitoreşti sint închise,
întrunirile muncitorimii sînt interzise, presa revoluţionară suspendată, iar
parte din militanţii socialişti arestaţi şi maltrataţi. ln centrele miniere din
Valea Jiului. brad, odată cu închiderea localurilor sindicatelor autorităţile
au trecut la arestarea a nwneroşi muncitori, acuzaţi ca instigatori la grevă.
Măsurile de teroare luate de armată, jandarmerie şi autorităţile locale,
n-au putut înfrînge, însă, hotărîrea şi voinţa fermă a muncitorilor. După
o dîrză rezistenţă în care timp minerii au folosit diferite forme de luptă
ca: demonstraţiile de stradă, retragerile în masă în păduri, tăierea cablurilor electrice şi telefonice, greva pasivă, în 28 octombrie, muncitorii, în
cea mai mare parte, au fost siliţi să reia lucrul.
Martor al acelor zile de luptă revoluţionară, Ştefan Muşik din Petroşani, membru al P.C.R. din ilegalitate, îşi aminteşte: „Lucram ca zidar
în timpul grevei generale. Odată ce greva s-a declarat, muncitorii din Petroşani s-au adunat pe un loc viran, numit Cercul Pompierilor. S-a ţinut
un miting la care a vorbit un reprezentant al sindicatului minier, Lwnea s-a
pornit apoi în sus, înspre oraş, pentru a face demonstraţie în faţa autorităţilor ca să-şi ceară drepturile ce i se cuveneau. Deodată în faţa noastră
au apărut soldaţi cu mitraliere care la început au tras focuri în aer, apoi
au atacat pe muncitori în plin. Lumea s-a împrăştiat care pe unde a putut.
Eu m-am retras în strada Cloşca la un cunoscut al meu. De acolo abia
am putut să ajung acasă, căci străzile erau înţesate de armată. A doua
zi armata a mers din casă în casă şi forţînd uşile a luat pe mineri şi sub
forţa baionetelor, i-a forţat să meargă la locul de muncă. Neputîndu-se
opune, aceştia au intrat în mină dar au refuzat să lucreze. Această situaţie a durat o săptămînă, timp în care minerii n-au dat nici un bob de
cărbune. Membrii comitelului sindical arestaţi fiind, au fost duşi din casă
în casă cu baioneta soldatului în spate şi obligaţi să apeleze la muncitori
1 A I. Tot h ~i M. G as par, Participarea muncitorilor minieri din Valea Jiului la greva generală din 1920, in „Studii", nr. 5/1962, p. 187.
2 Socialismul, 28 noiembrie 1920.
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reia lucrul. Inţelegînd situaţia în care se aflau reprezentanţii lor, minerii..s-au dus la lucru, muncind însă doar de mintuială. In timpul grevei
eu ca membru al Mişcării Tineretului Socialist, am avut sarcină de a
face legătura intre greviştii arestaţi şi noul comit~t format să conducă
mai departe greva"3.
Greva generală, deşi a fost înfrîntă, a constituit un moment deosebit
de important pentru dezvoltarea mişcării muncitoreşti din România. Caracterul politic pronunţat al grevei generale, amploarea şi combativitatea
ei, au reflectat maturizarea clasei muncitoare, creşterea conştiinţei sale de
clasă. In timpul grevei generale, muncitorimea s-a afirmat cu toată tăria
ca „o forţă naţională in stare să-şi asume rolul de conducător al întregului popor în lupta pentru transformarea revoluţionară a societăţii, să
conducă destinele întregii naţiuni" 4 •
Greva generală din 1920 a constituit o remarcabilă şcoală politică în
care muncitorii şi-au dat tot mai mult seama de necesitatea creării unui
partid revoluţionar, capabil să-i organizeze şi să-i conducă în luptă.
Urmarea directă şi imediată a grevei generale a fost accelerarea procesului de clarificare politică şi ideologică, de delimitare de oportunism
în rîndurile mişcării socialiste, pe baza experienţei proprii, acumulate în
cursul luptelor greviste de către sutele de mii de muncitori.
Mişcarea muncitorească din toate provinciile ţării, ce se manifesta
tot mai puternic ca o mişcare unitară, era dominată de ideea făuririi partidului comunist. Convocarea Congresului partidului socialist, care să ia în
dezbatere problemele legate de transformarea lui în partid comunist, era
cerută tot mai insistent de organizaţiile din Bucureşti, Dobrogea, Valea
Jiului, Valea Prahovei, Oltenia, Banat şi Moldova. Majoritatea membrilor
partidului socialist îşi afirmau tot mai puternic hotărîrea de a rupe cu
reformismul Internaţionalei a II-a şi de a transforma partidul socialist în
partid de tip nou, marxist-leninist, al clasei muncitoare.
Procesul profund şi rapid de radicalizare prin care trecea mişcarea
muncitorească din ţara noastră a cuprins, cum era şi firesc, şi muncitorimea Văii Jiului. „După greva generală, - relatează comunistul Ştefan
Muşik văzînd muncitorii oportunismul unor conducători ai Uniunii Miniere, şi-au dat seama tot mai mult că pentru apărarea intereselor lor
muncitoreşti au nevoie de un partid nou, revoluţionar, care să-i reprezinte
şi să-i conducă. Grupuri de muncitori cu un nivel politic mai ridicat difuzau aceste idei revoluţionare în rîndul minerilor, ele fiind îmbrăţişate de
către aceştia. Pentru a elimina elementele nesănătoase din conducerea sindicatelor, aceste grupuri, cu ocazia alegerilor noilor comitete sindicale, au
susţinut cu tărie ca în comitetele sindicale să intre elementele cinstite. In
acest fel, se consolida, se clarifica orientarea politică revoluţionară in
cadrul muncii noastre. Ca urmare a frămîntărilor din rîndurile minerilor ca
şi din rîndurile muncitorimii din întreaga ţară, s-a reuşit ca la 8 mai 1921
să ia fiinţă un nou partid, revoluţionar, al nostru, Partidul Comunist din
România"s. Hotărîrea muncitorimii de a rupe cu reformismul liderilor
social democraţi de dreapta şi de a lupta pentru transformarea partidului
. 3 Arhiva Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, dosar: Relatări ale ilegaliştilor
hunedoreni.
' Ni c o l a e C e a u ş e s c u, Partidul Comunist Romdn - continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului romdn, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din Romdnia, Ed. Pol., Buc., 1966, p. 23.
5 Arhiva Muzeului Judetean Hunedoara-Deva. loc, cjt.
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3ocialist în partid comunist, este exprimată limpede şi de către lohan
Stieber din Petroşani, membru de partid din ilegalitate: „Muncitorii au
înţeles că unii dintre conducătorii social democraţi nu apărau interesele
lor aşa cum s-ar fi cerut. Frămîntările noastre, ale muncitorilor au dus la
ideea de a ne uni într-un partid nou, revoluţionar, de a rupe cu Internaţionala a II-a, afiliindu-ne la Internaţionala Comunistă" 6 .
Intensa activitate ideologică şi politică, desfăşurată în perioada premergătoare Congresului de constituire a Partidului Comunist Român,
exprima faptul că devenise iminentă făurirea partidului comunist, cerută
de procesul legic de radicalizare a muncitorimii din România. Aşa se explică
faptul că marea majoritate a delegaţilor aleşi au primit din partea organizaţiilor locale mandate imperative de a se pronunţa la Congres pentru
crearea partidului comunist.
La 8 mai 1921, s-au deschis la Bucureşti lucrările Congresului partidului socialist. La Congres au participat delegaţi din 29 de secţii ale partidului socialist din ţară alături de militanţi de seamă ai mişcării socialiste ca: Gh. Cristescu, Alex. Dobrogeanu-Gherea, Andrei Ionescu, Dumitru Grofu, Eugen Rozvani, Gh. Niculescu-Mizil, Gh. Stoica şi alţii7.
In cea de-a patra zi a Congresului, majoritatea delegaţilor au votat
pentru făurirea Partidului Comunist şi afilierea lui la Internaţionala
Comunistă, fără rezerve, iar o parte au votat pentru înfiinţarea Partidului Comunist şi afilierea lui la Internaţionala Comunistă, exprimînd
rezerve privitoare la obligativitatea hotărîrilor Internaţionalei Comuniste
pentru partidele componente. Astfel, Congresul a hotărît în unanimitate
transformarea partidului socialist în Partidul Comunist din România8•
„Crearea Partidului Comunist - pe baza ideologiei marxist-leniniste
- arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, a constituit un moment de cea mai
mare importanţă în istoria proletariatului din România. Prin aceasta, lupta
revoluţionară se ridică pe o treaptă superioară, se dă un puternic avînt
procesului de clarificare ideologică, politică a mişcării muncitoreşti, dezvoltării conştiinţei de clasă a proletariatului şi celorlalte mase muncitoare ale
poporului " 9•
Prin crearea şi sub conducerea partidului comunist, clasa muncitoare
a fost prezentă şi şi-a spus cuvîntul în toate evenimentele mai importante
ale ţării, s-a situat în fruntea luptei pentru progres social. In ciuda prigoanei dezlănţuite împotriva comuniştilor şi a celorlaţi patrioţi, de către
clasele dominante, ei au continuat să ţină sus steagul luptei pentru
apărarea intereselor oamenilor muncii, să conducă lupta clasei muncitoare,
a întregului popor român.
In perioada stabilizării relative a capitalismului, încă din anul 1923,
valul mişcărilor greviste a cuprins numeroase centre muncitoreşti din
ţară, ca: Bucureşti, Timişoara, Tîrgu Mureş, Braşov, Arad, etc.
Acţiunile greviste, conduse de P.C.R., erau îndreptate spre apărarea
cuceririlor dobîndite în perioada avîntului revoluţionar. In ianuarie 1924,
Siguranţa din Petroşani raporta îngrijorată forurilor superioare că „în6
7

Ibidem.

P o p e s c u - P u ţ u r i, Crearea Partidului Comunist Romdn, rezultat
al dezvoltării mişcării revoluţionare şi democratice din Romdnia, în „Analele Institutului de ştiinţe istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.", nr. 2-3, 1966,
pp. 85-86.
e I de m, p. 81.
g N i c o l a e C e a u ş e s c u, op. cit., p. 25.
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clinaţia muncitorilor spre comunism, în anul trecut, a crescut muit«iu.
Subliniind vădita orientare spre stînga a conducătorilor sindicalişti din
Valea Jiului, organele Siguranţei raportau în 1923 că o mare parte dintre
aceştia ,,se depărtează de la adevăratul scop al sindicalizării profesionale
permise de legile în vigoare (adică de la scopurile cerute de interesele
burgheziei - n.n.) şi adoptă principii de ordin comunist" 11 •
Creşterea prestigiului Partidului Comunist Român şi a influenţei sale
în rîndurile maselor largi muncitoare şi politica sa consecventă de apărare
a intereselor celor ce muncesc, au stîrnit ura claselor exploatatoare, care
vedeau în partidul comunist o primejdie directă pentru dominaţia lor de
clasă. De aceea, în primăvara anului 1924, clasele dominante au scos
Partidul Comunist în afar=i. legilor.
Folosind forme şi metode specifice condiţiilor ilegalităţii, P.C.R. a
creat în 1925 organizaţia sa legală de masă, Blocul Muncitoresc Ţărănesc,
care a desfăşurat o bogată activitate şi în rîndurile muncitorimii hunedorene. Lozincile de luptă ale B.M.T. se bucurau de mare popularitate
printre muncitori, mai ales în bazinul carbonifer al Văii Jiului. Ca urmare,
în alegerile parlamentare din mai 1926 candidaţii B.M.T. - membri ai
P.C.R. şi conducători ai Sindicatelor Unitare - au obţinut în centrele
muncitoreşti din Valea Jiului peste 2 200 voturi, deşi la acea dată în Valea
Jiului, nu existau Sindicate Unitare 12 •
Incepînd din vara anului 1926, se constată un puternic curent de
organizare în Sindicatele Unitare muncitorilor, în special în rîndurile
minerilor. Numai la Lonea, numărul minerilor înscrişi în Sindicatele Unitare a crescut în cîteva luni de la 200 la circa 1000, iar la Lupeni a depăşit
cifra de 10001 3 .
In vederea realizării unităţii de acţiune a clasei muncitoare, P.C.R. a
organizat Congresul Sindicatelor Unitare din aprilie 1929 la Timişoara, la
care au participat din partea muncitorimii Văii Jiului, comuniştii Ştefan
Muşik şi Stieber Iohan, precum şi Cotoţ Iosif ca utecist 14 • „Tot în aprilie
1929 - relatează Stieber Iohan - au avut loc alegeri comunale. La Vulcan, cu această ocazie, lista Blocului Muncitoresc Ţărănesc a cîştigat majoritatea voturilor, alegîndu-se primar reprezentantul B.M.T. Eu mă aflam
la Congresul de la Timişoara. In timpul lucrărilor Congresului s-a primit
o telegramă din Valea Jiului prin care se făcea cunoscut delegaţilor de
la Congres că la Vulcan lista B.M.T. a ieşit victorioasă. Entuziasmul în
sala unde se ţinea Congresul, a fost de nedescris la auzirea acestei veşti" 15 •
Prin problemele dezbătute, prin propunerile, sugestiile şi hotărîrile
luate privind unitatea sindicală, prin numărul mare al participanţilor şi
prin reprezentarea unui mare număr de muncitori organizaţi şi neorganizaţi, Congresul Sindicatelor Unitare a constituit o expresie înaltă a luptei pentru unitate.
Muncitorii hunedoreni, alături de cei din întreaga ţară, s-au ridicat
cu hotărîre la luptă împotriva exploatării patronale, în anii stabilizării
relative a capitalismului, desfăşurînd o serie de acţiuni greviste. Revendicînd dreptul la o viaţă mai bună, muncitorii care lucrau la societatea mi10
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nelor de aur „Ruda 12 apostoli" din Brad au declarat grevă la 2 decembrie 1924 18 • Siliţi prin bătăi şi schingiuri, muncitorii reiau lucrul la 10
decembrie 1924 dar în anul următor, la 10 august 1925, minerii intră din
nou în grevă 17 • In timpul grevelor muncitorii minieri au fost sprijiniţi de
către organizaţiile muncitoreşti din toată ţara, mai ales de către Sindicatele Unitare 18 •
La începutul lunii iulie 1926, au intrat în grevă muncitorii turnători
de la uzina din Călan, deoarece conducerea acesteia a refuzat să le satisfacă revendicările. Greva a durat cîteva zile. Eşecul tratativelor din iulie
a dus la izbucnirea unei noi greve la 23 august 1926 care durează pînă în
22 septembrie acelaşi an, cînd muncitorii siliţi de împrejurări, sînt nevoiţi
să reia lucrul1o.
Lupta muncitorilor hunedoreni împotriva ofensivei patronale, între
anii 1923-1928, se desfăşoară cu toată intensitatea şi în bazinul carbonifer
al Văii Jiului. Rapoartele lunare pe anul 1925 ale companiei de jandarmi
din Petroşani erau nevoite să semnaleze intensa activitate a comuniştilor
in rîndurile muncitorilor minieri 20 • La 1 aprilie 1926, minerii din Lonea,
la 2 august cei din Vulcan, iar în 9 august muncitorii din Aninoasa refuză
să mai dea randament în mine 21 • O puternică acţiune grevistă care a
cuprins întreagă Valea Jiului se desfăşoară în luna mai 1928. „Timp de
3 săptămîni - relatează tovarăşul Patilineţ Ion, vechi militant al Partidului Comunist Român, miner din Lupeni - intram dimineaţa în mină,
dar nu lucram nimic pentru că n-am primit nici o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. In dimineaţa zilei de 30 mai ne-am prezentat la mină,
am luat lămpile de la magazie pentru a intra în lucru, dar la orele 6, cînd
trebuia să înceapă schimbul, am depus lămpile şi ne-am întors acasă. In
cele din urmă, prin bătăi şi schingiuri în beciurile siguranţei am fost siliţi
să reluăm lucrul" 2 2.
Cu toate că greva a fost înăbuşită, minerii din Valea Jiului au continuat lupta lor revoluţionară. Greva din primăvara anului 1928, cea mai
mare grevă din bazinul carbonifer în perioada anilor 1923-1928, a constituit un preludiu al marilor lupte de clasă din România, din anii următori.
Greva a fost o manifestare a împotrivirii hotărîte a proletariatului faţă
de politica burghezo-moşierimii care dezlănţuise ofensiva împotriva clasei
muncitoare.
Creşterea influenţei partidului comunist în rîndurile muncitorimii a
contribuit la pregătirea proletariatului hunedorean pentru importantele
bătălii ce aveau să urmeze în condiţiile crizei economice din 1929-1933.
In judeţul Hunedoara, ca şi în restul ţării, în anii grei ai crizei, au
avut loc eroice lupte revoluţionare desfăşurate de către clasa muncitoare
condusă din adîncă ilegalitate de Partidul Comunist Român. Sub îndrumarea partidului comunist, în ziua de 12 februarie 1929, au declarat
grevă muncitorii de la uzinele metalurgice din Călan, fără deosebire de
1e Arhivele statului, Deva, fond:
fila 592.
17

Direcţia Regională minieră

Deva, dosar 580,

Ibidem.

1e Documente din istoria P.C.R. 1923-1928, vol. II, p. 396.
19 B. B a s s a,
Contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti din regiunea
Hunedoara în perioada stabilizării relative a capitalismului, în „Sargetia", vol. III,

Deva, 1956, p. 181.
20
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Arhivele statului, Deva, fond: Comisariatul de poliţie
filele 11 şi 30.
22 Arhiva Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, loc. cit.
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Petroşani,

dosar 1/1926,

apartenenţă la partide partide şi organizaţii ca şi

comunişti, social-democraţi, membri ai altor
muncitori neorganizaţi. Greva s-a extins repede,
cuprinzînd pe toţi muncitorii. Intr-un raport al companiei de jandarmi
din Hunedoara se arăta că „afară de funcţionari, nimeni nu mai lucrează"23. Văzînd ferma hotărîre a muncitorilor de a continua greva pînă
la satisfacerea revendicărilor, patronii întreprinderii sînt nevoiţi să înceapă tratativele. In urma acestor tratative şi a satisfacerii re""endicărilor
formulate, muncitorii grevişti, după o întrerupere de 70 de zile, reiau
lucrul.
Una dintre cele mai însemnate bătălii de clasă a proletariatului român
de la începutul crizei economice, a fost eroica grevă a minerilor din
Lupeni, din august 1929. Incă din decembrie 1928, direcţiunea societăţii
„Lupeni" a refuzat să mai recunoască contractul colectiv încheiat cu
mL.Cncitorimea minieră. Atît Comisia de arbitraj cît şi, mai apoi, Curtea
de Casaţie, solicitate de muncitori să le facă dreptate, au dat cîştig de
cauză direcţiunii minelor. Faptul acesta a determinat pe muncitori să
treacă la acţiuni hotărîte prin care să silească pe patroni să accepte pe
mai departe contractul colectiv.
Văzînd că patronii sprijiniţi de autorităţi refuză categoric să accepte
încheierea contractului colectiv pe anul 1929, minerii din Lupeni hotărăsc
să declare grevă generală. In dimineaţa zilei de 5 august 1929, cea mai
mare parte a minerilor din Lupeni refuză să intre în mină. In mai puţin
de 3 orc s-au strîns laolaltă, umăr la umăr peste 4000 de muncitori de la
minele „Ileana", „Victoria", „Carolina", şi „Ştefan", hotărîţi să impună
cu forţa aplicarea contractului colectiv.
Sub îndrumarea comuniştilor, masa compactă de grevişti s-a îndreptat spre centrala electrică de care depindea întreaga activitate din mine
cît şi iluminarea localităţii Lupeni. Cu toată împotrivirea jandarmilor
aduşi pentru paza uzinei, minerii reuşesc să pătrundă în camera cazanelor uzinei. electrice, opresc maşinile şi iau măsuri pentru prevenirea
eventualelor incendii. Ocuparea centrslei electrice a constituit momentul
cel mai important din lupta minerilor grevişti, deoarece prin aceasta ei
stăpîneau pîrghia de comandă a minelor din Lupeni. Alarmate de amploarea grevei, autorităţile cer forurilor superioare din Deva ajutor militar.
Sînt aduse în mare grabă două companii de grăniceri şi detaşamente de
jandarmi. La faţa locului sosesc, de asemenea, prefectul judeţului şi primprocurorul tribunalului din Deva.
Greviştii însă nu se lasă intimidaţi, ci continuă şi în dimineaţa zilei
de 6 august să fie stăpîni pe uzina electrică. Din iniţiativa comuniştilor,
s-au format grupe de muncitori care patrulau prin oraş, aducînd grevişti
lor ştiri despre pregătirile autorităţilor de a înăbuşi greva. Paza celor
două porţi ale uzinei a fost asigurată de pichete formate din cîte 60 de
oameni.
Tratativele începute între direcţia minelor şi cei 60 delegaţi aleşi de
mineri n-au dus la nici un rezultat, patronii refuzînd categoric cererea
delegaţilor mineri de a se aplica prevederile contractului colectiv. Refuzul
capitaliştilor a făcut să crească şi mai mult dîrzenia minerilor şi hotărîrea
de a nu relua lucrul şi de a menţine uzina ocupată.
Masacrul de la Lupeni este deschis de prefectul Rozvany care văzînd
că muncitorii refuză să se supună somaţiilor de a părăsi uzina electrică,
scoate pistolul şi ucide pe unul dintre grevişti, apoi dă ordin soldaţilor
23

Arhivele statului, Deva, dosar 5/1929, fila 15.
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să deschidă foc. Raportul postului de jandarmi din Lupeni consemnează
că, la prima salvă au căzut 17 mineri şi au fost grav răniţi 25 24 • Numărul
victimelor a fost, însă, mult mai mare. Cercetările întreprinse pînă în
prezent arată că, dintre cei răniţi mulţi şi-au găsit moartea, la cîteva zile,
fie acasă, fie prin păduri unde se refugiaseră.
După masacrul din 6 august, la Lupeni s-a introdus starea de asediu
şi au început arestările şi maltratările celor bănuiţi că fac parte din organizaţia locală a partidului comunist. Cu toată teroarea dezlănţuită, minerii

au continuat greva pînă în 9 august, cînd, învinşi de către forţele de represiune înarmate, lipsiţi de mijloace materiale de trai, au fost nevoiţi să reia
lucrul.
Lupta muncitorimii miniere de la Lupeni a avut o mare însemnătate
politică şi a constituit o ripostă hotărîtă dată de clasa muncitoare din
România ofensivei burghezo-moşiereşti.
Partidul Comunist Român, organizînd fără încetare lupta maselor
muncitoare, demasca, în acelaşi timp, în anii crizei economice dedesubturile politicii burghezo-moşierimii şi chema proletariatul ca prin puternice acţiuni greviste să-şi ciştige dreptul la o viaţă mai bună. Intr-unul
din manifestele de partid adresate minerilor se spunea: „Presa burgheză
răspîndeşte zilnic cele mai ordinare minciuni, că voi aţi hotărît să primiţi „resemnaţi" şi în „linişte" scăderea salariilor, concedierile, schingiuirile contra conducătorilor voştri" 25 • Manifestul se încheia cu o nouă chemare adresată muncitorilor, de a se opune încercărilor burgheziei, de
ieşire din criză pe spinarea clasei muncitoare. Numeroase manifeste ale
P.C.R. chemau, în acea perioadă, muncitorimea Văii Jiului să desfăşoare
grevă generală împotriva ofensivei burgheze. „Alte mijloace decît lupta
nu există. Toată muncitorimea din România - arăta unul din manifeste - este alături de voi, gata să sprijine lupta voastră, căci lupta
voastră este şi lupta noastră" 26 • Manifeste comuniste au fost răspîndite în
centrele muncitoreşti hunedorene. Astfel, în noaptea de 31 iµlie 1931 au
fost răspîndite manifeste comuniste în apropierea Hunedoarei, iar în
14 septembrie, acelaşi an, la depoul de locomotive din Simeria27 •
Lupta muncitorimii hunedorene, alături de grevele textiliştilor de la
Timişoara, Arad şi Bucureşti, demonstra o „accelerare a radicalizării maselor nemulţumite" 28 • Maturiz3.rea politică a clasei muncitoare exprimată
prin puternicile acţiuni de masă, zdruncinau baza regimului burghezomoşieresc şi demonstrau justeţea poziţiei pe care se situa P.C.R. în lupta
sa pentru apărarea intereselor maselor populare.
Acţiunile revoluţionare de la începutul anului 1932 arătau că Partidul Comunist din România a reuşit în scurtă vreme să obţină rezultate
însemnate în conducerea şi organizarea luptei maselor muncitoare. Mutarea centrului de greutate al muncii de partid în întreprinderi, crearea
organizaţiilor de partid în marile uzine şi fabrici din sectoarele principale ale economiei naţionale, ca: C.F.R., marile rafinării şi schele petroliere, industria metalurgică şi minieră, n-au întîrziat să-şi dea roadele.
In Valea Jiului, în ciuda teroarei şi a măsurilor preventive, izbucnesc noi
greve.
24
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I d e m, dosar 90/1929, fila 83.
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Arhivele statului, Deva, dosar 2/1931, fila 501.
I de rn, fila 145.
Documente din istoria P.C.R. 1929-1933, E.S.P.L.P. 1956, p. 190.
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Paralel cu acţiunile greviste ale minerilor, în martie şi august 1932,
printre lucrătorii de la căile ferate din Simeria sînt răspîndite noi manifeste comuniste. Manifestele demascau politica de asuprire a celor ce
muncesc dusă de guvernul Iorga-Argetoianu, de pe urma căreia „muncitorii ceferişti împreună cu ceilalţi muncitori rabdă foame, trăiesc în mizerie, în locuinţe neîncălzite şi umblă în zdrenţe". Chemînd muncitorimea
la luptă, manifestele P.C.R. arătau necesitatea creării unui front solidar al
celor ce muncesc, în care să intre alături, pe o platformă comună de
revendicări: comunişti,
social-democraţi,
muncitori aparţinînd altor
partide şi organizaţii democratice sau neorganizaţi.
Din şirul luptelor revoluţionare ale muncitorimii din întreaga ţară
duse între anii 1929-1933, se desprind eroicele lupte ale ceferiştilor şi
petroliştilor din ianuarie-februarie 1933, al căror organizator şi conducător a fost partidul comunist.
Răspunzînd simţămintelor nobile de solidaritate frăţească muncitorească cu ceferiştii şi petroliştii aflaţi pe baricade în fruntea tuturor celorlalte detaşamente ale clasei muncitoare, muncitorii din alte ramuri ca şi
alte largi categorii de oameni ai muncii au organizat numeroase acţiuni
de sprijinire a luptelor ceferiştilor şi petroliştilor. Stimulate de exemplul
luptei acestor detaşamente de frunte ale proletariatului din România,
masele muncitoare s-au ridicat la luptă totodată pentru satisfacerea revendicărilor lor proprii, contra reducerii salariilor şi pentru mărirea lor, contra
concedierilor şi a scumpetei, pentru o viaţă omenească.
Deşi în Valea Jiului, în perioada luptelor ceferiştilor şi petroliştilor
din ianuarie-februarie 1933, n-au avut loc acţiuni de luptă simultane
deosebite, şi aici ca şi în întreaga ţară, continu3.u să se manifeste mari
nemulţumiri, atît în rîndurile muncitorilor cît şi ale funcţionarilor, pensionarilor, şomerilor şi altor categorii. Muncitorii şomeri din Lupeni, Aninoasa, Lonea şi Vulcan au organizat de pildă, după exemplul ceferiştilor
şi petroliştilor, demonstraţii de stradă, întruniri şi alte numeroase acţiuni
în cadrul cărora au cerut reprimirea lor la lucru.
Revendicări proprii de luptă au formulat şi oţelarii de la Hunedoara
şi minerii de la Ghelar, transformînd întrunirile organizate în demonstraţii
de protest împotriva exploatării capitaliste şi a concedierilor preconizate
de patroni.
In anii 1934-1937, Partidul Comunist Român a iniţiat o serie de
acţiuni pentru a-şi întări organizaţiile sale în special cele hunedorene, din
Valea Jiului, ce avuseseră de suferit de pe urma terorii burghezomoşiereşti în anii crizei economice; pe această linie, o atenţie deosebită
a fost acordată extinderii organizatorice a partidului în toate localităţile
miniere şi creşterii numărului comuniştilor. La începutul anului 1934,
Comitetul regional al P.C.R. Banat a luat o serie de măsuri de întărire a
legăturilor sale cu organizaţiile de partid din Valea Jiului (Petroşani,
Lupeni, Vulcan, etc., stabilind pentru aceasta ca legătura să fie întreţinută
permanent prin organizaţia de partid ce activa la Deva29 , iar ocazional,
cu însărcinări speciale, să se deplaseze în Valea Jiului delegaţi ai P.C.R.
din diverse alte centre. Pe baza acestor sarcini, în cursul anului 1934 şi
în primele luni ale anului 1935 s-a desfăşurat o intensă muncă de organizare a activităţii partidului în Valea Jiului; periodic aici au sosit delegaţi
29

Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 16, dosar 3829, fila 761; fond 5, dosar 816, file

38-39.
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Simeria, Călan 31 , Clup 2 , Tg. Mureş 33 etc., care,
împreună cu activiştii P.C.R. din localităţile miniere, au dezbătut situaţia
mişcării comuniste din Valea Jiului şi au adoptat măsurile corespunză:
toare ce se impuneau34 • Paşi însemnaţi în munca de întărire a activităţii
P.C.R. în Valea Jiului s-au făcut în perioada în care s-a trecut la aplicarea sarcinilor prevăzute în rezoluţia C.C. al P.C.R. din februarie 1935.
La sfîrşitul lunii aprilie 1935 a avut loc la Herculane conferinţa conspirativă a organizaţiei regionale a P.C.R. Banat, care a discutat sarcinile ce-i
reveneau pe baza rezoluţiei din februarie 1935. Cu această ocazie au fost
adoptate şi noi măsuri de întărire a muncii de partid în Valea Jiului 35 •
Aplicarea acestor măsuri a dus la îmbunătăţirea activităţii organizaţiilor de partid, remarcîndu-se îndeosebi organizaţiile din Petroşani, Vulcan, Lupeni şi Aninoasa 36 • In atenţia P.C.R. a stat totodată întărirea
organizaţiilor U.T.C. 37 precum şi îmbunătăţirea muncii de propagandă şi
agitaţie de partid în rîndul minerilor 38 .
„In 1934 - îşi aminteşte Cristea Aron, pensionar din Lupeni, membru al P.C.R. din ilegalitate - a venit la Lupeni comunistul Tiorean
Gheorghe trimis de conducerea partidului. La mine acasă s-a ţinut o şe
dinţă la care au luat parte 8 simpatizanţi ai P.C.R. şi cu care ocazie delegatul de la Bucureşti ne-a transmis o serie de sarcini şi ne-a predat 39
broşuri pentru a le difuza în rîndurile minerilor" 39 •
Demne de consemnat în filele istoriei mişcării revoluţionare din
România, sînt şi relatările unor membri 3i familiei de luptători comunişti,
Patilineţ Ion din Lupeni. „In timpul ilegalităţii spune Patilineţ Ion,
tatăl veneau de la centru numeroşi tovarăşi printre care îmi amintesc
pe Alexandru Moghioroş, Alexandru Sencovici, Gheorghe Tiorean şi alţii,
pe care îi primeam eu şi prin mine luau legătura cu organizaţia de partid.
Ca să le asigurăm paza, eu cu soţia ne ajutam de copiii noştri: Ionel,
Vasile, Maria şi Eliza. Intreaga familie eram, în permanenţă sub supravegherea autorităţilor". Mama, Patilineţ Ana îşi aminteşte: „Aveam misiunea să împărţim manifeste. Intr-o noapte, prin 1936, am primit o maşină
şi am confecţionat manifeste, cîteva sute. Tot în aceea noapte le-am răs
pîndit prin curţi, la mină pe vagonete şi pe drumul ce duce spre cabană.
Ion şi Vasile, copiii noştri, căutau loc pe la muncitori, unde să doarmă
tovarăşii veniţi de la centru". Activitatea revoluţionară a soţilor Patilineţ
este susţinută cu abnegaţie de către cei patru fii. Patilineţ Ion, băiatul
minerului cu acelaşi nume, membru al Uniunii Tineretului Comunist în
anii negri ai ilegalităţii, relatează: „Tovarăşii Miron Constantinescu,
Alexandru Grlin, Alexandru Sencovici şi alţii au fost delegaţi în Valea
Jiului în acea vreme. Prin aceşti tovarăşi, familia noastră şi-a păstrat neştirbită legătura cu munca revoluţionară. Eu eram tînăr şi făceam legătura
cu diferiţi tovarăşi în gara Lupeni. Mergeam înainte şi îi conduceam la
locul stabilit, pentru întîlnire. Era prin 1937. Pe Grlin Alexandru, de pildă,
ai P.C.R. din
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Idem, fond 16, dosar 3R28, fila 432.
Idem, dosar 3829, fila 761.
32 I d e m, dosar 3828, fila 208.
aa Idem dosar 3843, filele 1143-1144.
3f Idem'. dosar 3842, fila 382.
35 Idem, fond 1, dosar 189, fila 292.
36 Idem, fond 16, dosar 3843, fila 1122; dosar 3845, fila 61; fond 1, dosar 201,
fila 292; fond 5, dosar 816, file 38-39.
37 I de m, fond 16, dosar 3829, fila 761.
38 Idem, dosar 3828, fila 239; dosar 3843, filele 1143-1144.
39 Arhiva Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, Zoe. cit.
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l-am condus la Scolnic Anton peste munţi, îmbrăcat ca sportiv pentru a
evita urmărirea autorităţilor. In Lupeni şedinţe de partid s-au ţinut în
podul casei noastre, iar la Vulcan, îmi amintesc, că l-am condus pe un
tovarăş, eu fiind îmbrăcat ca tirolezii - afară pe cîmpul Cocoşvar. Tot
prin 1937 am primit sarcina să răspîndim manifeste în Lupeni. Materialul
propagandistic fusese depus undeva sub podul de la Roşia. Ma-m dus cu
mama şi l-am luat şi împreună cu fraţii mei l-am răspîndit noapte:i prin
curţile m unei torilor"4o.
După luptele eroice ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933 şi în activitatea organizaţiilor partidului comunist din întreprinderile metalurgice s-a produs o cotitură, concretizată în primul rînd în
creşterea rîndurilor lor cu noi şi noi membri Şi în ridicarea calităţii
muncii de partid. Imediat după lupte şi în anii următori activitatea organizaţiilor P.C.R. existente deja într-o serie de întreprinderi metalurgice
s-a întărit, iar acolo unde nu existau au fost create. Trebuie subliniat, de
asemenea, că în marile întreprinderi metalurgice, pentru cuprinderea mai
bună a muncii, s-au creat noi organizaţii de partid pe lingă cele existente. Toate acestea au făcut ca activitatea de partid în întreprinderile
metalurgice să înregistreze o serie de succese importante. Pe această linie
se cere a fi amintită activitatea desfăşurată de organizaţiile P.C.R. de la
Uzinele de fier din Hunedoara şi uzinele metalurgice aparţinînd societăţii
„Titan-Nădrag-Călan" 41 . Coordonînd activitatea acestora, organizaţiile
locale ale P.C.R. îndrumate de delegaţi de la centru trimişi special în
diverse regiuni ale ţării au căutat, în această perioadă, să canalizeze valul
de nemulţumiri existente printre muncitori spre o mişcare organizată, cu
caracter revendicativ, care să meargă pînă la desfăşurarea unor greve
de amploare. La 5 februarie 1934, de pildă, la Ferdinand, în cadrul unei
consfătuiri conspirative, delegaţi ai P.C.R. sosiţi din capitală au vorbit
pe larg participanţilor veniţi din întreprinderile metalurgice de la Călan,
Petroşani, Nădrag, Arad, Timişoara etc. despre felul cum trebuia organizată lupta muncitorilor metalurgişti 4 2.
Pe linia întăririi legăturilor partidului cu masa muncitorilor, a realizării unităţii de acţiune a clasei muncitoare, o deosebită atenţie a fost
acordată dezvoltării spiritului lor de unitate; P.C.R. a avut în vedere permanent, necesitatea de a se realiza în conducerea sindicatelor social-democrate o compoziţie favorabilă ducerii unor acţiuni comune de către
muncitorii comunişti şi social-democraţi. Documentele vremii caracterizează perioada de care ne ocupăm începînd în special cu anii 19351936 - ca perioadă a unei intense lupte desfăşurate de partidul comunist
pentru realizarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare în sinul sindicatelor şi al tuturor formelor de organizare existente, în vederea ducerii
cu succes a luptei împotriva exploatării capitaliste şi a pericolului fascist 43 •
Ca o consecinţă a acţiunilor întreprinse pe această linie, a fost intrarea comuniştilor în sindicatele social-democratice şi - urmare a poziţiei lor juste, de apărare a intereselor muncitorilor alegerea lor în conducerea multora dintre aceste sindicate în proporţie din ce în ce mai mare
la Petroşani, Lupeni, Lonea, Petrila44 ş.a.
co Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 16, dosar 1190, fila 81.
Idem, fond 11, dosar 3111, filele 61 şi 64.
ca I de m, dosar 3843, filele 1143-1144.
0 Idem, fond 77, dosar 7365, file 14-16.
c1

42

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

23

Acţionînd hotărît pentru înfăptuirea unităţii de luptă a minerilor din
Valea Jiului, în nenumărate rînduri organizaţiile P.C.R. s-au adresat organizaţiilor P.S.D. cu chemarea de a se uni în lupta împotriva exploatării
capitaliste şi pericolului fascist. „Sîntem gata să alcătuim un front unic,
să alegem pe fiecare mină un comitet de acţiune comun" 45 , se spunea
într-una din chemările adresate de comunişti, la 15 decembrie 1933, organizaţiilor social-democrate, pentru acţiunea comună. Cu sau fără avizul
favorabil al liderilor oportunişti ai P.S.D., Frontul unic muncitoresc se
realiza în multe cazuri de jos, în vîltoarea acţiunilor revoluţionare desfăşurate în acei ani în Valea Jiului.
Pentru a duce lupta cu mai mult succes, în Valea Jiului, ca şi în
întreaga ţară, comuniştii au acţionat în direcţia făuririi unor secţii ale
organizaţiilor de masă ce activau în acea perioadă. Pe această linie se
înscrie activitatea desfăşurată încă din 1933 de Frontul plugarilor în
centrele miniere din această regiune 46 , de Madosz 47 , precum şi înfiinţarea,
la 9 martie 1936, la Petroşani, a unei secţii a Blocului democratic 48 • Comuniştii din centrele miniere din acest bazin carbonifer au sprijinit, de
asemenea activitatea I.M.S.E.R. şi a altor organizaţii muncitoreşti democratice ce activau acolo4·o.
Intreaga muncă dusă de partid printre mineri - pe baza concluziilor
trasate în timpul şi după luptele eroice ale ceferiştilor şi petroliştilor din
1933 - a contribuit la pregătirea şi desfăşurarea unor variate acţiuni cu
caracter economic şi politic din îmbinarea cărora s-a conturat dorinţa
muncitorimii miniere de a contribui, alături de întregul proletariat din
România, la lupta împotriva exploatării capitaliste şi pericolului fascist,
pentru dreptate, libertate, democraţie şi pace.
Un prilej deosebit de afirmare a voinţei de luptă antifascistă a muncitorimii l-a constituit în fiecare an sărbătorirea zilei de 1 Mai. In cadrul
întrunirilor de 1 Mai, ca şi al acelora ocazionate de alte prilejuri, minerii
Văii Jiului au manifestat pentru suveranitatea şi independenţa ţării, împotriva tendinţelor cercurilor imperialiste internaţionale de revizuire a
tratatelor de pace încheiate. Plasîndu-se pe poziţia înaintată a P.C.R. minerii Văii Jiului, alături de întreaga clasă muncitoare, se declarau gata
de-a apăra cu arma în mînă frontierele ţării în cazul unei agresiuni din
exterior. „Comuniştii, conştienţi de aceasta (pericolul revizionismului teritorial - n.n.), într-un eventual război pornit de revizionişti, îşi oferă şi
ei serviciile lor statului"so erau concluziile cu care se încheia consfătuirea
convocată la Cluj, la 13 iunie 1936. la care, comitetul regional P.C.R. convocase şi pe delegaţii minerilor Văii Jiului. Această acţiune a căpătat o
actualitate deosebită în perioada următoare. După cum nota la 14 ianuarie
1937 un raport al chesturii de poliţie din Deva „în ultimul timp, o serie
de evenimente de natură politică şi socială au contribuit la o răscolire
sufletească a populaţiei din regiunea Văii Jiului. Raportul avea în vedere
discursul revizionist rostit de Mussolini la Milano, vizita lui Horthy în
Italia, ca şi întreaga campanie revizionistă dusă de cercurile conducătoare
din Ungaria horthystă care „ ... îi neliniştea pe toţi"5 1 .

I d e m, filele 22-23.
'a Idem, dosar 3883, fila 74.
" Idem, dosar 7360, filele 14-15.
'9 Arhivele statului, Deva, fond: Comisariatul de
fila 2.
' 9 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 77 dosar 7365, fila 11.
50 Idem, fond 16, dosar 3844, filele 29-32.
s1 I d e m, fond 77, dosar 7368, fila 4.
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dosar 1,

Poziţia internaţionalistă a clasei muncitoare din ţara noastră, de sprijinire a luptei proletariatului din alte ţări contra fascismului, pentru libertate şi pace şi-a găsit în acei ani reflectarea şi în acţiunile minerilor Văii
Jiului. Fie că au protestat în cadrul întrunirilor lor contra reprimării insurecţiei antifasciste din Viena, contra agresivităţii fascismului în Germania
şi Spania52 , fie că au colectat şi trimis ajutoare insurgenţilor vienezi,
republicanilor spanioli etc. 53 minerii Văii Jiului s-au situat pe poziţiile
înaintate ale întregii clase muncitoare din România contra pericolului fascist, pentru democraţie şi pace, pentru viiitorul luminos al popoarelor.
Participarea activă a muncitorimii miniere şi metalurgiste hunedorene la numeroasele acţiuni desfăşurate în anii 1934 - februarie 1938,
pentru făurirea unităţii de acţiune a clasei muncitoare şi crearea pe
această bază 3. Frontului popular antifascist, au consacrat-o pe mai departe ca unul dintre cele mai importante detaşamente ale clasei muncitoare din România.
Instaurarea dictaturii regale, în februarie 1938 - după scurta guvernare gogo-cuzistă instalată în urma alegerilor p3.rlamentare din decembrie 1938 - a constituit prin consecinţele sale politice şi sociale, o grea
lovitură dată maselor populare.
Pe plan intern, începînd cu desfiinţarea partidelor politice şi adoptarea
a o serie de legi şi măsuri antimuncitoreşti, dictatura regală a contribuit la înăsprirea exploatării maselor populare.
Pe de altă parte, prin cedarea treptată în faţa agresorilor hitlerişti,
dictatura regală a contribuit la subjugarea treptată economică şi politică
a României faţă de Germania hitleristă.
Pe fondul înrăutăţirii condiţiilor de trai ale maselor populare, ale
înăspririi exploatării şi teroarei, s-au agravat contradicţiile orînduirii
burghezo-moşiereşti. Cu toate măsurile represive luate de către autorităţi
în acei ani, P.C.R. a desfăşurat o intensă activitate organizatorică şi propagandistică în vederea închegării unităţii de acţiune a clasei muncitoare
în întreprinderi, pentru crearea unui larg front popular antifascist 54 •
P.C.R. a pus cu maximă stringenţă problema găsirii de forme noi de
îmbinare a luptei ilegale cu lupta legală, în scopul menţinerii şi strîngerii
legăturilor sale cu masele largi, a legăturii luptei pentru satisfacerea
revendicărilor imediate ale oamenilor muncii cu lupta împotriva dictaturii regale.
Munca desfăşurată de comunişti în sînul breslelor create de dictatura
carlistă este semnificativă pentru priceperea cu care P.C.R. a reuşit să
folosească aceste organizaţii, pentru a determina nereuşita planurilor
regimului dictatorial de a izola pe comunişti de mase.
Ţinînd cont de faptul că în cadrul breslelor muncitorii aveau dreptul
de a-şi alege organele de conducere - sub „tutela" autorităţilor bineînţe
les - şi de a alege delagaţi care să participe la tratativele cu patronii
pentru încheierea contractelor colective de muncă, partidul comunist a
trasat sarcină membrilor săi de a pătrunde în bresle !'.>i a le transforma în
organe de luptă revoluţionară ale clasei muncitoare. In acest fel, încă din
primele luni de existenţă a breslelor, s-a conturat faptul că în aceste organizaţii profesionale avea loc o vie activitate revoluţionară. Comuniştii au
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ştiut să ţină seama în mod just de toate revendicările concrete ale maselor, stînd în permanenţă în fruntea acţiunilor întreprinse de muncitori.
Activitatea desfăşurată de P.C.R. în bresle s-a împletit strîns cu
activitatea ilegală a partidului. Autorităţile burghezo-moşiereşti din acel
timp atestă o susţinută activitate a comuniştilor în diferite centre muncitoreşti printre care se enumeră şi Valea Jiului, Deva şi Alba Iulia pe
linia ţinerii de întruniri conspirative, în care erau dezbătute situaţia grea
a muncitorimii, munca de propagandă ce se cerea desfăşurată de la om la
om şi răspîndirea de manifeste şi ziare ale partidului în întreprinderi şi
cartiere muncitoreşti.
In seria acţiunilor revoluţionare conduse de P.C.R. în perioada dictaturii regale, se desprind ca momente importante şi campaniile politice legate de sărbătorirea zilei de 1 Mai. Pentru a împiedeca întrunirile muncitoreşti, guvernul a interzis cu ocazia zilei de 1 Mai 1938 orice demonstraţie de stradă, permiţînd numai sindicatelor muncitoreşti legale afiliate
la C.G.M. organizarea de î11truniri de sală, sub controlul autorităţilor. In
această situaţie organizaţiile P.C.R. au primit indicaţii să mobilizeze masele muncitoare la întrunirile organizate legal şi să imprime acestora un
caracter revoluţionar. De menţionat este faptul că muncitorimea din importantele centre: Valea Jiului, Hunedoara, Oradea, Reşiţa etc. nu a avut
posibilitatea să se întrunească în ziua de 1 Mai 1938, autorităţile, în baza
stării de asediu, nepermiţînd, nici pentru sindicatele legale, întruniri muncitoreşti55.

In noile condiţii create, o dată cu înfiinţarea breslelor, P.C.R. a reuşit
unei susţinute activităţi politice în cadrul acestora,
sa organizeze acţiuni economice şi politice ale muncitorimii, bazate pe
tactica frontului unic, acţiuni întruchipate în marea demonstraţie antifascistă din Bucureşti şi în întrunirile din numeroase oraşe ale ţării în
ziua de 1 Mai 1939. Demonstraţia din capitală din ziua de 1 Mai, datorită
unei prodigioase munci de organizare desfăşurată de către activişti ai
partidului şi ai U.T.C. s-a transformat într-o puternică manifestaţie de
protest împotriva regimului dictatorial pentru apărarea independenţei şi
integrităţii teritoriale a României, împotriva fascismului şi a pericolului
de război 56 .
întruniri muncitoreşti în săli cu ocazia zilei de 1 Mai 1939 s-au ţinut
în majoritatea oraşelor şi centrelor muncitoreşti din ţară, printre care:
Timişoara, Arad, Valea Jiului, Deva, Alba Iulia, Reşiţa etc. 57 • Cu ocazia
acestor întruniri, muncitorimea a condamnat politica teroristă şi trădă
toare a organizaţiilor fasciste din ţară. întrunirile, desfăşurate sub semnul unităţii de luptă a clasei muncitoare au demonstrat creşterea activităţii revoluţionare a maselor şi a capacităţii organizatorice şi politice
a partidului comunist.
Ziua de 1 Mai 1940 a fost sărbătorită de muncitori, sub conducerea
comuniştilor, în Bucureşti şi în numeroase alte oraşe din ţară în aceleaşi
condiţii de teroare din partea autorităţilor ca şi în anii precedenţi. Cu
prilejul acestei sărbători muncitorii comunişti, social-democraţi sau fără
de partid, au demascat exploatarea la care erau supuşi oamenii muncii,
datorită desfăşurării

55 O. Mat ic he s cu, lntruniri şi demostraţii ale oamenilor muncii din Romdnia, fmpotriva exploatării capitaliste, pericolului fascist şi de război, desfăşurate cu
prilejul zilei de 1 Mai în perioada dictaturii regale, în „Analele Institutului de
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luînd în acelaşi timp atitudine împotriva fascismului, în apărarea integriteritoriale a ţării, periclitată de uneltirile cercurilor revanşarde şi
revizioniste din exterior.
In Valea Jiului şi în alte localităţi, unde din cauza terorii maselor
muncitoare nu au avut posibilitatea să organizeze întruniri muncitoreşti,
comuniştii au folosit alte metode, organizînd ieşiri colective în împrejurimile localităţilor respective 58 .
Un important rol în cadrul luptei maselor muncitoare împotriva
dictaturii regale l-au avut mişcările greviste ale proletariatului. La baza
acestor acţiuni au stat o serie de cauze de ordin social-economic şi politic.
Inrăutăţirea situaţiei economice a muncitorimii a determinat creşte
rea spiritului revoluţionar, adîncirea contradicţiei fundamentale din societatea românească. In munca desfăşurată în întreprinderi prin răspîndirea
de manifeste, de ziare revoluţionare ilegale, comuniştii indicau proletariatului ca singură cale pentru obţinerea victoriei, lupta revoluţionară împotriva patronilor şi a regimului dictaturii regale. Rolul organizator şi
conducător al P.C.R. în mişcarea grevistă a proletariatului în anii dictaturii carliste, şi-a găsit expresia în propaganda desfăşurată pentru a convinge pe muncitori de necesitatea declarării grevelor, alegerea unor organe
de conducere a grevelor, formate din elementele combative şi constituirea
de pichete de apărare îmoptriva organelor represive.
Grevele din anii 1938-1940 au cuprins un număr mare de întreprinderi, totodată cele mai multe greve fiind precedate de conflicte de muncă
îndelungate. Luptele greviste, în acelaşi timp, s-au desfăşurat în industria
uşoară, care se bucura în mai mică măsură de sprijinul statului, din care
cauză fenomenele de criză au avut repercusiuni tocmai în diferitele ei
ramuri şi implicit asupr:i clasei muncitoare.
In şirul grevelor din acei ani se numără acţiunile muncitorilor din
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Ferdinand, Haţeg (o întreprindere tipotăţii

grafică)59.

Situaţia

insuportabilă
în care au fost aduse masele muncitimpul dictaturii militaro-fasciste a făcut ca nemulţumirile oamenilor muncii să crească tot mai puternic. Clasa muncitoare
în frunte cu comuniştii, a intensificat lupta împotriva militarizării întreprinderilor, a politicii teroriste fasciste, a intensificării extraordinare a
exploatării şi împotriva jefuirii ţării de către hitlerişti.
Prin documentele elaborate în acei ani, P.C.R. a reuşit să mobilizeze
masele muncitoare din întreaga ţară la luptă împotriva dictaturii militarefasciste şi a maşinii de război hitleristă. Documentul istoric întitulat
„Punctul nostru de vedere", elaborat de Comitetul Central al P.C.R. în 10
septembrie 1940, atrăgea atenţia poporului român, batjocorit de către
slugile lui Hitler că dictatura militară-fascistă caută să folosească ţara
noastră drept avanpost unei provocări războinice antisovietice, arătînd
că partidul comunist şi-a pus ca sarcină imediată mobilizarea maselor
largi la lupta revoluţionară în vederea răsturnării clicii antonesciene 60 •
Organizaţiile locale de partid din Hunedoara au răspîndit în rîndurile muncitorilor, prin comunişti şi alţi luptători antifascişti, numeroase

toare

în

I d e m, p. 83.
A I e x a n d r u G h. S a v u, Date privind mişcarea grevistă in timpul dictaturii regale, în „Analele ... ", op. cit., nr. 5/1963, p. 72.
60 Documente din istoria P.C.R., 1917-1944, op. cit., p. 331.
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manifeste şi chemări mobilizatoare la luptă. Manifestele răspîndite de comunişti cereau: „Fraţi muncitori, nu mai lucraţi pentru germani, căci
Hitler şi Antonescu ne-au adus la cea mai neagră mizerie" 61 .
Pentru a împiedica mişcarea de rezistenţă a muncitorilor hunedoreni,
începînd din toamna anului 1940 poliţia şi siguranţa au trecut la numeroase arestări. Astfel, în lunile septembrie şi octombrie 1940 în Valea
Jiului şi la Deva au fost organizate razii şi percheziţii la domiciliu, la
toţi cei „suspecţi de comunism". In anii 1941 şi 1942 la Deva şi în Valea
Jiului au fost arestaţi numeroşi muncitori mineri pentru activitate revoluţionară, care în urma judecării de către Curtea marţială din Sibiu au
primit pedepse ce însumau cifra de 100 ani de muncă silnică 62 .
Măsurile teroriste nu au reuşit însă să stăvilească lupta revoluţionară
a muncitorimii hunedorene. Acţiunile greviste desfăşurate în anii dictaturii antonesciene, demonstrau că muncitorimea s-a încadrat activ în
mişcarea de rezistenţă a poporului român. La sfîrşitul anului 1940, minerii de la societatea „Mica" Brad şi de la Săcărîmb s-au ridicat la luptă
cerînd mărirea salariului, aprovizionarea cu cele necesare prin magazinele societăţilor şi încetarea terorii dezlănţuite împotriva muncitorimii63.
Cu toată înteţirea terorii fasciste, cu toate că mulţi comunişti din
Valea Jiului zăceau în închisori, Partidul Comunist Român a dus şi în
această perioadă o muncă vie de agitaţie în rîndurile minerilor, arătîndu-le
cum trebuie organizată lupta, care o dată începută trebuie dusă pînă
la capăt.
La baza activităţii comuniştilor a stat platforma de luptă a P.C.R.
din 15 ianuarie 1941, care prevedea, printre altele şi „îmbunătăţirea reală
a situaţiei celor ce muncesc, faţă de promisiunile şi măsurile înşelătoare
ale regimului legionar"64.
Munca desfăşurată de comunişti în vederea declanşării unei greve
generale, cuprindea aspecte variate. Comuniştii împărţeau muncitorilor
broşuri şi manifeste în care era demascată politica de trădare naţională
a dictaturii militare-fasciste, arătîndu-se muncitorimii drumul ce-l are
de urmat în lupta împotriva jugului fascist. Astfel, în lunile ianuarie,
februarie şi martie 1941, au fost răspîndite printre muncitori, broşuri şi
manifeste care chemau la luptă revoluţionară, antifascistă. Pe lîngă broşuri au fost confecţionate manifeste scrise de mînă, care erau afişate în
diferite locuri vizibile. Aceste manifeste îndemnau muncitorii la grevă
şi la alte diferite acţiuni de protest împotriva conducerii întreprinderii 65 .
In aceste condiţii, muncitorii mineri din Valea Jiului hotărăsc să
declare grevă, prin care să dobîndească îmbunătăţirea situaţiei lor materiale.
Greva a început în ziua de 15 aprilie 1941. Conducerea grevei de
către comunişti, solidarizarea altor muncitori cu minerii grevişti, precum
şi atitudinea hotărîtă a femeilor, explică amploarea pe care a căpătat-o
greva. Acţiunea grevistă a minerilor din Valea Jiului a exprimat voinţa
de luptă a muncitorilor pentru condiţii de viaţă omeneşti, pentru înlă
turarea regimului militaro-fascist. Ea a afirmat, încă o dată, curajul şi
61 M. C ova ci,
Din lupta muncitorilor minieri în primii ani ai dictaturii
militare-fasciste, în „Analele ... ", op. cit„ nr. 3/1964, p. 96.
63

Idem, p. 97.
I d e m, p. 99.
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al muncitorilor, a contribuit la întărirea experienţei rea clasei muncitoare şi la înţelegerea mai profundă a rolului
conducător al P.C.R. în desfăşurarea luptelor greviste.
Desfăşurată în condiţiile dictaturii militare-fasciste, greva minerilor
din Valea Jiului din primăvara anului 1941 a lovit direct în odiosul
regim fascist prin pagubele provocate de încetarea aprovizionării cu căr
bunii necesari războiului care se pregătea.
In ultima parte a anului 1941, acţiunile muncitorilor mineri, care au
reţinut atenţia opiniei publice au fost greva muncitorilor de la Societatea
minieră „Mica" Brad 66 precum şi numeroasele conflicte colective de
muncă din alte centre miniere.
In minele din Valea Jiului se constată de asemenea o scădere simţitoare a randamentului producţiei. La 4 iunie, de pildă, la mina Lupeni,
în sectorul III, la grupa Poboreni, o parte din minerii primului schimb
au părăsit lucrul, determinînd scăderea randamentului producţiei la 3,55
tone post în loc de 5 tone post, cît era normal 67 • Scăderea randamentului
producţiei ar fi fost cu mult mai mare dacă autorităţile nu ar fi luat
pe loc toate măsurile de aducere cu forţa la lucru a minerilor grevişti
şi de întărire a efectivului cu noi muncitori 68 • Totodată, au fost adoptate
măsuri drastice de represiune împotriva greviştilor, organizatorii lor fiind
retrogradaţi sau licenţiaţi din serviciu 69 • „Starea de spirit a minerilor raporta la 24 iunie siguranţa din Petroşani - este îngrijorătoare'no. Exemplul greviştilor din 4 iunie a fost urmat şi de alte echipe de mineri. La
13 iulie, schimbul III de la aceiaşi mină, fiind în inferioritate numerică
din cauza neprezentării la lucru a minerilor, s-a dispus repartizarea celor
veniţi la lucru pe lîngă grupa Furnea (abatajul 5/III). In semn de solidaritate cu cei neprezentaţi la lucru, tovarăşii lor de schimb au refuzat
însă şi ei să lucreze în acea zi7 1•
Glasul P.C.R. pătrundea tot mai insistent printre mineri prin intermediul ziarului „România liberă", ce apărea în Banat, şi al altor publicaţii comuniste, ca şi cu ajutorul manifestelor ce erau difuzate din mînă
în mînă. Lozincile însufleţitoare ca: „Muncitori, luptaţi pentru încetarea
războiului! Lucraţi încet şi prost!
La luptă contra nemţilor! Fraţi
muncitori! Nu mai lucraţi pentru Germania căci Hitler şi Antonescu ne-au
adus în cea mai neagră mizerie!", 72 erau tot mai intens făcute cunoscute
maselor de mineri din Petroşani, Lupeni, Aninoasa, Lonea, Vulcan, Petrila.
Pentru activitatea desfăşurată pe linia editării şi difuzării de manifeste
comuniste, numeroşi mineri au fost concediaţi din serviciu. „Vă rugăm
a ţinea seama ca ei să nu mai fie reprimiţi în serviciu",73 era formula
care însoţea fiecare licenţiere din lucru a minerilor, pentru activitatea

avîntul de

luptă

voluţionare

comunistă.

Efectul practic al vibrantelor chemări lansate de partidul comunist
în rîndul minerilor îl constituie intensificarea acţiunilor lor revoluţionare
de rezistenţă faţă de ordinele autorităţilor fasciste. Conducerea minelor
Văii Jiului remarca la 3 noiembrie 1942 un raport al Ministerului
ae Revista arhivelor, nr. 2/1962, pp. 103-104.
Arhivele statului, Deva, dosar: Mina Lupeni.
Cl8 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 77, dosar 7420, filele 185 !ji 278.
71 Arhivele statului, Deva, dosar: Mina Lupeni.
72 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 16, dosar 3800, fila 154.
73 Arhiva Combinatului Carbonifer al Văii Jiului, dosar: Circulare pe 1942.
67
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Inzestrării Armatei reclamă că „lucrătorii lipsesc nemotivat de la
lucru sau părăsesc serviciul fără voie. Această stare de lucruri face ca
randamentul să sufere tocmai azi cînd nevoile timpului cer un maximum
de producţie" 74 • lnţelegînd prin „nevoile timpului" producţi'i de cărbune
necesară ducerii războiului hitlerist, în care România fusese tîrîtă împotriva voinţei oamenilor muncii, conducerea minelor Văii Jiului recunoştea de fapt, în acest raport, incapacitatea ei de a mai putea asigura
cantitatea de cărbune cerută de căpeteniile fasciste ale statului, incapacitate datorată tocmai ostilităţii pe care minerii o manifestau făţiş faţă de
exploatatorii capitalişti, dictatura militară-fascistă şi războiul hitlerist.
In asemenea condiţii, caracterizate de sporirea dîrzeniei muncitorilor,
la 20 noiembrie 1942 a avut loc denunţarea contractului colectiv aflat
în vigoare pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 194275 • „Salariile actuale
- au declarat delegaţii minerilor cu acest prilej - nu mai corespund
scumpetei ce s-a produs între timp, care în loc de a se opri şi stabiliza este
în continuă creştere, agravînd tot mai mult condiţiile de viaţă ale muncitorilor din Valea Jiului" 76 •
Un rol important în pregătirea minerilor cu problemele ce le stăteau
în faţă în momentul începerii tratativelor pentru încheierea noului contract colectiv l-a avut întrunirea convocată de organizaţia P.C.R. din Valea
Jiului la sfîrşitul lunii noiembrie 1942, la Lupeni7 7 • In cadrul întrunirii
au fost analizate probleme privind atitudinea delegaţilor minerilor la
tratative, sarcinile luptei împotriva fascismului şi războiului hitlerist,
au fost făcute cunoscute ultimele ştiri legate de situaţia frontului7 8 •
Incepute la 4 decembrie 1942, la Bucureşti, tratativele pentru încheierea noului contract colectiv au continuat cu întreruperi pînă la 18 decembrie, cînd se ajunsese la stadiul de trecere la redactarea noului contract79. Manevrînd în direcţia împiedicării încheierii unui contract colectiv care să ţină cont de doleanţele muncitorilor mineri, reprezentanţii
societăţilor miniere, cu acordul autorităţilor fasciste, au dispus amînarea
semnării contractului pînă la apariţia deciziei ministeriale, care, conform
promisiunilor Ministerului Muncii, avea să stabilească o nouă salarizare
în industria carboniferă 80 •
La aflarea veştilor privind amînarea semnării contractului colectiv,
s-au produs noi agitaţii în sînul minerilor de pe Valea Jiului. „Lipsa de
încălţăminte, insuficienţa salariului, raţia de făină prea mică şi munca
intensă sînt subiecte curente în discuţiile acestor muncitori" 81 , raporta la
14 decembrie 1942 poliţia din Petroşani.
Rapoartele alcătuite de autorităţile militare la finele anului 1942
semnalau: „In privinţa traiului şi a îmbrăcămintei, muncitorii se plîng
de un salariu prea mic . . . Pe cînd muncitorul duce tot greul, susţi
nîndu-şi viaţa şi munca grea şi istovitoare în .aerul nesănătos din mină,
este retribuit cu un salariu care abia îi ajunge ca să trăiască de o zi pe
alta şi de multe ori nu-şi poate întreţine familia" 82 •
In anul 1942 se desfăşoară şi greva muncitorilor de la „Mica" Brad.
Ibidem.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 841, filele 8, 18, 25, 266, 457.
1s Idem, fond 16, dosar 3910, fila 344.
77 Ibidem.
78 I d e m, fond 5, dosar 284, filele 25 şi 226.
10 I d e m, fila 226.
80 I d e m, fila 76.
81 Ibidem.
82 I de m, fond 16, dosar 3799, filele 243-245.
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Luînd toate

măsurile

în vederea

împiedicării oricărei acţiuni

de rezis-

tenţă din partea muncitorilor contra exploatării şi războiului, spre sfîrşitul lunii aprilie 1942, s-a anunţat în mod oficial că toţi lucrătorii vor
sărbători ziua de 1 Mai 1942, prin muncă. Majoritatea muncitorilor de la
mina „Mica" Brad, încălcînd dispoziţiile direcţiei, nu s-au prezentat la
lucru. Din nota Inspectoratului de jandarmi din 2 mai 1942 rezultă că

în ziua de 1 Mai nu au intrat la lucru muncitorii de la minele Musariu I
şi II, Valea Arsului, Ruda-Brad, numărul lor ridicîndu-se la 756 83 • Acţiu
nea muncitorilor mineri de la 1 Mai făcea dovada creşterii conştiinţei
de clasă a muncitorilor, hotărîrii lor de a folosi toate posibilităţile în vederea obţinerii satisfacerii revendicărilor lor. Ca urmare a acţiunii greviste
din 1 Mai 1942, direcţia societăţii „Mica" s-a văzut obligată să satisfacă
unele dintre revendicări, iar minerii în ziua de 2 mai au reînceput lucrul
la toate minele. Direcţia societăţii „Mica", în urma tratativelor duse cu
delegaţia muncitorilor, a acordat un spor de salariu de 30 la sută cu începere de la 1 ianuarie 1942, rămînînd însă nerezolvate cerinţele referitoare
la aprovizionarea cu produse la un preţ mai redus şi acordarea ajutorului
familiar. Organele represive, în goana lor după „instigatori la grevă", au
arestat şi de data aceasta un număr de 3 mineri. Acţiunea organelor represive a produs indignare în rîndurile muncitorilor, care pe diferite căi
cereau eliberarea minerilor arestaţi. In ciuda acestor proteste şi a stării
de spirit care se crease la explo::itările minelor „Mica", direcţia minei,
pentru a intimida pe muncitori, a afişat la toate exploatările sentinţe
prin care cei 3 mineri au fost condamnaţi la cîte un an închisoare 84•
Perioadele de camuflaj erau folosite de către muncitori pentru sabotarea producţiei de război. La adăpostul camuflajului muncitorii din
schimburile de noapte încetineau lucrul, fapt ce ducea la scăderea simţi
toare a producţiei 8 5.
In anul 1943 ştirile aduse de pe front de soldaţii români, mineri de
meserie, ce veneau dintr-acolo, cu privire la tratamentul inuman la care
erau supuşi din partea ofiţerilor hitlerişti, produceau indignare în rîndul
familiilor lor şi al populaţiei civile86 • Erau în creştere agitaţiile în rîndul
văduvelor de război, care, rămase cu 3-4 copii de întreţinut, primiseră
o pensie sub orice limită de întreţinere 87 •
Agitaţiile minerilor din Valea Jiului au continuat să se manifeste
cu intensitate şi la începutul anului 194488 , în special, după cum nota
la 13 februarie 1944 poliţia din Petroşani, „din cauza continuelor nemulţumiri pe care le manifestă aceşti muncitori pe tema salariilor, a aprovizionărilor cu articole de îmbrăcăminte, mai ales în timpurile actuale cînd
se întîmplă greutăţi mari în ceea ce priveşte aprovizionarea cu astfel
de articole, deoarece, cu toate că se găsesc pe piaţă, totuşi preţul lor este
destul de mare şi astfel muncitorii, cu salariile ce le primesc, numai cu
greu pot face faţă celor necesare existenţei, mai ales cei cu familii numeroase"89.
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Idem, fond 77, dosar 7392, fila 226.
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lele ... ",op. cit„ nr. 5/1964, p. 25.
86 Arhiva procuraturii oraşului Deva, dosar 14/1943.
87 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 16, dosar 3910, fila 358.
ee Arhiva procuraturii oraşului Deva, dosarele: 1/1944, 2/1944, 13/1944.
89 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 16, dosar 3941, fila 12.
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La Cîmpul lui Neag şi Uricani, minerii au ripostat energic hitleriş
tilor, care devastau pădurile din împrejurimi, cărînd lemne cu camioanele
în gara Lupeni 90 • Ei au protestat, de asemenea, împotriva aroganţei cu
care hitleriştii tratau populaţia muncitoare din aceste localităţi.
Noi acţiuni întreprind minerii la Aninoasa unde, în locul prizonierilor sovietici, au fost aduşi la lucru concentraţi din diverse regiuni ale
ţării 91 • Concentraţii aduşi aci din judeţul Gorj şi, asemenea lor, şi cei din
alte judeţe, au refuzat în mai multe rînduri să intre în lucru 92 •
Ca urmare a rezistenţei şi a sabotajului organizat de muncitori, se
produce o scădere vizibilă a producţiei de cărbune. In luna aprilie 1944,
de pildă, s-a realizat o producţie cu 2715 tone mai mică decît cea din luna
martie a aceluiaşi an. Pe schimb s-a realizat în această lună o producţie
de 245,25 de tone, faţă de 266,66 de tone cît s-a realizat în luna precedentă93.

O tot mai rodnică activitate desfăşoară în rîndul minerilor activiştii
P.C.R. Manifestele partidului comunist aduceau în rîndul minerilor lozincile revoluţionare. ln noaptea de 26/27 :iprilie 1944, în Aninoasa, la sectorul 3 Priboi şi 3 Piscu, au fost difuzate manifeste conţinînd lozincile:
„Muncitorime minieră, de 1 Mai cereţi 8 ore de lucru, că voi lucraţi 16!,
Vrem salariu mărit! Vrem pace cu sovieticii! Jos Antonescu!" 94 •
Efervescenţa revoluţionară ce caracteriza starea de spirit a minerilor
din Valea Jiului în vara anului 1944, situaţie ce reiese foarte semnificativ din numeroasele documente ale vremii 95 purta în sine înţelegerea
adîncă de către muncitori a evenimentelor petrecute pe front, nerăbda
rea cu care ei aşteptau sfîrşitul războiului, înfrîngerea Germaniei hitleriste. „Muncitorii - nota poliţia din Deva la 22 august 1944, în pragul
insurecţiei armate - -aşteaptă cu multă nerăbdare căderea actualului guvern (antonescian - n.n.), o parte din ei sînt chiar gata să comită acte
de sabotaj pentru a grăbi prăbuşirea acestuia. Ura contra regimului (:lntonescian - n.n.) şi a războiului (hitlerist - n.n.) - continua nota creşte în fiecare zi" 06 •
Aceste aprecieri, foarte semnificative de altfel pentru momentele
în care erau făcute, erau însoţite de statistici amănunţite dovedind „situaţia economică precară" 97 a ţării. Munca dusă de P.C.R. în rîndurile
minerilor în acei ani de cruntă teroare îşi găsea reflectarea, între altele,
în scăderea producţiei miniere şi lovirea în acest fel în producţia de răz
boi a ţării. Faţă de producţia trimestrială medie de 622.533 de tone de
cărbune realizate în 1943, în primul trimestru al anului 1944 nu s-2u
realizat decît 601.574 de tone, iar în al doilea trimestru 516.588 de tone 00 •
Această scădere a randamentului producţiei, ca şi scăderile înregistrate
în întreaga perioadă a anilor 1941-1944, constituia una din consecinţele
90

Ibidem.

Temîndu-se de strîngerca de la zi la zi a relaţiilor de prietenie între localnici
şi prizonierii sovietici, autorităţile fasciste au dispus, la începutul anului 1944, incarţiruirea tuturor prizonierilor în lagărul central de la Vulcan.
92 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 16, dosar 3941, fila 12.
9 :i Arhivele statului, Deva, dosar: Rapoarte de activitate ale societăţii „Lonea"
pe 1944.
~· Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 16, dosar 3939, fila 124.
95 Idem, fond 77, dosar 7337, fila 57.
ue I d e m, fila 59.
97 I de m, fond 10, dosar 3873, fila 319.
08 Arhiva Combinatului Carbonifer al Văii Jiului, dosar: Dări de seamă ale
Consiliului de administraţie al societăţii" Petroşani" pe anul 1944.
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activităţii desfăşurată de P.C.R. pentru mobilizarea
nea de sabotare a producţiei de război capitaliste.

minerilor în

acţiu

Numeroasele acţiuni revendicative şi protestatare, organizate de
muncitorimea hunedoreană în acei ani, din care unele s-au ridicat pînă
la grevă, au întruchipat hotărîrea muncitorilor mineri de a se situa ală
turi de întregul popor muncitor în lupta împotriva exploatării capitaliste, dictaturii militare-fasciste şi războiului hitlerist.
Pentru a înăbuşi lupta revoluţionară a maselor muncitoare şi a menţine regimul de exploatare şi silnicie, burghezia şi moşierimea au împînzit ţara cu închisori şi lagăre. Urmărind să-i izoleze pe comunişti de
mase şi să-i distrugă din punct de vedere fizic şi moral, dictatura militaro-fascistă a introdus pentru aceştia, un regim de asasinare lentă, prin
schingiuiri şi înfometare. Regimul aspru impus prin condiţiile de detenţiune nu a putut stăvili, însă, lupta comuniştilor şi antifasciştilor. Temniţele au fost transformate de comunişti în adevărate şcoli de educaţie
politică, revoluţionară. Se desfăşura, cu toate interdicţiile extrem de
aspre, o intensă activitate de partid şi de pregătire cultural-ideologică.
Munca politico-educativă oţelea curajul şi încrederea comuniştilor în
triumful cauzei clasei muncitoare, îi pregătea pentru ca la ieşirea din
temniţe să se avînte mai înarmaţi în luptă.
Alături de comuniştii din întreaga ţară, muncitorii hunedoreni întemniţaţi pentru activitatea lor revoluţionară, au ţinut sus steagul partidului,
desfăşurîi:d şi în acele condiţii de teroare o neobosită luptă pentru cauza
celor exploataţi şi asupriţi. „ln închisoarea din Caransebeş - relatează
Patilineţ Ioan, activist al Comitetului Judeţean P.C.R. Hunedoara fiind
dus în 1941 împreună cu alţi tovarăşi, am cunoscut pe tovarăşii: Nicolae
Ceauşescu, Emil Bodnăraş şi pe Gh. Gheorghiu-Dej. Conducerea de partid
din închisoare a luat în discuţie situaţia noastră, a celor proaspăt sosiţi.
Eu am lucrat la atelierul de tîmplărie alături de alţi tovarăşi, avînd sarcini trasate de conducerea partidului. Sarcinile se transmiteau, de obicei,
în timpul afectat pentru plimbare în curte. Şedinţele conducerii de partid
se ţineau mai ales în biblioteca închisorii. Noi, uteciştii stăteam de pază.
Cînd apărea vreun gardian, tovarăşii din bibliotecă citeau o carte oarecare. Pentru pregătirea noastră politică un mare sprijin am avut din
partea tovarăşului Miron Constantinescu care era bibliotecar. Lucram
diferite obiecte pe care le trimiteam acasă la părinţi spre a le vinde, iar
banii erau folosiţi pentru nevoile colectivului de comunişti din inchisoare"99. In acelaşi sens, tovarăşul Cotoţ Iosif, muncitor pensionar din
Petroşani, îşi aminteşte: „In lagărul din Tîrgu Jiu unde am fost internat
am întîlnit pe tovarăşii: Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Mihai Gere şi
alţii. Primind sarcim. de a mă ocupa cu grădinăritul, am reuşit să ţin
legătura cu tovarăşele femei din lagăr transmiţîndu-le sarcini trasate de
conducerea partidului din lagăr. In munca de grădinar, eu asiguram securitate:i participanţilor la şedinţele de partid. Luam uneltele de grădinar
şi îmi făceam de lucru în apropierea porţii mari de la intrarea în lagăr.
Cînd veneau gardienii, făceam zgomot cu uneltele ca să audă tovarăşii.
Lovirea sapei s:iu a greblei o făceam sub pretextul curăţirii de pămînt" 100 •
Activitatea revoluţionară desfăşurată de muncitorimea hunedoreană
în anii dictaturii militare-fasciste a constituit o contribuţie de seamă la
90
100

Arhiva Muzeului

Judeţean

Hunedoara Deva, Zoe. cit.

Ibidem.
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lupta generală a poporului român împotriva fascismului şi a războiului
hitlerist pentru înfăptuirea glorioasei insurecţii armate antifasciste din
august 1944.
Insurecţia armată de la 23 August 1944 a constituit o cotitură radicală în viaţa poporului român, a deschis o nouă epocă în istoria ţării
noastre, epoca revoluţiei populare. Răsturnarea dictaturii militare-fasciste
a fost opera maselor largi ale poporului, a luptei lor pline de avînt şi abnegaţie pentru eliberarea patriei, pentru cucerirea independenţei naţionale,
luptă organizată şi condusă de către Partidul Comunist Român.
Evenimentele petrecute cu mai bine de două decenii în urmă au avut
profunde rădăcini istorice în frămîntările sociale din perioada premergă
toare războiului. Forţele patriotice care au activat în August 1944 şi-au
tras seva, vigoarea, din marile bătălii revoluţionare, desfăşurate de-a lungul anilor de masele largi populare, sub conducerea comuniştilor.
Poporul nostru se mîndreşte cu faptul de a fi luptat, sub conducerea
partidului comunist, pentru eliberarea ţării de sub jugul fascist, de a-şi
fi adus contribuţia la lupta pentru zdrobirea Germaniei hitleriste şi salvarea civilizaţiei de barbaria fascistă.
Inaintarea ţării noastre, astăzi, pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, succesele luptei pentru înfăptuirea obiectivelor acestei etape în vederea trecerii treptate la construirea comunismului
reprezintă o strălucită confirmare istorică a justeţei politicii Partidului
Comunist Român, o chezăsie că, sub conducerea înţeleaptă a partidului,
poporul nostru va obţine noi şi măreţe realizări pe drumul înfloririi patriei
noastre, al bunăstării şi fericirii.
Neobosita activitate politică şi organizatorică a partidului a găsit teren
fertil în activitatea creatoare, în munca harnicului şi talentatului nostru
popor, care a schimbat din temelii î·1treaga ţară. Consecvent liniei leniniste de industrializare socialistă, partidul a pus bază solidă şi trainică
dezvoltării întregii noastre economii. De la un capăt la celălalt al ţării
se profilează azi siluetele zvelte ale noilor fabrici şi uzine, a zecilor şi
sutelor de unităţi industriale noi. Intreg cuprinsul patriei a devenit un
imens şantier al construcţiei socialiste.
Tabloul industriei al României socialiste ne înfăţişează privelişti
minunate, încîntătoare. Tînăra şi viguroasa noastră industrie chimică,
puternica industrie constructoare de maşini, marile centrale electrice,
modernele combinate de prelucrare superioară a lemnului sînt numai
cîteva elemente ale acestui măreţ tablou.
Astăzi, fiecare din noi ne mîndrim cu furnalele, cuptoarele Martin
de mare capacitate, cu laminoarele moderne, de înalt nivel tehnic din
Hunedoara, cu faptul că datorită gradului ridicat de mecanizare a lucrări
lor miniere, munca în subteran este mai productivă, mai frumoasă.
România socialistă este o ţară cu o economie dinamică, multilateral
dezvoltată, al cărei ritm de dezvoltare o situiează printre cele mai înaintate din lume. In prezent, tînăra industrie socialistă produce aproape de
10 ori mai mult decît producţia industrială a anului 1938 din România
burghezo-moşierească. Intreaga producţie industrială a anului 1938 se
realizează astăzi în circa 5 săptămîni, a construcţiei de maşini în 15 zile,
a chimiei în 9 zile.
Concomitent cu dezvoltarea industriei, a păşit pe drumul socialismului, al marii producţii moderne şi agricultura ţării noastre. Cu încredere
deplină în politica partidului, harnica ţărănime a devenit o clasă stăpînă
pe mijloacele de producţie, pe munca şi rezultatele ei. Ţărănimea coopera34
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tistă participă activ la lupta pentru continua sporire a producţiei agricole
vegetale şi animale, la asigurarea unui belşug de produse agroalimentare.
In condiţiile dezvoltării mecanizării şi chimizării lucrărilor agricole
producţia a crescut în ultimii zece ani cu 30,8 la sută, ceea ce a asigurat
un belşug de produse pentru aprovizionarea populaţiei, a industriei
cu materii prime, crearea unor rezerve de stat, precum şi unele disponibilităţi pentru export.
Dezvoltarea în ritm ascendent a economiei naţionale a dus la creşte
rea an de an a venitului naţional. Pe această bază, partidul şi guvernul
au luat măsuri importante pe linia înfăptuirii măreţului ţel al ridicării
continue a nivelului de trai material şi cultural al celor ce muncesc.
Fiecare familie, fiec:ire om al muncii simte azi în viaţa de zi cu zi
tot ceea ce partidul şi guvernul au făcut pentru un trai mai bun, mai
fericit şi îmbelşugat.
Marile transformări care au avut loc în viaţa economică a ţării au
schimbat calitativ şi structura socială, au dus la întărirea continuă a
orînduirii noastre de stat socialiste. Au fost lichidate definitiv clasele
exploatatoare. Clasa muncitoare, stăpînă pe munca sa, şi-a sporit rîndurile, a crescut capacitatea de mobilizare, spiritul de disciplină şi puterea
de organizare, trăsături pe care le-a imprimat întregului popor. De asemenea, o dată cu încheierea cooperativizării agriculturii, ţărănimea a
devenit o clasă nouă, omogenă şi unitară. In acelaşi timp, noua intelectualitate, legată trup şi suflet de popor, are cele mai largi posibilităţi de
punere în aplicare a cunoştinţelor şi capacităţii sale în slujba construcţiei
socialiste.
O caracteristică fundamentală a societăţii noastre este lărgirea continuă a democraţiei socialiste, participarea largă a maselor la dezbaterea
principalelor probleme ale politicii interne şi externe, la conducerea treburilor obşteşti. Creşte tot mai mult rolul statul\li în organizarea, planificarea şi conducerea economiei naţionale.
Victoriile poporului nostru, obţinute sub conducerea înţeleaptă a
partidului, sînt în acelaşi timp o contribuţie internaţionalistă la dezvoltarea
sistemului mondial socialist, la întărirea forţelor păcii şi progresului
întregii omeniri.
Intregul nostru popor munceşte cu entuziasm pentru înfăptuirea luminoaselor perspective deschise de cel de-al X-lea congres al partidului.
Milioanele de oameni ai muncii de la oraşe şi sate, mai strîns uniţi ca oricînd în jurul partidului drag, a Comitetului său Central, înscriu în agenda
vremii fapte în faţa cărora îţi tresaltă inima de bucurie.
Remarcabile sînt şi succesele oamenilor muncii din judeţul Hunedoara.
In toate întreprinderile judeţului sarcinile de plan sînt îndeplinite şi
depăşite.

Ca urmare a muncii entuziaste desfăşurate, harnicii mineri, siderurconstructori, forestieri şi ceilalţi oameni ai muncii au produs peste
plan zeci de mii de tone fontă, oţel, laminate finite pline, cocs şi semicocs,
cărbune brut extras, minereu de fier, cantităţi importante de cherestea, un
mare număr de maşini-unelte şi multe alte produse. Sînt realizări ce
reflectă hotărîrea cu care colectivele de muncă din judeţul nostru dau
viaţă măreţelor sarcini trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român pe linia construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate
în patria noastră.

gişti,
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PAGES DE L'HISTOIRE DES LUTIES REVOLUTIONNAIRES
DES OUVRIERS DE HUNEDOARA

ResuMe
L'activite revolutionnaire deployee par la classe ouvriere de Hunedoara sous
la direction du Parti Communiste Roumain, dans la periode du regime bourgeoisagrarien, a constitue une contribution importante ă la lutte generale du peuple
roumain contre l'exploitation et l'oppression, contre le fascisme et la guerre, pour
la paix et le socialisme.
Se fondant sur une serieuse documentation d'Archives et sur les relations de
communistes qui ont lutte dans l'illegalite, les auteurs analysent avec discernement
la lutte heroique menee par le proletariat de Hunedoara, ayant ă S'3. tete et pour
quide le Parti Comuniste Roumain.
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TOPOARE DE CUPRU CU BRAŢELE „lN CRUCE"
lN COLECŢIA MUZEULUI DIN DEVA

Ioan Andriţoiu

Transformările petrecute la sfîrşitul neoliticului în modul de confecţionare a uneltelor, determinate de o serie de factori şi amplificate prin
descoperirea, folosirea şi răspîndirea metalelor, a cuprului, apoi a bron.:
zului, pot fi urmărite în evoluţia lor permanentă şi multilaterală prin
studierea uneltelor cofecţionate din acest metal. Alături de topoarele de

tip Baniabic cu muchia rotundă de la Crişeni-Călan 1 şi ~. un loc
3.parte în rîndul obiectelor de aramă aflate în colecţia muzeului din Deva
îl ocupă cele cinci topoare cu braţele „în cruce" (kreuzschneidige Ăxte),
descoperite întîmplător în localităţile Tîrnăviţa - două bucăţi3, Cră
ciuneşti4 şi Vica* cîte unul, iar al cincilea exemplar provenind din hotarul comunei Batiz.
Localitatea Crăciuneşti (Băiţa) este cunoscută în literatura arheologică
prin descoperirea, pe un deal din apropierea văii Cremenii, a unor piese
de silex cu urme de prelucrare caracteristice neoliticului5 • Tot neoliticului
aparţin două fragmente de topoare de piatră şlefuite (inv. nr. 4293, 4464),
precum şi fragmente ceramice ieşite la iveală întîmplător. In peşterile din
împrejurimile localităţii s-au descoperit oase de animale, unele folosite
ca unelte (inv. nr. 4472-4475), purtînd evidente urme de prelucrare, un
1 M. R o ş c a, Le depât de haches en cuivre de Baniabic, dep. de Turda-Arieş,
în Dacia, III-IV (1927-1932), p. 354; Idem, Repertoriu, p. 233, nr. 91; Idem,
A bdnyabllkki reszlelet, în Folia Archaeologica, XI, 1959, p. 30; D. Berci u, Uneltele de cupru şi bronz de origină transilvană: securile de tip Baniabic, în Apulum,
I, 1939-1942, p. 7.
2 Inedit, descoperit în cimitirul satului Băcia.
3 Inventarele vechi ale muzeului nu cuprind nici o informaţie cu privire la
locul şi împrejurările descoperirii. Exemplarul cu nr. inv. 5234 datorită unei greşeli
de informare, a fost dat de M. Roska în Repertoriu, p. 144, nr. 332 ca descoperit la
Cugir. Această confuzie a determinat includerea localităţii Cugir în literatura arheologică ca loc de descoperire al unui topor cu braţele „în cruce" de tip Jaszladany. Al
doilea topor de la Tîrnăviţa are aceleaşi dimensiuni (18 cm) ca şi cel presupus ca
descoperit la Cugir, ceea ce dovedeşte că acelaşi topor este dat de Roska ca descoperit în două locuri. Darea de seamă a Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului Hunedoara consemnează achiziţionarea, în 1898, contra sumei de 8 florini,
a două topoare cu braţele „în cruce" descoperite la Tîrnăviţa (vezi A Hunyadmegyei
tortenelmi es regeszeti tarsulat, IX, 1898, p. 151).
4
Inventarele muzeului dau ca loc al descoperirii exemplarului cu nr. inv. 5219
judeţul Hunedoara, cum este cunoscut în publicaţii (vezi M. Ros k a, Repertoriu,
p. 110, nr. 73, fig. 132; Idem, A rezcsakdnyok, în Ki:izlemenyek II, 1, 1942, p. 25,
fig. 23). I. Nestor şi Oct. Floca, în urma cercetării arhivei Societăţii de Istorie şi
arheologie a comitatului Hunedoara, consideră ca loc al descoperirii satul Cră

ciuneşti (Băiţa).

* Toporul a fost descoperit în 1910-1912 la poalele dealului „Feru", la adîncimca de 50 cm, cu ocazia săpării unor gropi pentru construirea unui gard. In
anul 1944 toporul a fost donat muzeului din Deva de către ing. Haida Titus căruia
îi mulţumim şi pe această cale.
5 M. Ros k a, Repertoriu, p. 143, nr. 320.
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FIG. 1, a, b. TOPOARELE DE LA TÎRNĂVIŢA (1/4)
vas-strachină şi

numeroase fragmente ceramice ornamentate prin inc1z1e
cu motive caracteristice culturii Coţofeni 6 • In localităţile
Tîrnăviţa, Vica şi Batiz nu au fost semnalate, pînă în prezent, alte descoperiri arheologice decît cele prezentate în această comunicare.
Descrierea obiectelor:
1. Topor (nr. inv. 5234, Fig. la) cu braţele dispuse „în cruce" şi arcuite spre interior. Lungimea braţelor este egală de o parte şi de alt:l a
găurii de înmănuşare. Contururile piesei sînt bine definite şi tăişurile ascuţite. Pe latura interioară, orificiul de înmănuşare are un manşon profilat, iar pe latura exterioară gaur:i. de înmănuşare este uşor marcată. In
părţile laterale ale toporului se observă o dungă mediană rezultată din
mişcarea celor două valve în timpul procesului de turnare. Suprafaţa
exterioară 3. toporului prezintă unele neregularităţi datorate, la fel, turnării. Patina piesei pe alocuri verzuie. Culoarea roşiatică a metalului
indică aramă pură 7 • Dimensiuni: lungimea totală 18,2 cm, din care braţul
cu tăişul vertical 7,8 cm şi cel cu tăişul orizontal 7,4 cm; lăţimea tăişului
orizontal 3,6 cm, 3. celui vertical 3,1 cm; diametrul tubului de înmănu
şare 2,7 cm; greutatea 580 gr.
Locul descoperirii, Tîrnăviţa (Brănişca).
2. Topor (nr. inv. 5238, Fig. lb) cu braţele dispuse „în cruce" cu
forma zveltă, asemănător cu nr. 5234. Intreaga suprafaţă a toporului prezintă porozităţi rezultate în procesul turnării. Pe partea concavă, în părţile
superioară şi inferioară a tubului de înmănuşare, cîte două adîncituri de
formă circulară cu diametrul de 0,9 cm 8 . Dimensiuni: lungimea totală
în pasta

crudă

a Materiale inedite in
7

Conform analizei

muzeului din Deva.
la Stuttgart arama mai

colecţia

făcută

argint.

conţine

doar urme slabe de

e Rezultatul analizei chimice ca la nota 7. Topoarele de cupru cu braţele „in
cruce" de la Tîmăviţa sînt amintite in: A hunyadmegyei ... IX, 1798, p. 151; Az
Osztrak-Magyar Monarchia trasban es kepben, XX (VII), p. 20; M. Ros k a,
Repertoriu, p. 281, nr. 44; Idem; Klizlemenyek, II, I, 1942, p. 54; J. Dr ie ha u s,
Zur Datierung und Herkunft donauliindischer Axttypen der fr1lhen Kupferzeit, in
Archaeologia Geographica, 111/1-3, 1952, p. 7.
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FIG. 2. TOPORUL DE LA VICA (1/2)

26,5 cm, din care braţul cu ţăişul vertical 11,6 cm şi cel cu tăişul orizontal
11,7 cm; lăţimea tăişului orizontal 5 cm, a celui vertical 3,7 cm; diametrul
tubului de înmănuşare 3,4 cm; greutatea 1310 gr.
Locul descoperirii, Tîrnăviţa (Brănişca).
3. Topor (nr. inv. 14.393, Fig. 2) cu braţele dispuse „în cruce" identic
cu precedentul. De o parte şi de alta a găurii de inmănuşare în ax longitudinal şi pe partea laterală dinspre manşon a braţului cu tăişul vertical,
cîtîe o adîncitură de formă circulară cu diametrul de 1 cm. Manşonul profilat al găurii de înmănuşare deteriorat parţial. Dimensiuni: lungimea
totală 23,9 cm, din care braţul cu tăişul vertical 11,1 cm, cel cu tăişul
orizontal 10,1 cm; lăţime:l tăişului orizontal 5 cm, a celui vertical 4,7 cm;
diametrul tubului de înmănuşare 3,1 cm; greutatea 970 gr 9 •
Locul descoperirii, Vica (Gurasada).
4. Topor (nr. inv. 5219, Fig. 3) cu braţele dispuse „în cruce", reprezentînd un profil longitudinal uşor arcuit spre interior. Braţele sînt inegale, cel cu tăiş orizontal fiind mai lung. Braţul vertical are o formă
9

Analiza

chimică arată

urme de argint în

aramă.
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FIG. 3. TOPORUL DE LA CRĂCIUNEŞTI (1/2)
specifică. Privit de sus are o muchie de formă alungită (migdală) care
este paralelă cu tubul de înmănuşare, spre care se înclină în formă uşor
arcuită. Pe partea concavă, gaura de înmănuşare are un manşon profilat,
parţial deteriorat. Descoperitorul a înlăturat o bucată de metal lungă de
O, 7 cm din tăişul orizontal şi din manşonul profilat. Pe alocuri acoperit
cu un strat de patină verde. Culoarea metalului roşiatică 10 • Dimensiuni:
lungimea totală 21 cm, din care braţul cu tăiş vertical 7,4 cm şi cel cu
tăişul orizontal 9,9 cm; lăţimea tăişului orizontal 4,4 cm, a celui vertical
3,6 cm; diametrul tubului de înmănuşare 3,8 cm; greutatea 800 gr.
Locul descoperirii, Crăciuneşti (Băiţa).
5. Topor (Fig. 4) cu braţele „în cruce", uşor arcuite, rupt în două
bucăţi în regiunea găurii de înmănuşare. Braţele sînt inegale, cel orizontal
fiind mai lung. Pe latura interioară, orificiul de înmănuşare are un manşon uşor profilat, parţial distrus, pe latura exterioară el abia fiind conturat. Patina piesei, neuniformă, este verzuie, pe alocuri ştearsă. Culoarea
metalului roşiatică. In partea superioară a braţului cu tăiş vertical se
observă urme de lovire cu un obiect ascuţit. Dimensiuni: lungimea totală.
20,3 cm, din care braţul cu tăiş vertical 8,1 cm şi cel cu tăişul orizontal
9,9 cm; lăţimea tăişului orizontal 4,7 cm, a celui vertical 2,8 cm, diametrul
tubului de înmănuşare 2,6 cm; greutatea 560 gr.
Locul descoperirii, Batiz.
Topoarele cu braţele „în cruce" (kreuzschneidige Ăxte) prezentate
10
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Ibidem.
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FIG. 4. TOPORUL DE LA BATIZ (1/2)

mai sus aparţin unui tip de unelte încadrate cronologic la sfîrşitul epocii
neolitice. Exemplarele descoperite la Tîrnăviţa (Fig. 1:i, b) şi Vica (Fig. 2)
aparţin tipului Jaszladany din familia topoarelor de cupru cu braţele „în
cruce", care, împreună cu familia înrudită a topoarelor-ciocan (Hammeraxte), sînt răspîndite în număr mare în Europa sud-estică 11 • Dintre
topoarele cu braţele „în cruce", tipul Jaszladany este cel mai evoluat din
punct de vedere tipologic şi în acelaşi timp cel mai răspîndit, aparţinîndu-i
aproape 700/0 din totalitatea topoarelor de cupru cu braţele „în cruce"
descoperi te 12 •
Topoarele de tip Jaszladany cunosc o întinsă ari~ de răspîndire ajungînd: la nord pînă în părţile sudice ale Poloniei 13 , la răsărit pînă în vestul
Ucrainei14, în sud cîmpia din jurul Sofiei15 şi ţinutul muntos al Serbiei1 6 ,
11 F r. S c hub e r t, Zu den sildosteuropiiischen Kupferiixten, în „Germania"
vol. 43, 1965, nr. 2, p. 274 şi urm.
12 J. Dr ie ha u s, op. cit., p. 2; D. Berci u, Topoare de cupru cu două braţe
opuse (tipologie şi origine), in Apulum, I, 1939-1942, pp. 39-71.
1a J. Dr ie ha u s, op. cit., p. 2 şi urm.
14 A 1. V u Ip e, Cu privire la cronologia topoarelor de aramă cu braţele „în
cruce", în SCIV, 15, 1964, 4, p. 460.
is V. Mic o v, Me.UHH 6pa.neH-Kopa•rn oT B-bnrapHH, în J13cne.neaHHH e naMeT Ha
Kapen IlIKopnHJJ, Sofia, 1961, 369-385.
16 M. G ar as anin, Schaftlochaxte aus Kupfer in den Sammlung serbischer
Museum, in 34 Ber. R.G.K., 1951-1953, p. 61 şi urm.; F r. S c hub e r t, op. cit.,
p. 281.
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la vest pînă în Boemia de nord-est 17 • Cea mai mare densitate a descoperirii topoarelor cu braţele „în cruce" o găsim în Transilvania. Aceasta constituie un argument în plus pentru susţinerea tezei potrivit căreia topoarele cu braţele „în cruce" şi topoarele-ciocan din care derivă acestea au
luat naştere în Transilvania şi în România de est şi sud-est, în ariile de
răspîndire ale culturilor Cucuteni şi Gumelniţa 18 , de unde s-au răspîndit
în scurt timp în Europa de S-E (tipul Jaszladany).
Deşi majoritatea topoarelor cu braţe „în cruce", ca şi a topoarelorciocan, provin din descoperiri întîmplătoare care nu oferă elemente de
încadrare cronologică, unele piese au apărut în contexte eul turale determinate, împrejurare care ajută şi permite fixarea în timp a acestor două
familii de topoare. Pe teritoriul României, în aşezarea de la Brad, în
Moldova, s-a descoperit, cu prilejul săpăturilor arheologice, în complexul
Cucuteni A-B 10 , un topor de cupru cu braţele „în cruce". In Transilvania,
un asemenea topor a fost descoperit, în mod întîmplător, în cimitirul de
la Decea Mureşului 20 , apar·ţinînd unei faze tîrzii a culturii Bodrogkeresztur21 (D. Berciu) sau unui grup de cultură analog cu Tiszapolgar sau
Gumelniţa (Kutzian) 22 . Pe teritoriul Ungariei, toporul descoperit în mormîntul 18 al necropolei de la Jaszladany încadrează tipul respectiv în cultura Bodrogkeresztur 23 .
Mai dificilă este încadrarea tipologică a toporului cu braţele „în
cruce" de la Crăciuneşti (Fig. 3) şi a celui descoperit în localitatea Batiz
(Fig. 4). Ele prezintă unele din caracteristicile topoarelor de tip Jaszladany, dar, în acelaşi timp şi deosebiri care le apropie întrucîtv'i de tipul
Tg. Ocna24 , răspîndit în sud-estul Transilvaniei şi părţile sud-vestice ale
Moldovei 25 • De aceea, înclinăm să credem că cele două exemplare pot fi
considerate ca făcînd parte din categoria topoarelor de tranziţie de h un
tip la altul sau ele constituie, eventual, variante îndepărtate ale tipurilor
amintite.
O formă aparte prezintă braţul cu tăişul vertical al toporului de la
Crăciuneşti, datorată, considerăm, unor defecţiuni din timpul procesului
de turnare, cînd vîrful s-a înclinat spre interior, muchia avînd în secţiune
transversală o formă alungită, ':I.Semănătoare unei migdale. După răcire,
toporul nu a fost retopit, ci a fost folosit în forma în care exista. Trei
din topoarele prezentate au în regiunea din jurul găurii de înmănuşare
cîte una sau două adîncituri circulare. Cel de la Vica are un astfel de
17

M. N o v o t n a, în Slovenska Archeologia, 1955, p. 70; J. Dr ie ha u s, op
şi urm.; F r. S c hub e r t, op. cit., p. 281 şi urm.
te D. Berci u, Apulum I, p. 66; M. Ros k a, Kijzlemenyek, II, 1942, 1, p. 73;
A I. Vu 1 pe, op. cit., p. 463; Z. S z e k e 1 y, op. cit„ p. 331.
1e A I. V u 1 pe, op, cit., pp. 457-466; Z. S z e k e 1 y, Unelte de aramă şi de
bronz din Transilvania, în SCIV, 18, 1967, 2, pp. 329-330; F r. S c hub e r t, op.
cit., p. 286.
2o M. Ros k a, A kettos ellentelu vijrijsrez-csdkdny stratigrafiai helyzete Erdelyben, în AE, 1928, pp. 48-53; K o V ac s Ist V an, Cimitirul eneolitic de la Decea
Mureşului, în Anuarul Institutului de studii clasice, I, 1928-1932, p. 89 şi urm.
21 Contribuţii la problemele neoliticului în Romdnia în lumina noilor cercetări,
Bucureşti, 1961, p. 124.
22 J. K u t z i a n, The Cooper Age Cementery of Tiszapolgdr Basatanya,
1963, p. 448.
2ll P. Pat a y, în AE, 1944-1945, pp. 1-10; I. K u t zi an, op. cit., p. 491.
24 M. Ros k a, AE, 1928, p. 48; C. Mă tasă, Aşezarea eneolitică Cucuteni B.
de la Tîrgu Ocna-Podei, în Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 11 şi urm.
25 D. Berci u, Apulum, I, p. 66; F r. S c hub e r t, op. cit., p. 282.

cit., p. 2
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semn

pe partea laterală. Aceste adîncituri au fost interpretate ca fiind
de atelier sau semne de meşter 26 •
In ce priveşte încadrarea cronologică şi culturală, cele cinci topoare
cu braţele „în cruce" aparţin perioadei de sfîrşit a epocii neolitice. Din
această etapă finală a neoliticului au fost identificate pe cursul mijlociu
al Mureşului numeroase locuri în care au ieşit la iveală unelte de piatră
şi os, material ceramic etc. Astfel, în partea nord-estică a Devei, în cartierul „Ceangăi", au fost semnalate şi cercetate urmele unei aşezări aparţi
nînd culturii Tisa E 27 , încadrată cronologic în faza finală a neoliticului,
înaintea culturii Coţofeni şi după ceramica pictată sau cea de tip Turdaş 28 •
Pe dealul cetăţii Deva29 , la Geoagiu 30 , Cozia, Boholt, Godineşti, Crăciu
neşti31, Baia de Criş3 2 etc. s-a descoperit un bogat şi variat material arheologic în rîndul căruia se distinge ceramica (vase întregi sau întregibile,
fragmente ceramice ornamentate prin incizie) caracteristică culturii Coţo
feni. Aceste descoperiri sînt mărturii care fac dovada unei intense
locuiri, la sfîrşitul neoliticului, a teritoriului de azi al judeţului Hunedoara de comunităţile omeneşti purtătoare ale culturii Coţofeni.
Cele cinci topoare de cupru cu braţele „în cruce" din colecţia muzeului din Deva credem că le putem considera ca aparţinînd culturii Coţofeni.
Topoarele de cupru cu braţele „în cruce" descoperite la Vica şi Batiz
îmbogăţesc lista descoperirilor de topoare de tip Jaszladany cu două noi
şi

mărci

localităţi.

Prezenţa topoarelor de cupru cu braţele „în cruce" şi a topoarelor de
tip Baniabic cu muchia rotunjită, pe cuprinsul judeţului Hunedoara, presupune existenţa în această regiune, bogată în zăcăminte de cupru, în
etapa finală a neoliticului, a unei activităţi de extragere şi prelucrare a
metalului. Cercetările viitoare sau descoperirile fortuit€ vor completa
colecţia de obiecte de cupru care va susţine cu noi exemple această concluzie.

HACHES EN CUIVRE TRANCHANTS
DU MUSt:E DE DEVA

„EN CROIX" DES COLLECTIONS

RESUME

•

L'etude porte sur cinq haches en cuivre aux tranchants en croix (kreuzschneidige Axte) faisant partie des collections du Musee de Deva, mises au jour:
deux exemplaires a Tîrnăviţa (Tirnavica), trois exemplaires a Crăciuneşti, ă Vica
et a Batiz.
2o M. Ros k a, Kozlemenyek, II, 1942, p. 23.; D. B e r c i u, Apulum, I, p. 41;
F r. S c h u b e r t, op. cit., p. 286, şi urm.
27 Oe t. FI oca, Staţiunea de la sfirşitul treptei de jos a barbariei, din marginea Devei (O civilizaţie neatestată pe teritoriul Transilvaniei), în SCIV, II, 1950,
pp. 220-224; Istoria Romdniei, I, 1960, pp. 52-53.
2s Oct.
FI oca, Harta arheologică a municipiului Deva, în Sargeţia, VI,
1969, p. 9.
29 I d e m, p. 9, fig. 3.
30 M. Ros k a, Repertoriu, p. 15, nr. 19.
31
32

Materiale inedite în colecţia muzeului din Deva.
M. Ros k a, Repertoriu, p. 140, nr. 277; Hunyadvarmegye Ulrtenete, I, 1902,

p. 15.
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A la suite d'une erreur d'information, l'une des haches de Tîrnăviţa a ete
consideree par M. Roska comme provenant de Cugir (Kudzsir). Cette confusion a
fait inclure Cugir parmi Ies localites a decouvertes de haches aux tranchants en
croix de type .Jaszladciny3• Or la hache de Tîrnăviţa a Ies memes dimensions (18 cm)
que celle censee avoir ete decouverte a Cugir, d'ou il ressort que le meme exemplaire a ete, par erreur, enregistre comme provenant de deux localites differentes.
La hache n° d'inventaire 5219 est connue dans la litterature archeologique
comme mise au jour dans le departement de Hunedoara. Des recherches dans Ies
archives du musee ont permis de l'assigner a la localite de Crăciuneşti 4 •
Les haches aux tranchants en croix presentees appartiennent a un type d'outils
qui se situent chronologiquement a la fin du neolithique. Les exemplaires mis au
jour ă Tîrnăviţa (fig. 1 a, b) et a Vica (fig. 2) font partie du type Jaszladany de la
famille des haches aux tranchants en croix, qui connaissent une large diffusion
dans le sud-est de l'Europe, leur maximum de densite se trouvant en Transylvanie.
Ce fait constitue un argument de plus en faveur de la these selon laquelle aussi
bien Ies haches aux tranchants en croix que Ies haches-marteaux dont derivent celles-ci ont pris naissance en Transylvanie et dans l'est et le sud-est de la Roumanie,
dans Ies aires de diffusion des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţais, d'ou
elles se sont rnpidement repandues dans l'Europe du sud-est (type Jaszladany).
La determination typologique est plus difficile pour la hache de Crăciuneşti
(fig. 3) et pour la hache de Batiz (fig. 4). Elles presentent en effet certaines des
caracteristiques des hachcs de type Jaszladany, mais aussi des differences qui
Ies rapprochent en une certaine mesure du type Tg. Ocna24, repandu dans le
sud-est de la Transylvanie et en Moldavie2s. En consequence, l'auteur incline ă
considerer ces deux exemplaires comme faisant partie de la categorie des haches
de transition d'un type ă l'autre ou peut-etre comme des variantes eloignees des
deux types mentionnes.
Comme encadrement chrono!ogique et culturel, les cinq haches etudiees peuvent etre considerees comme appartenant a la civilisation de Coţofeni, dont on a
mis au jour de nombreux vestiges, consistant surtout en materiei ceramique, dans
Ies localites de Deva, Geoagiu, Cozia, Boholt, Godineşti et Crăciuneşti.
La presence dans le departement de Hunedoara 1,2 des haches aux tranchants
en croix et de celles du type Baniabic ă l'arete arrondie fait penser que dans cette
region riche en gisements de cuivre il a existe, au cours de l'etape finale du neolithique, une activite d'extraction du mineral et de metallurgie.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 a, b. Haches decouvertes a Tîrnăviţa.
2. Hache decouverte a Vica.
3. Hache decouverte a Crăciuneşti.
4. Hache decouverte a Batiz.
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AŞEZARI ŞI

DESCOPERIRI DACICE DIN VESTUL ŞI
NORD-VESTUL ROMÂNIEI DIN SEC. III î.e.n. - li. e.n.

Sever Dumitraşcu, Liviu Mărghitan

In vremea din urmă au apărut cîteva lucrări ale arheologilor slovaci
maghiari care tratează descoperirile dacice de pe teritoriul Slovaciei 1
şi din estul Ungariei 2 • ln diferite feluri s-a căutat să se explice modul şi
mai ales timpul (cronologia) prezenţei descoperirilor dacice în regiunile
respective.
Nu vom intra în discutarea faptelor şi concluziilor, cu care operează
şi la care ajung aceşti cercetători, menţionăm numai că numărul acestor
descoperiri, atît din estul Ungariei3, cît şi din Slovacia 4 este destul de
însemnat, atestînd prezenţa dacilor în aceste teritorii şi pe cale arheologică, aşa cum a fost ea menţionată de izvoarele literare antice (Caesar,
Strabo, Appian, iar mai apoi, după aşezarea sarmaţilor iazygi de Pliniu cel
Bătrîn, Seneca, Ptolemeu) 5 şi precizată de învăţaţi moderni 6 .
După publicarea unora dintre lucrările arheologilor străini au apărut
şi la noi în ţară cîteva note care încearcă să prezinte aceste studii şi să
şi

1 A. Toci k, K otdzke osidlenia juhozcipadneho Slovenska na zlome letopoctu,
ln AR, XI, 6, 1959, pp. 841-874.
2 M. Par duc z, Dcik leletek Janosszcillcison (Dakische Funde in Jcinosszallcis),
în MFME, 1965, pp. 15-30; G y. Gazda pus z tai, în AE, 87, 1, 1960, pp. 47-50;
M. Parducz, în AE, 87, 1, 1960, p. 51; S. Saproni, în AE, 82, 1, 1955, p. 93;
Ş t. F o 1 t i n y, în Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 85, Eisenstadt,
1966, pp. 79-88 tratînd descoperirile dacice din Ungaria, Slovacia, Iugoslavia şi
Austria.
3 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Ed. Meridiane, Buc. 1968, p. 40 „Dar,
daco-geţii spre vest nu se opresc la linia Dunării, ci pătrund cu siguranţă cel puţin
în colţul nord-estic al Pannoniei, după cum o dovedesc descoperirile arheologice, între care locul principal este deţinut şi de data aceasta de obiectele ceramice".
4 P to 1 e meu, !ndreptar geografic, II, 11, 11, „dedesubtul Pădurii Hercinice
cvazii, dedesubtul acestora se află minele de fier şi Pădurea Luna, sub care locuieşte un neam mare baimii - pînă la Dunăre; iar în continuarea acestora, lingă
fluviu, racatriaii şi recataii, lîngă coturile (fluviului." Cf. şi Izvoare privind istoria
Romd.niei, I, Buc„ 1964, p. 535, nota 8, unde se arată că racatriaii şi racataii „Aceste
două triburi dacice (cf. III, 8, 3). locuiau probabil în sudul sau chiar centrul Slovaciei de azi. Pentru caracterul dacic al acestor regiuni, vezi I. H. Crişan, Ceaşca
dacică în Studii şi cercetări ştiinţifice, Filiala Cluj, III (1955), p. 133, 136-7; A. To{: i k, Zur Frage der Beriedlung der Sudwest-Slowakei zu Ende der alten Zeitrechung, în „Arheologicke Rozhledy", XI (1959), pp 841-874, cu o hartă a urmelor
dacice în Slovacia.
6 C. Daicoviciu, Insemnări despre daci (IV şi V), în Steaua, VI, 4, 1955,
p. 123°şi respectiv VI, 6, 1955, pp. 114-116; idem, Politica externă a regilor daci,
în Revista romd.nă de studii internaţionale, 1-2, Buc., 1967, pp. 147-148, nota 21.
6 V. Pârvan, C. Daicoviciu, Brandis şi alţii.
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adîncească

interpretarea faptelor 7 • Ţinem numai să precizăm că spre deosebire de autorii acestor note ne raliem părerii acelora care consideră că
datele arheologice ne atestă o mult mai mare vechime a dacilor în Slo„ \ vacia8 şi Ungaria de est. Arheologul slovac M. Dusek, în lucrările sale
1 din ultimul timp, bazate pe material arheologic concret,
argumentează
cuprinderea Slovaciei în aria de locuire a „Thracilor". ln legătură cu
aceşti „traci" avem şi precizarea făcută de C. Daicoviciu „Lucrarea lui
M. Dusek, Thrakisches Graberfeld der Hallstattzeit în Chotin, Bratislava
1966, lăsînd la o parte o serie de afirmaţii cu care nu putem fi întotdeauna
de acord, demonstrează în schimb vechimea mare a elementului dacic
(Dusek îi numeşte neadecvat, „traci") în Slovacia (sec. V-IV)" 9 •
Pe de altă parte descoperirile noi (alături de cele făcute anterior) demonstrează şi o continuitate teritorială între descoperirile din Transilvania intracarpatică şi cele din restul teritoriului dacic din vest şi nordvest. ln acest sens vom trece în revistă materialele cunoscute de noi din
Crişana, Maramureş publicate cu diferite prilejuri, la care adăugăm cîteva
descoperiri recente inedite. Harta cu aceste descoperiri (departe de a fi
completă, din cauză că o parte din descoperirile noi nu au fost încă publicate) ne oferă şi ea o imagine a acestei răspîndiri teritoriale a dacilor în
1,,-t!stul şi în nord-vestul Apusenilor 10 • (v. Fig. 1).
7 Vezi, recenzia lui A. Las z 16, Dacii pe teritoriul Slovaciei, în Analele ştiinţi
fice ale Universităţii Al. 1. Cuza, laşi (serie nouă) .Secţiunea lll, istorie, tom XI,
l9ti5, pp. 107-116 care foloseşte dm plin şi recenzia făcută de către z. Wozniak,
în Acta Archaeologica Carpathica, Ill, Craiova, 1962, pp. 25o-2;J9, aceleaşi lucrări
a arheologurn1 s10vac A. Tocik (ci. nota l supra); K . .tl ore d t, interpretări arheoLOgice, in Acta MN, V, HlbU, pp. 4Hl-4:J2; cit de mult au adi:ncit problemele respective a se vedea şi la C. lJ a 1 c o v i ci u, Politica externa a regilor daci, loc. cit.,
pp. u7-148, nota 21.
~ M. LJ u se k, Lur Frage cler '.L'hraki"schen Keramik, ~n AR, XVII, I, 19tiG,
pp. :.i4-b4; idem, UeyiuniLe carpato-dunărene şi sudul .Slovaciei in etapa hatlstatLtana tîrzze, in Arch. 1vl. II-111, Buc„ 1964, p. 29J; cf. şi Z . .LI u k o w s k i, Karpaty
Wokocsie Halsztackim- Die Karpaten in der l:tallstatt Periode, în Acta ArchaeoLoyica <.:arpatnica, lY, l-2, 19o2, pp. 128-12!:1 şi în special Fig. 1.
Y C.
Da 1 co viciu, Politica externă a regilor daci, loc. cit. pp. 147-148,

nota :11; în~uşi L.. WozniaK remarca (:;;i acest lucru este amintit pentru moment şi de
A. Laszlo) că „civilizaţia celtică întilneşte în .Slovacia trei grupuri culturale (scitic,
uacic şi de tip Laus1tzJ, ale căror produse ceramice se bazeaza pe tradiţii hallstat~
L1ene·-, deci e~te vorba de nivernl cronologic al sec. IV-III î.e.n„ cind un grup
uacic·· :;;i de tip Lausitz), ale câror produse ceramice se bazează pe tradiţii hallstatce s-a întîmplat apoi cu acest grup dacic întîlnit de celţi în .Slovacia dacă ei vin
in sec. I î.e.n. (sau sec. 11. l..e.n. pentru Slovacia de sud-est cu „poate") sau pe vremea lui Bureb1sta? Cînd se scrisese încă mai înainte de către C. Daicoviciu: „De
observat însă că nu poate fi vorba numai de o expansiune a dacilor în sudul
Slovaciei pricinuită de războaiele lui Burebista cu boii şi tauriscii, pătrunşi aici,
ci de o încălcare din partea acestora a unor regiuni de mult locuite de daci (v.
Brand i s, RE Suppl. I, 263 şi C. Daicoviciu, Istoria României, I. p. 263).
Nici dacii din colţul nord-estic al Pannoniei nu sînt de la această dată acolo,
ci aşezaţi aici anterior venind de la est şi nord de Dunăre. Cercetările cele mai
recente întreprinse de arheologii slovaci şi maghiari, observate atent nu contrazic
dceastă realitate dedusă şi din izvoarele literare şi toponimie", C. Daicoviciu,
Politica externă a regilor daci, Zoe. cit„ p. 147, nota 21.
io A se adăuga la această imagine arheologică şi hărţile publicate de către
A. T ă c i k (v. nota 1 supra) şi M. Parducz (v. nota 2 supra) pentru teritoriile învecinate din Slovacia şi Ungaria.
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LEGENDA
i.

Aselai51 ciesrnperiri deceramică în c·unibre daco· celtice

s.

A r'ezau~e ::ionda:·e SI monede iz.olate dacice
..1. Podoabe de arsinl dacice
~ C1111ibre de incineratle
@Oraşe (Municipii) '

5cara

o

V.

16

Jll(m.

FIG. 1. HARTA DESCOPERIRILOR DACICE DIN VESTUL ŞI NORD-VESTUL ROMÂ
NIEI ÎN SEC. III î.e.n.-II e.n.

I.

Aşezări

dacice

şi ceramică autohtonă descoperită

în cimitirele daco-

celtice.

CD Arad-Gai (j. Arad) 11 • In cartierul Gai al oraşului And s-a descoperit o necropolă celtică birituală. In inventarul acestei necropole se
află şi două vase de factură locală (un vas în formă de clopot şi o strachi~ lucrate cu mina în manieră hallstattiană.
~ Aradul Nou (j. Arad). In vara anului 1967 au fost descoperite
morminte celtice de inhumaţie şi incineraţie. Intr-un mormint s-a găsit
un vas borcan, modelat cu mina şi ornamentat cu butoni şi alveole
adîncite, alături de arme celtice. In alt mormint de inhumaţie alături de
inventarul de factură celtică se afla şi un vas borcan lucrat cu mina, ornamentat cu proeminenţet 2 .
3. Berea (comuna Ciumeşti, j. Satu Mare). In punctele „C.A.P.-Grajduri" şi „Soci" a fost descoperită o aşezare dacică datînd din sec. III-II
şi

11 I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti
problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, Baia Mare, 1966, pp.

51-56.
12 Ego n Dorne r, Urme
Timişoara, 1968, pp. 11-12.

ale culturii materiale dacice pe teritoriul ariidean,
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i.e.n.13. In bordeiele cercetate s-a găsit pe lingă ceramică dacică lucrată
cu mina şi ceramică celtică modelată la roată 14 •
@ Berindia (j. Arad). Pe dealul „Şindrioara" a fost cercetată o aşezare
dacică descoperindu-se ceramică lucrată cu mina (ceşti, străchini, vase
borcan, ornamentate cu butoni, brîuri alveolare, striuri, benzi de linii
simple şi în val (v. pl. III-VI), vase lucrate din pastă mai fină cenuşie
şi cîteva piese de bronz provenind de la echipamentul unei căpetenii sau
al unui oştean. Aşezarea datează din sec. II-I î.e.n. 15 •
5. Cărăsău (j. Bihor). Pe valea Cărăsăului de la locul „Dealul Ciorasca" au fost culese mai multe fragmente ceramice cenuşii de factură
dacică 16 •

~·' Cicir (j. Arad). Pe malul Mureşului nu departe de sat, la locul
numit, „La Gropi" se află o aşezare din sec. III-II î.e.n. In campania din
anul 1965 I. H. Crişan a dezvelit o locuinţă adîncită în pămînt în care
s-a găsit ceramică autohtonă dacică lucrată cu mina şi ceramică modelată
la roată de factură celtică 17 •
7. Ciumeşti (j. Satu Mare). In cunoscuta necropolă şi aşezare celtică
de la Ciumeşti a fost găsită şi ceramică dacică publicată de către I. H.
Crişan 18 •

8. Cîmpuri-Surduc (j. Hunedoara). In punctele „La Mănăstire" şi „Ces-au documentat urme dacice databile în cursul secolului I
î.e.n., constînd din resturi de ziduri, unelte de fier, ceramică, monede 19 •
9. Clit (comuna Hăşmaş, j. Arad). Pe valea Clitului, în masivul Moma
-Codru se află o cetăţuie dacică din sec. I î.e.n.-I e.n. situată pe platoul
din vîrful muncelului „Gureţul Negrilor". Cetăţuia a fost cercetată în
vara anului 1968 descoperindu-se ceramică lucrată cu mina (ceşti, vase
borcan), modelată la roată din pastă fină, de culoare cărămizie şi cenuşie (fructiere, oale), unelte de fier, arme, mărgele şi doi denari romani
republicani 20 •
10. Comăneşti (comuna Hăşmaş, j. Arad). De la locul „Dealul Mămă
ligii" aflat deasupra satului au fost culese fragmente ceramice lucrate cu
mina, datînd din sec. I î.e.n.-I e.n. 21 •
11. Cozia (j. Hunedoara). Pe vîrful Piatra Coziei, cota 686, s-au
scos la iveală pe mai multe terase, urme materiale constînd din ceramică
lucrată la roată şi cu mina, chirpic, unelte de fier, care atestă prezenţa
tăţeaua"

13 V 1 ad Zi r r a, Un cimitir celtic în nord-vestul Romdniei, Baia Mare, 1967,
p. 3., nota 2, IX.
14 I. H.
Crişan, Materiale dacice ... , pp. 56-57.
15 D o r i n Popescu, Săpăturile arheologice din R. S. România în anul 1966,
în SCIV, 18, 3, 1967, p. 526. Săpăturile au fost efectuate de către I. Ordentlich Oradea care ne-a pus la dispoziţie fotografii cu material ceramic din aşezare pentru care ii aducem mulţumiri şi pe această cale. Aşezarea nu poate în nici un caz
să fie plasată croonologic în sec. III e.n., cum afirmă E. D i:i r ne r, în Urme
ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădean, Timişoara, 1968, p. 18.
16 Informaţii primite de la prof. I. Co!ţea-Cărăsău. Nu este exclus ca ele sa
dateze de fapt din epoca romană, după relatările primite cioburile sînt puternic
corodate.
, ·-·""'· , ·_j _...
17 I. H. Crişan, Materiale dacice .. „ p. 64.
1e I d e m , ibidem, pp. 5-44.
19 M.
V a 1 e a, L. M ă r g h i t a n, Aşezarea dacică de la Cîmpuri-Surduc,
Sargetia, IV, 1966, pp. 65-72.
20 S. D u mi t r a ş cu, Cetăţuia dacică de la Clit (ms)'
2 1 Informaţii
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prof. Florian Dudaş-Tăgădău-Beliu, j. Arad.
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unei a~ezări d&icice a cărei existenţă se încheie printr-un violent incendiu
în cursul secolului I e.n. 22 .
12. Covăşinţ (j. Arad). Nu departe de dealurile podgoriei Aradului
s-a descoperit în 1967, în hotarul acestui sat urmele unei aşezări dacice
datînd din sec. I e.n. 23 •
13. Cirişul de Criş (j. Bihor). Situat la 16 km vest de Oradea, pe
malul stîng al Crişului Repede, în vatra acestui sat la locul numit „Pietroasa" au fost descoperite în urma unui sondaj arheologic fragmente ceramice dacice dalînd din sec. I î.e.n.-I e.n. Sînt lucrate cu mîna din pastă
grosieră de culoare cărămizie şi ornamentate cu striuri fine, alveole şi
brîuri alveolate dispuse orizontal şi vertical (v. pl. I şi II). Ceramica lucrată
la roată este de culoare cenuşie, din această categorie găsindu-se doar
c:îteva cioburi. Aşezarea a fost distrusă de canalul Crişului, de o carieră
de pietriş şi esLe acoperită în mare parte de construcţii moderne.
14. Livada de Bihor (fostă Macea, j. Bihor). Cu ocazia unor periegheze efectuate în anul 1966, în hotarul satului, la locul „Poligonul Turcilor" au fost culese mai multe fragmente ceramice lucrate din pastă fină
cenuşie şi cioburi lucrate cu mîna din pastă poroasă de culoare negricioasă24.

15. Onceşti (j. Maramureş). Pe dealul „Cetăţeaua" se află o aşezare
dacică păstorească din sec. I î.e.n.-1 e.n. („în jurul hotarului dintre era
veche şi era nouă"). A fost descoperită ceramică dacică lucrată cu mîna
şi lucrată la roată. Modesta aşezare de la Onceşti are marea însemnă
tate relevată de autorii descoperiri, de a fi „prima" aşezare dacică săpată
pe teritoriul Maramureşului 25 .
16. Pecica (j. Arad). La Pecica a fost descoperită o aşezare dacică
datînd din sec. II î.e.n. 26 . Cea mai importantă descoperire datează însă
din epoca dacică clasică, din vremea lui Burebista-Decebal. S-a cercetat arheologic aşezarea de la Şanţul Mare, probabil fortificată cu val şi
şanţ, ea fiind identificată de către unii cercetători cu antica Ziridava 27 •
Tot aici a mai fost descoperită o construcţie rotundă de pămlnt, probabil

un sanctuar27 a.
17. Rohani (comuna Căpîlna, j. Bihor). La locul „Peste Criş" se află
o aşezare dacică ce poate fi plasată cronologic şi în sec. II e.n. (sec.
II-III e.n.) 28 •
18. Sanislău (j. Satu Mare). La locul „Lutărie" s-a dezvelit parţial
o necropolă celtică birituală în care prezenţa populaţiei autohtone este
dovedită prin ceramica lucrată cu mîna descoperită în mormintele de
incineraţie 29 •
22

M. V a 1 e a, L. M

ă

r g h i t a n,

Aşezarea dacică

de la Cozia-Deva, Sarge-

tia, VI, 1969, pp. 47-53.

E. D 6 r ne r şi V. Bor o ne an ţ, O contribuţie privind datarea valurilor
din vestul ţării, Comunicare la a III-a sesiune ştiinţifică a muzeelor,
13uc. 1966; E. D 6 r ne r, Urme ... , p. 15, fig. 10.
4
2 S.
Dumitra ş cu, în Lucrări ştiinţifice, II, Oradea; 1968, p. 248. Fragmentele ceramice datează din sec. I-II e.n.
25 C.
D a i c o v i c i u, O. B a n d u I a şi I. G 1 o d a r i u, Cercetările de la
Onceşti din Maramureş, în Studii şi Cercetliri maramureşene, Baia Mare, 1965,
pp. 1-25.
2 6 I. H. C r i ş an, Continuitatea dacicii în Cimpia Aradului, in Apulum VII/l,
1968.
7
2 Idem. Ziridava, în Apulum, V, 1964, pp. 127-1:15.
7
2 a Idem, Sanctuarul dacic de la Pecica, în Acta MN, III, 1966, p. 457.
2 e S.
Du mi t r a ş cu, în Lucrliri ştiinţifice, II, Oradea, 1968, p. 246.
2 9 I. H. Crişan, în Materiale dacice ... , p. 72.
23

de

pămint
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19. Şimleul Silvaniei (j. Sălaj). Pe Măgura Şimleului în urma unui
sondaj au fost scoase materiale ceramice. După părerea celor care au
efectuat sondajul se arată că „nu ne găsim în faţa unei aşezări, ci numai
a unei locuinţe izolate, înconjurată de două morminte şi două gropi3°.
Cu ocazia aceloraşi cercetări la punctul trigonometric 596, tot pe Măgura
Şimleului s-au găsit fragmente ceramice aparţinînd aceleiaşi perioade
dacice 31 .
20. Sîrbi - dealul Măgura (j. Hunedoara). In mai multe rînduri
s-au descoperit variate vestigii dacice pe a căror temei s-a încercat să
se localizeze în acest punct, antica Singidava32 •
21. Sîntandrei (oraş Oradea, j. Bihor). Din vatra satului, de pe strada
principală au fost scoase cu prilejul instalării stîlpilor pentru curent electric, fragmente ceramice lucrate cu mina, cu buze alveolate, datind din
sec. III-II î.e.n.33.
22. Tămaşda (j. Bihor). De la locul „Somunta" au fost culese fragmente ceramice din sec. II-III e.n., cenuşii lucrate la roată şi cărămizii
ornamentate cu brîu alveolar3 4 .
23. Tăşad (j. Bihor). In hotarul satului a fost cercetată o aşezare
hallstattiană, în cadrul căreia s-au găsit şi urme de locuire datind din
sec. II e.n. 35 .
24. Tinca (j. Bihor). Cu ocazia unor lucrări edilitare au fost găsite
fragmente ceramice ce datează din sec. II e.n. 36 •
25. Unimăt (j. Satu Mare). Cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în 1968 la locul „Dîlboci", în cadrul unei staţiuni preistorice, de la
suprafaţă au fost culese şi cioburi dacice lucrate cu mîna datînd din sec.
III î.e.n.
II. Cimitire de incineraţie
26. Ghenei (j. Satu Mare). In hotarul localităţii s-a descoperit întîmplător o necropolă dacică de incineraţie 37 , din care se păstrează la Muzeul
din Carei, 12 vase întregi sau fragmente de vase. Ceramica este lucrată
cu mîna şi la roată. Necropola datează din sec. III. î.e.n. Două vase sînt
de factură celtică; iar 10 autohtone de tradiţie hallstattiană. I. H. Crişan
atribuie necropola populaţiei autohtone dacice.
27. Sanislău II (j. Satu Mare). In vatra satului Sanislău în spatele
sediului C.A.P. a fost descoperit şi cercetat un cimitir de incineraţie 38 ,
cu ceramică lucrată cu mîna în mare majoritate şi foarte puţină lucrată
30

M. M o g a,

31 I de m,
găsite şi 35

şi co 1 a b., în SCIV, I, 1950, pp. 129-135.
ibidem, pp. 129-135. Autorii ne mai informează că in 1945 aici au
monede republicane romane; cf. şi Istoria Romdniei, I, Buc., 1960, p.

fost
275; în posesia noastră se află ceramică lucrată cu mîna şi cenuşie modelată la
roată, datînd din sec. I î.e.n.-1 e.n. ce a fost culeasă tot pe Măgura Şimleului.
:12 N.
G ost ar, Singidunum şi Sinpidava, SCIV, 2, 1958, p. 417, şi nota 1.
33 S.
Dumitra ş cu şi N. Tău tu, Descoperiri arheologice din hotarul
comunei suburbane Sîntandrei, in Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu Romdnia
în Bihor, Oradea, 1968, p. 12.
34 S.
Dumitra ş cu, în Lucrări ştiinţifice, II, Oradea, 1968, p. 247. ·
ss Săpături N. Chidioşan - Oradea, ziarul Crişana, an. XXIV, 116, Oradea,
18 mai 1969.
se I. H. Crişan, Morminte inedite din sec. III. i.e.n., în Transilvania, în
Acta MN, I, 1960, pp. pp. 100-102; idem, Materiale dacice ... , pp. 67-71; D.
Pro tase, în Dacia, N. S., VI, 1962, p. 178.
~ Cimitirul n-a fost publicat. Au fost descoperite 41 morminte (39 de incineraţie şi 2 de inhumaţie) pînă la data obţinerii informaţiilor. Informaţii verbale de
la I. N emethi - Carei.
ss D. Pro ta s e , în Dacia, N. S„ VI, 1962, pp. 178-179.
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roată. După părerea lui I. Nemethi, care a executat săpăturile de
Sanislău, aparţine populaţiei autohtone şi datează de la sfîrşitul sec.

la

la
IV

şi

începutul sec. III î.e.n.
28. Oradea-S.alca (j. Bihor). La periferia oraşului Oradea pe malul
Peţei, cu ocazia unor sondaje au fost descoperite şi cîteva con:plexe cu
ceramică dacică. Autorii săpăturilor nu datează aceste descoperiri. După
ei au fost descoperite 5 morminte de incineraţie în groapă (ca şi la Porolissum, Ghenei, etc.), iar după D. Protase39 9 morminte datînd din sec.
I î.e.n. Pare-se că de la Oradea-Salca provine şi ceramica40 ce datează
din sec. I-II şi sec. III e.n. 41
III. Podoabe de argint dacice.
29. Dezna (j. Arad). La locul „Sub Cetate", a fost găsit un tezaur
de podoabe de argint dacice4 2
30. Gura Văii (j. Arad). Alături de 70 de monede de argint greceşti,
emisiuni ale oraşului Apollonia s-au mai găsit două inele cu pandantive
din argint şi un fragment de colier de argint constituind un mic tezaur
sau piese dintr-un tezaur mai mare4 3 •
31. Marca (j. Bihor). Ca provenind de la Marca-Bihor este amintit
un tezaur; condiţiile găsirii, componenţa şi atribuirea sa sînt nesigure44 .
Se păstrează la Viena o brăţară de argint cu cap de şarpe şi o ceaşcă de
argint.
32. Nirşid (j. Sălaj). M. Roska aminteşte ca fiind găsit aici un inel
de argint dacic în cetatea de pămînt de pe vîrful Pogujor45 •
33. Moroda (j. Arad). In hotarul acestui sat a fost descoperit întîmplător un tezaur de obiecte de argint (o brăţară de argint, trei fragmente
dintr-o altă brăţară de argint, şi un fragment de inel de bronz). Obiectele
tezaurului au fost găsite împreună cu 10 monede republicane romane 46 .
34. Oradea (j. Bihor). De la Oradea provine un tezaur dacic de
argint, cuprinzînd diferite podoabe, printre care şi mai multe pandantive
de argint. Tezaurul a fost publicat de Romer Fl6ris 47 şi apoi de către
V. Pârvan48 .
35 a. Sărmăşag (j. Sălaj). Din această localitate provine un tezaur
de podoabe de argint dacice, descoperit, probabil, în timpul celui de al
doilea război mondial, păstrat în Muzeul de istorie al Transilvaniei din
Cluj şi publicat recent de I. Glodariu49 a. Tot de aici a mai fost semnalat
:J9 M. Comşa, în NEH, III, Buc„ 1965, pp. 31-35 atestă, descoperiri din sec.
11-111 e.n.
40 Nu am cuprins în repertoriul nostru cimitirul dacic de pe Măgura de la
Porolissum care a fost studiat în cadrul şantierului arheologic Porolissum, lucrarea noastră ocupindu-se în special cu dest.operirile dacice din teritoriul ce nu va
fi cuprins în Dacia romană; pentru aceste descoperiri vezi M. Macrea, D. Protase
şi M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, în Mat. Arh„ VII, pp. 362-371.
41 M. Ro s k a, Thesaurus ... , p. 66.
42 V. Pârvan, Getica, pp. 536-559, 613-705; Roska, Thesaurus .. „
p. 307.
40 M. R o s k a, Erdely regeszeti repertoriuma, I., 1942, p. 171.
u Idem.
cs I de m, p. 206, nr. 16.
4
s V. Pârvan, Getica, p. 559, 611; Ros k a, Thesaurus ... , p. 166; la Moroda
au fost găsite trei tezaure de monede romane republicane (ultimul compus din
10 monede romane republicane şi una emisă de oraşul Apollonia a fost găsit în
1967) în 1966 pe malul Cigherului, la „Sălişte" a fost cercetată şi o aşezare dacică
din sec. II-IV e.n.
47 R o m e r F 1 6 r i s, în AE, VI, 1666, p. 205.
48 V. Pârvan, Getica, p. 555, fig. 371.
49 a I. G 1 oda r i u, Tezaurul dacic de la Sarmăşag, în Acta MN, V, 1966, Cluj,
pp. 409-417.
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ca provenind un tezaur de monede dacice de argint, fără ca această informaţie să fi fost verificată4Bb.
35 b. Săcălăsău (j. Bihor). Impreună cu monede emise de oraşul Apolonia (23 drahme) au fost găsite şi piese provenind probabil dintr-un
tezaur de podoabe dacice de argint 49 c.
35 c. Simand (j. Arad). De aici provine un colan din bară de argint
răsucită49 d.

36. Şimleul Silvaniei (j. Sălaj). Pe Măgura Şimleului un locuitor rigolînd un teren pentru plantatul viei a descoperit un tezaur dacic de argint,
ce se păstrează astăzi în Muzeul din Sf. Gheorghe 50 •
37. Vărădia de Mureş (j. Arad). Din această localitate de pe l\Tureş,
provin fibule de argint dacice, cu nodozităţi 51 •
38. Vîrtiş (Vertes, R. P. Ungară). Aici este amintită de către V. Pârvan o brăţară de argint torsionată cu cap de şarpe 52 •

IV. Tezaure monetare

şi

monede izolate dacice

39. Agriş (j. Arad). Aici a fost găsit un tezaur de monede dacice
compus din 132 de piese 53 •
40. Almaş (j. Arad). In ultimii ani a fost descoperit de către localnici
în hotarul satului un tezaur de monede dacice de argint 54 •
41. Arad. In oraşul Arad au fost descoperite patru monede dacice
de argint 55.
42. Arad - împrejurimi (j. Arad). Din jurul Aradului provin 7 monede dacice de argint care au făcut parte, poate, dintr-un tezaur mai
mare 56 •
43. Chereluş (j. Arad). Cu trei ocazii diferite au fost găsite 76, 24
şi respectiv 16 monede dacice de argint care au dat şi numele aşa numitului tip Chereluşs1.
49

b

M. Mac re a, Bibliografia Daciei Romane (1936-1948), în AISC, 1944-

1948, Cluj, 1949, p. 359, nr. 30.
49 c D. Popescu, Dacia, VII-VIII, 1937-1938, p. 201; N. Feti c h, Archiiologische Beitrage zur Geschichte der sarmatisch-dakischen Beziehungen, în Acta Arch.
Bp. III, 1953, pp. 160-161; C. Preda, în SCIV, VIII, 1-4 1957, p. 115.
49d L.
M ă r g h i t a n, Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Sălişte
(fost Cioara, j. Alba), în SCIV, 20, 2, 1969, p. 324; Nu trebuie uitat însă că el provine, pare-se, din descoperiri de factură sarmatică, morminte de inhumaţie cu şira
guri de perle, e drept în care s-au găsit şi vase dacice, chiar ceaşca dacică. Acest
fapt nu schimbă etnicitatea materialelor dacice din aceste morminte, dar împrejurarea, credem noi, trebuie amintită, ea întărind teza după care sarmaţii sînt cei
care iau elemente de cultură materială de la dacii care locuiau în regiunile unde
ei se infiltrează.
sos z e k el y, Z o 1 ta n, Tezaurul dacic de la Simleul Silvaniei, în Materiale
şi cercetări de istorie veche, Buc., 1951, pp. 45-59.
51 Orvos-Termeszettudom6.nyi Ertesito, XII, Cluj, 1887, pp. 56-87, nr. 36.
52 Amintim aici această descoperire deoarece ea se încadrează teritorial descoperirilor dacice din zona Crişuri-Barcău, V. Pârvan, Getica, p. 549, 747;
R o s k a, Thesaurus ... , p. 304.
53 K. Pin k, Diss Pann, II, 15, Budapesta, 1939, pp. 46-47.
54 E. C hi r i 1 ă şi N. C hi di o ş an, rrezaurul de monede dacice de a Alma~.
în Acta MN, II, Cluj, pp. 111-118.
ss I. W i n k 1 e r, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, în St. Cerc. Şt.
St., VI, 1-2 Cluj, 1955, p. 75.
sa E. Dorne r, Urme ... , pp. 7-8, nota 15.
57 I. W i n k 1 e r,
Tezaurele de monede dacice de la Chereluş (j. Arad), în
SCNum, IV, Buc., 1968, pp. 69-100.
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44. Chişineu-Criş (j. Arad). In hotarul localităţii s-a descoperit un
tezaur, printre piesele căruia aflîndu-se şi 25 monede dacice de argint58 •
45. Cîmpuri Surduc (j. Hunedoara). De pe dealul „Cetăţeaua" au fost
găsite trei monede de argint emise de oraşele Dyrrhachium (2) şi Apollonia"0.
46. Dezna (j. Arad). In locul „Sub Cetate" a mai fost găsită, pe lîngă
tezaurul de podoabe de argint dacice, o monedă dacică de argint, care nu
este exclus să fi făcut parte dintr-un tezaur 60 •
47. Feniş (j. Arad). In hotarul satului a fost descoperit de către
localnici şi apoi publicat un tezaur de monede dacice de argint 61 .
48. Mădrigeşti (j. Arad). In hotarul satului au fost găsite monede
„barbare", de argint cum le încadrează M. Roşka, ele pot fi însă monede
dacice 62 .
49. Medieşul Aurit (j. Satu Mare). In anul 1903 a fost descoperit pe
păşunea comunei un tezaur compus din 107 monede de argint. Tezaurul
este datat la începutul sec. II î.e.n. O. Gohl 63 îl atribuie costobocilor, K
Pink 64 celţilor răsăriteni, iar E. Chirilă şi I. Winkler 65 dacilor.
50. Păuliş (j. Arad). Fără a se putea preciza numărul lor în aceast~
localitate (sau din hotarul ei) au fost găsite monede dacice de argint66 .
51. Pecica (j. Arad). De la Pecica provin 22 monede dacice de argint67.
51 a. Sighetul Marmaţiei (j. Maramureş). In literatura de specialitate este cunoscut tezaurul dacic de la Sighetu! Marmaţiei, descoperire
dacică aproape singulară din Maramureşul istoric, pînă la efectuarea cercetărilor de la Onceşti, unde s-a cercetat în anii din urmă o aşezare dacică
cu caracter păstoresc67a.
52. Răduleşti (j. Hunedoara). Localitatea este locul descoperirii unui
tezaur de monede dacice de tipul „Hunedoara" 68 .
58 K.
Pin k, Diss Pann, II, 15, Budapesta, 1939, pp. 35-138; B. Mitre a,
Ephemeris Dacoromana, X, Roma, 1945, p. 33; tezaurul mai conţine monede de la

Filip II, Alexandru cel Mare, Lisimach şi Seleucos.
59 L. Măr g hit an, Vestigii dacice de pe cursul mijlociu al Mureşului, Sargetia, VII, 1970, p .17.
eo M. Ro s k a, IJ'hesaurus ... , p. 68.
81 E. C hi r i 1 ă şi co 1 a b., Tezaurul de monede dace de la Feniş, Caiet 1,
Muzeul regional Crişana, Oradea, 1967, passim.
62 M. Ros k a, Thesaurus . .. , p. 148.
63 O. G oh 1,
in Num Klizl. 1903, pp. 57-61; cf. M. Ros k a, Repertorium,
109/28.
· 64 K. P i n k, Die munzpragung der Ostkelten und ihrer Nachbar, Budapesta,
1939, nr. 9 (Diss Pann, II, 15).
85 S. Dumitra ş cu,
T. Bade r, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul
Aurit, I, Oradea, 1967, p. 9; I. W i n k 1 e r, Consideraţii asupra tezaurului de la
Medieşul Aurit, in Tezaure monetare din judeţul Satu Mare, Oradea, 1968, pp. 5-12;
La Andrid (j. Satu Mare) in anul 1893 s-au descoperit monede similare cu cele de
la Medieşul Aurit, dintre care una se păstrează la M.N.M. din Budapesta v. T. Ba d e r, în Tezaure monetare din judeţul Satu Mare, Oradea, 1968, p. 131, notat în
fig. 1 cu Nr. 43 a.
66 I. W i n k 1 e r, în SCS, Cluj, VI, 1-2, 1955, pp. 86-87; E, Dorne r, Urme ...
p. 6.
67 O. I 1 i e s cu, în SCNum, II, p. 459-460; E. Dorn e r, Urme . .. p. 7 „Cele
peste 20 de monede găsite la Pecica". La nota 14 de la p. 7 aminteşte şi alte două
monede din această descoperire în posesia lui Gh. Miloi din Arad.
67
" J. W i n k I f' r, Drahma şi hemidrahma în sistemul monetar al daco-geţilor,
în Acta MN, III, 1966, pp. 75-89; C. Preda, în SCIV, 20 2, 1969, p. 352.
68 Oct. F 1 o c a, Monnaies „daciques" du type Hunedoara, în Dacia, XI-XII,
1945-1947, p. 89 ~i urm.
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53. Slatina (j. Arad). De a1c1 provin monede „barbare", care nu este
exclus să fie monede dacice 69 .
54. Silindia (j. Arad). In 1967 s-a descoperit cu ocazia lucrărilor agricole un bogat tezaur de monede dacice de argint compus din 730 de
piese 70.
55. Şimleul Silvaniei (j. Sălaj) 71 . Pe Măgura Şimleului au fost găsite
72 drahme de argint din Apollonia şi Dyrrachium şi parţial contemporane cu ele cîteva imitaţii. De asemenea este amintită o monedă „barbară"
de argint şi una de aur de la Filip II.
56. Sistarovăţ (j. Arad). De aici provin 277 monede dacice de argint12.
57. Sarkad (R. P. Ungară) 73 . In zona acestei localităţi de pe Crişul
Negru a fost găsită o monedă dacică de argint de iipul Chereluş.
58. Temeşeşti (j. Arad). Aici au fost găsite monede dacice de argint 74 .
59. Tisa (j. Hunedoara). In urmă cu multe decenii (1873) s-a găsit un
consistent tezaur de monede eşalonate pe o perioadă lungă de timp (sec.
II î.e.n.-sec. III e.n.)75.
60. Toc (j. Arad). Tezaur de monede dacice de argint. M. Roşka
aminteşte ca provenind de la Toc 45 bucăţi tetradrahme 76 .
61. Tulgheş (j. Maramureş). Aici a fost descoperit şi publicat de D.
Popescu încă înainte de al doilea război mondial un tezaur de monede
dacice de argint77.
Aceste descoperiri: aşezări, cimitire, tezaure monetare, podoabe dacice
de argint78 demonstrează continuitatea chorologică a descoperirilor dacice
de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, înţelegînd în cazul nostru alături
de Transilvania intracarpatică şi Crişana cu Maramureşul. Harta întocmită (v. Fig. 1), coroborată cu hărţile cu descoperiri dacice din Slovacia
şi Ungaria7o ne îndreptăţeşte să admitem că teritoriul locuit de geto-daci
în această epocă este continuu (aşa cum specifică şi izvoarele literare
antice) spre vest şi că nu se poate vorbi de o plasare insulară a descoperirilor din Slovacia şi Ungaria de est în urma unei pătrunderi ulterioare.
M. Ros k a, Thesaurus ... , p. 183, şi p. 357.
E. D 6 r ne r, Urme ... p. 6; din piesele tezaurului 644 au fost depuse la
Muzeul judeţean Arad şi 85 salvate de Muzeul judeţean Bihor; o monedă a fost
văzută de noi ulterior la secretarul Consiliului popular din Silindia.
11 M. Ros k a,
Thesaurus ... , pp. 275 şi 357. Moneda „barbară" de argint,
datorită existenţei aşezării dacice de pe Măgură, pare a fi de fapt o monedă dacică.
72 I. W i n kl e r, Contribuţii nttmismatice la istoria Daciei, St. Cerc. Şt., Cluj,
VI, 1-2, 1955, pp. 92-93, Şistarovătul este situat în sud de Mureş, am înglobat
însă tezaurul în repertoriul nostru deoarece face parte din cadrul aceloraşi descoperiri de pe Mureş (ca Agrişul, Aradul, Păulişul).
7s Descoperirea nu este trecută pe hartă, o inserăm repertoriului nostru deoarece ea se găseşte geografic în bazinul Crişurilor v. I. W i n k 1 e r, fl'ezaurele de
monede dacice de la Chereluş, SCNum, IV, Buc. 1968, p. 99. O monedă dacică a
fost descoperită şi la Szeged (R.P.U.) v. I. W i n kl e r, Ibidem, p. 99.
74 E. D or ne r, Urme . .. , p. 9.
75 I. W i n k 1 e r, Tezaurul de monede greceşti şi romane descoperit la rrtsa,
(judeţul Hunedoara) în 1872, în Sarqetia, VII, 1970, pp. 27-42.
78 I. W i n k 1 e r, op. cit., în SCNum, IV, Buc„ 1968, pp. 99, Fig. 1.
77 D. P o p e s c u, Le tresor de monnaies „daces" de Tulgheş, în Dacia, IX-X,
pp. 183-188; M. Macre a în RIR, XVI, p. 201; I. W i n k 1 e r, Tezaurele monetare
ale daco-geţilor şi aria lor de răspindire, în ActaMN, V, Cluj, 1968, pp. 34-35 şi
harta de la p. 34, Fig. 1.
7e Repertoriul nostru nu are pretenţia de a fi exhaustiv, desigur că mai slnt
descoperiri inedite sau făcute recent pe care nu am ajuns să le cunoaştem.
7e V. nota 1 şi 2 supra.
89
10
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Este aceeaşi arie locuită de neamurile geto-dace a căror cultură materială cunoaşte o dezvoltare paralelă, cu deosebiri de nuanţă-regională,
fireşti şi explicabile, atît în Transilvania, Crişana şi Maramureş cît şi în
Slovacia şi estul Ungariei. Deosebirile sînt date de gradul, în care celţii
influenţează şi îşi menţin influenţa difertt asupra unor părţi din aceste
teritorii, cît şi datorită pătrunderii în părţile marginale ale acestei arii
a sarmaţilor iazygi (între Dunăre şi Tisa, sec. I e.n.) sau a triburilor germanice (quazi, buri, vandali în Slovacia).
Observarea atentă a descoperirilor arheologice, a cercetărilor efectuate de către istoricii şi arheologii români, maghiari şi cehoslovaci în
absolută majoritate, nu contrazic ci din contră confirmă prezenţa, vechimea şi persistenţa dacilor în aceste regiuni aşa cum a fost prezentată ea
de izvoarele literare antice.
Adunarea la un loc a datelor arheologice80 privind descoperirile din
vestul şi nord-vestul României, cu toate scăpările inerente, ne dau posibilitatea să privim într-o altă lumină viaţa dacilor din aceste regiuni,
viaţă ce a pulsat intens pe Mureş, Crişuri, Crasna, pe valea Someşului
şi a Tisei superioare, în concordanţă cu ritmul de dezvoltare a civilizaţiei
dacice în ansamblul ei.

DAKISCHE SIEDLUNGEN UND FUNDE AUS DEM
III. JAHRHUNDERT V.U.Z. BIS ZUM li. JAHRHUNDERT
U.Z. IM WESTEN UND NORDWESTEN RUMANIENS

ZUSAMMENFASSUNG

Dcr Verfasser zeigt kurz die dakischen Funde im Westen und Nordwesten Ruaus der Zeit des freien Dazien: Siedlungen, Friedhăfe, dakische Milnzenschatze und Schmuckgegenstănde.
Es wird die Ansicht vertreten, dass die dakischen Funde aus der Slowakei
und Ungarn nicht „inselmăssig" vereinzelt sind, sondern - in Ubereinstimmung
mit den literarischen Quellen des Altertums - sich ilber die ganze erwahnte Flăche
erstrccken (Crişana, Maramureş, Slowakei und Ost-Ungarn).
măniens

so Lipsesc din lucrarea noastră imitaţiile dacice după denari romani, republi-

cani

şi imperiali şi, desigur, descoperirile monetare romane, pe care, cel puţin parţial, le-au imitat şi folosit dacii. Nu este exclus ca cercetări viitoare să scoată la
iveală chiar şi importuri romane de altă natură folosită de daci, în afară de monedele romane, ce au pătruns aici înainte de cucerirea Daciei în anul 106. e.n.
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE PE DEALUL CETĂŢII DEVA (li)

Ion

Pătru

Albu

In al doilea an al lucrărilor de consolidare a cetăţii medievale din
Deva, cercetările arheologice au scos la iveală noi materiale bogate şi
complexe care întregesc şi mai mult volumul de date referitor la acest
punct istoric. Şi în anul acesta săpăturile arheologice au mers în paralel
cu lucrările de consolidare a obiectivului. Ca urmare, atenţia principală a
fost îndreptată asupra vîrfului dealului, de unde s-a scos un bogat grup de
vestigii de provenienţă feudală. Explicaţia găsirii numai a urmelor feudale
rezidă în faptul că în actuala etapă s-a săpat la adîncime mică şi apoi s-a
evacuat o mare cantitate de moloz, provenit din dărămăturile din parlea
de sud a incintei superioare.
Paralel cu cercetările efectuate în partea superioară a înălţimii un
colectiv de cercetători ai muzeului din Deva a efectuat sondaje în apropierea porţii I-a. Cercetările au dat la iveală un bogat şi variat material
ceramic dacic. Fragmentele de vase scoase la iveală cu acest prilej vin să
completeze şi mai aprofundat imaginea privind locul şi importanţa acestor
locuri în perioada dacică 1 • Cu ocazia acestui sondaj s-au determinat cîteva
locuinţe dacice. După ce a fost înlăturat pămîntul de la suprafaţă s-a dat
peste un strat gros de chirpic (30-35 cm), provenit de la peretele lateral
al unei locuinţe. Deasupra stratului de chirpic s-au găsit fragmente de
ceramică lucrate la mînă provenite din alunecarea terenului. De menţio
nat este faptul că asemenea fragmente, din aceiaşi pastă, au fost date la
iveală în vîrful conului, cu ocazia săpăturilor din anul 1969 2 • Examinînd
chirpicul s-a observat că el purta urme de ardere. Asemenea urme s-au
găsit şi pe unele fragmente de ceramică, precum şi pe vatra locuinţei.
Acest fapt ne face să presupunem că sfîrşitul acestui grup de case se datoreşte unui incendiu a cărui cauză în stadiul actual al cercetărilor este
dificil de apreciat. Cercetările au fost îngreunate şi de faptul că o parte
a vetrei a fost distrusă complet în urma construcţiei aleei care duce spre
cetate.
După înlăturarea chirpicului, care mai păstra şi urmele unor materiale lemnoase s-a ajuns la vatra propriu-zisă.
Sondajul a scos la iveală doar o parte a locuinţei urmînd ca cercetările
din anul viitor să dezvelească toată porţiunea, întrucît urme de chirpic se
întind pe o rază de cîţiva metri. Ceramica aflată aici se divide din punct
de vedere tehnic în ceramică grosieră lucrată la mînă şi una lucrată la
roată. In cadrul acestor două grupe se disting diferite forme deosebite
1 Oct.
F 1 oca, Beniamin Bas sa, Cetatea Deva, Bucureşti, 1965, p. 9;
Oct. F 1 oca, Urme dacice pe dealul cetăţii Deva; în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 205; Idem, Harta arheologică a municipiului Deva, în
Sargetia, VI, p. 18-19.
~ I o n P ă t r u A 1 b u, Noi descoperiri arheologice pe dealul cetăţii Deva (I)
în Apulum, VIII (sub tipar).
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şi coloratură. Ceramica lucrată la roata olarului este de preferinţă sură şi cuprinde fragmente provenite de la castroane şi oale. Ambele
tipuri considerăm, pe cît se poate observa, că în parte sînt lipsite de
toartă. La majoritatea din ele buza este pronunţat evazată spre exterior
potrivit tipului obişnuit al ceramicii dacice încadrate în epoca La Tene 3
(Planşa I, Fig. 1-5). Unele fragmente de acest tip au ca ornament deasupra umărului o profilatură îngustă, orizontală care înconjoară vasul
respectiv. Motivul incizat în val, zigzag sau sub o altă formă este absent.
Talpa acestor vase este formată ca de regulă dintr-o profilatură bine marcată în formă de „colac" fiind confecţionată aparte şi lipită de el, nici
un vas lucrat la roată neavînd fundul simplu, plat, cum se întîmplă cu
ceramica lucrată la mînă 4 (Planşa I, Fig. 6-7).
Ceramica lucrată cu mîna este de calitate bună, bine prelucrată şi
arsă. Culoarea este cărămizie şi negru suriu. Gura vasului este lărgită spre
extremitatea superioară în nici un caz evazată în sensul ceramicii confecţionate la roata olarului. Fragmentele aparţin unor oale-vas borcan
(Planşa I, Fig. 8-10). Acest gen de ceramică poartă pe ea ornament
binecunoscut - butoni circulari cu suprafaţa bombată, iar unul mai plat
cu o crestătură în formă de cruce 5 (Planşa I, Fig. 11-13). Un fragment
de culoare mai mult neagră şi neuniform ars, are ca ornament pe suprafaţa vasului un brîu alveolar, incizat obţinut prin apăsare, dublat în partea inferioară cu un ornament un val larg obţinut tot prin adîncire.
Această categorie de vase din punct de vedere cronologic tehnic al pastei
este şi mai primitivă decît cele menţionate m"li sus 6 (Planşa I, Fig. 14).
Amintim aparte trei fragmente ceramice de culoare cenuşie fin lucrate, aparţinînd unei oale de mărime medie. Gura acestuia cu buza
foarte puţin îngroşată şi uşor evazată spre exterior, prezintă imediat sub
marginea inferioară a buzei o adîncitură discretă, circulară, care înconjoară vasul de jur împrejur, iar sub acesta paralel la circa 0,5 cm o profilatură geometrică perfect executată 7 (Planşa I, Fig. 15-17).
De pe vatra respectivă s-au scos şi două toarte mai mici, care serveau
doar ca decor la vasele de tipul Krater, semnalate pînă în prezent în
cadrul complexului dacic din Munţii Orăştiei (Planşa I, Fig. 18-19).
Clasînd din punct de vedere cronologic acest gen de ceramică, de pe
dealul cetăţii Deva în secolele I i e.n. - I. e.n. considerăm aceste ultime
fragmente aparţinînd fazei ultime a acestei datări mai largi. Considerată
în ansamblul ei, materialele din acest punct se înglobează în general în
timpul ceramicii dacice din aşezările de înălţime de tipul Costeşti - Gră
dişte8.

ca profil

Referitor la cercetările din vîrful dealului, mai sus s-a subliniat că
s-a scos la iveală numai material feudal de sec. XVII-XVIII şi început
K. Hore d t, I. Berci u, A I. Pop a, I. Rai ca, Săpăturile arheologice de
în Apulum, VI, p. 23; M. V a 1 ea, L. M ă r g hit an, Aşezarea
dacică de la Cimpuri Surduc, în Sargetia, IV, p. 70; Oct. F 1 oca, Harta arheologică ... , p. 18; Idem, Urme dacice„„ p. 205; L. Mărghitan, Vestigii dacice
pe cursul mijlociu al Mureşului, în Sargetia VII, pp. 18-19; I. H. Crişan,
Ceramica daco-getică, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 151.
' I. H. C r i ş a n, op. cit., p. 179.
s I. H. Crişan, Ziridava, în Apulum, V, p. 132, fig. 4/10; Idem, Ceramica ... , pl. CXXXI, fig. 1-3, 6-7, 9.
6 Idem, p. 210, planşa CVIII, CX.
1 I. B e r c i u,
A I. P o p a, H. D a i c o v i c i u, La forteresse dace de Piatra
Craivii, în Celticum, XII, 1964, pp. 118-164.
s I. H. Crişan, Ceramica •.. , p. 193, fig. 104, pl. XCVII; Oct. F 1 oca,
Ben. nas sa, Cetatea Devei, p. 19; Oct. F 1 oca, Urme dacice ... , p. 212.
3
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Rahău şi Sebeş,
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de secol XIX, ceramică în cea mai mare parte, cuie, piroane, ţinte şi bombarde de diferite dimensiuni. Toate acestea s-:tu găsit în partea sudică a
incintei superioare a cetăţii. Cu ocazia săpăturilor şi a degajării pămîn
tului, s-a dat la iveală o serie de oase de animale şi două schelete omeneşti răvăşite. Faptul că aceste schelete erau în acelaşi loc cu cele de animale, faptul că ele erau răvăşite, fără a fi aşezate într-un ritual funerar
şi lipsa totală a urmelor de lemn (de sicriu) ne face să credem că acolo
nu era loc de înmormîntare. Unele izvoare documentare atestă că această
porţiune a servit într-o perioadă ca închisoare pentru deţinuţii închişi în
cetate, iar apoi ca magazii pentru armament 9 •
Ca şi în săpăturile de anul trecut, marea majoritate a materialului
scos la suprafaţă, este cel ceramic 10 • La rîndul lor, aceste fragmente se
împart în trei categorii: ceramică fină smălţuită, ceramică nesmălţuită şi
cahle.
In ceea ce priveşte prima categorie putem releva, că în săpăturile
anterioare, asemenea categorie de ceramică nu s-a descoperit. In acest
grup, cit şi în cel de al doilea grup, în mare parte predomină buzele, fapt
ce ajută pe cercetător să o claseze cu uşurinţă. Acest gen de ceramică se
caracterizează printr-un variat colorit, de la un maro de diferite nuanţe,
apoi galben, gri pînă la un verde expresiv. Un alt amănunt de relevat
este şi acela că majoritatea fragmentelor de ceramică fină descoperite
între zidurile cetăţii au atît interiorul cit şi exteriorul smălţuit.
Ceramica feudală variază şi ea. ca tip şi profilatură. Fragmentele de
culoare brună (Planşa II. Fig. 3-4) sînt reprezentate prin două buze de
vas, care au gura ieşită în afară, cu buza dreaptă, care privită din afară
dă impresia de profilatură. Dedesubtul ei, la o distanţă mică au ca ornament trei linii bine incizate în vas, despărţite în mod egal şi care înconjoară vasul.
Un alt fragment din această categorie, dar de culoare verde (Planşa II
Fig. 1) atrage atenţia prin profilatura sa specifică faţă de primele fragmente. Buza este evazată spre exterior, iar în imediata apropiere a ei se
află un şanţ. Ca ornament pe ceramică se află alte două şanţuri despăr
ţite între ele de o profilatură extrem de subţire şi care se află mai jos la
cîţiva centimetri de primul.
Fragmentului de vas de culoare gri (Planşa II, Fig. 2) nu f se poate
stabili cu certitudine profilatura, întrucît buza vasului nu se păstrează,
dar el se poate încadra în tipologia menţionată mai sus. In apropierea
buzei şi acest fragment posedă acele mici şănţuleţe despărţite între ele de
nişte profilaturi extrem de subţiri care înconjoară întregul vas.
Deosebite ca şi coloratură de cele menţionate mai sus, fragmentele de
vas din Planşa II, Fig. 5-8 au exteriorul nesmălţuit, iar în interior au
buza de culoare brună, iar corpul în galben. La exterior lipsesc şanţurile,
avind doar o singură profilatură subţire.
In cea de a doua categorie de ceramică găsim aceiaşi varietate de
tipuri şi culoare.
Fragmentul de buză de culoare albă (Planşa III, Fig. 2) păstrează în
compoziţia sa ca şi celelalte vestigii de acest fel o doză de nisip. Buza
este puţin răsfrîntă spre exterior, iar în apropiere de partea din afară
are o nervură ce cuprinde întreaga suprafaţă exterioară a buzei.
9 B 1 o c k n e r G y u 1 a,
A Devai var a mult szdzad elejen, în A hunyadmegyei tortenelmi es regeszeti tarsulat evkănyve, voi. XIV, 1904, p. 26.
10 G h. An g he 1, O locuinţă din sec. XVII, la Alba Julia, în Apulum, VII,

p. 375, pi. IV.
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Următoarele două buze de culoare cărămizie (Planşa III, Fig. 1, 3) au
o tipologie şi profilatură diferite. Prima este puţin evazată spre exterior,
fără a avea urme de ornament, pe cînd cea de a doua este puţin răsfrîntă
spre exterior, iar ca ornament au o mare profilatură. Deosebirea mai
constă şi în faptul că primul exemplar este mult mai masiv ca cel de
al doilea.
Ultimele două fragmente (Planşa III, Fig. 4-5) sînt de acelaşi tip şi
profilatură, păstrînd pe ele adînci urme de ardere.
Ca şi în anul irecut, de pe conul cetăţii Deva cu prilejul cercetărilor
s-au găsit un mare grup de cahle (Planşa IV, Fig. 1-8)11, care puse în
asociaţie cu ceramica găsită în apropiere, le putem data din perioada secolelor XVII-XIX. In ceea ce priveşte motivul decorativ, toate fragmentele
de cahle conţin o bogată gamă de motive florale, încadrate de diferite
forme geometrice. Aceste cahle au pereţi groşi, iar suprafaţa este presă
rată cu elemente de nisip şi mică, fapt ce determină ca partea superioară
să lucească. Din cauza stării lor fragmentare nu se poate determina forma
lor iniţială.
Analizînd acest nou material arheologic recoltat de pe dealul cetăţii
Deva, vom constata că el are o dublă semnificaţie. In primul rînd a lăr
git sfera cunoştinţelor noastre despre rolul şi locul dealului cetăţii Deva
de-a lungul veacurilor, iar în al doile3. rînd, concluziile trase de pe urma
vestigiilor scoase la iveală au pregătit terenul pentru noi cercetări în etapa
următoare.

NOUVELLES DECOUVERTES ARCHWLOGIOUES SUR LA COLLINE DE LA
CITADELLE DE DEVA (li)

RESUME

Daris le present article, l'auteur souligne Ies decouvertes faites sur la colline
de la citadelle de Deva au cours de la seconde annee de fouilles. Ainsi, â l'occasion
des travaux de nivellement et de deblaiement, on a mis au jour - comme l'annec
passee - de la ceramique et des carreaux de poele des XVIe-XVIIIe siecles, mais
aussi, pour la premiere fois, de la ceramique emaillee et deux squelettes humains.
Lors d'un sondage effectue â l'occasion de la restauration des murailles de la
citadelle, on a decouvert une hutte de surface qui a livre un riche eventail de
ceramique dace, ou une place importante est occupee par la ceramique fine. Cette
nouvelle decouverte atteste une fois de plus le rOle joue par la colline de la citadelle de Deva â l'epoque de l'Etat libre dace.

TABLE DES ILUSTRATIONS

Planche I. Fragments de vases daces.
Planches II-III. Ceramique feodale.
Planche IV. Fragments de carreaux feodale.
11 E r i I st v a n,
A Kisvardai var kcilyhacsempei, în Folia Archaeologica
VI, 1954, pp. 147-148, 151; Mi hali k Sando r, Bakonybeli h0edenygy6.rt6.s în
Folia Archaeologica, IX, 1957, p. 184; P u 1 s z k y K ar o 1 y, A magyar agyagmiivesseg tărtenetere 1:onatkoz6 kerdesek, în Archaeologiai Ertesito, 1883, pp. 260-261,
263, 268-269.
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UN TEZAUR DE MONEDE ROMANE
DIN COLECŢIA MUZEULUI DIN DEVA

Gheorghe Lazin

In decursul timpului, pe cuprinsul ţinutului hunedorean au ieşit la
cu diverse ocazii o serie de descoperiri monetare, atît din vremea
Romei republicane cît şi din epoca Imperială. Descoperirile numismatice,
fie sub forma unor depozite, fie că au constituit obiectul unor descoperiri izolate, s-au bucurat din partea cercetătorilor din acest domeniu, la
momentul oportun, de o atenţie deosebită şi o prezentare sistematică 1 .
Registrul-inventar al muzeului din Deva pe anul 1955, consemnează
sub numerele 11892-11907 un mic tezaur monetar roman. Informaţia
respectivă, este însă foarte susceptibilă, menţionînd doar că depozitul respectiv a fost achiziţionat de la locuitorul Zeller Dezideriu din comuna
Băiţa (Jud. Hunedoara) şi că locul provenienţei este foarte probabil raza
oraşului Hunedoara. Din informaţiile pe care le avem putem însă afirma
că numărul pieselor din tezaurul respectiv a fost mai mare, parte din el
fiind înstrăinat fără urmă, lipsindu-ne deci posibilitatea formulării unor
concluzii certe. Cu toate acestea se impune însă o precizare: deşi consemnarea registrului inventar, privind locul descoperirii este dată doar cu
probabilitate, sigur este însă că depozitul monetar provine de pe teritoriul judeţului Hunedoara; mai mult decît atît, credem că nu greşim prea
mult opinînd ca loc al găsirii monedelor oraşul Hunedoara, sau zona
din jur2 •
iveală

1

In cele ce urmează, indicăm doar o bibliografie selectivă: B.

Mitre a,

Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della conquista,
în Ephemeris Dacoromana, X. 1945, pp. 3-152; I. W i n k 1 e r, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, in Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj, seria III, ştiinţe sociale,
1-2, an VI, 1955, pp. 13-180; Idem, Schatzfunde romischer Silbermilnzen in Dakien, în Jahrbuch fflr Numismatik und Geldgeschichte, 17, Jahrgang, 1967, pp. 123156; Idem, în Studii şi Cercetări de Numismatică, III, 1960, pp. 442-447 şi pp.
452-462; Idem, Tezaurul de monede greceşti şi romane descoperit la Tisa (jud.
Hunedoara) în 1812, în Sargeţia, VII, 1970, pp. 27-42; Octavian F 1 oca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice Tezaurul de la Sărăcsău şi
Şeica Mică, Ed. Acad., Buc., 1956; Idem, Un nou tezaur monetar şi o nouă aşezare
străveche pe teritoriul regiunii Hunedoara, în Sargetia, III, 1956, - Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, pp. 11-38; Idem, Descoperirea monetară de la Să
laşul de Sus (reg. Hunedoara) şi unele consideraţii asupra monedelor romane republicane de imitaţie, în Studii şi Cercetări de Numismatică, III, 1960, pp. 89-134;
D. Pro tase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Ed. Acad., Buc., 1966; G h. Laz i n, Tezaurul de monede romane imperiale de
la Jieţ-Popi (Jud. Hunedoara), în Studii şi Cercetări de Numismatică, V, 1970,

p. 335-344.
2 De pe teritoriul oraşului Hunedoara provin mai multe tezaure. Vezi în acest
sens: B. Mitre a, Penetrazione .. ., pp. 88, 93 şi 105; I. W i n kl e r, Contribuţii ... ,
pp. 100, 108, 112, 120 şi 136; Idem, în Studii şi Cercetări de Numismatică, II, 1958,
pp. 403-404; vol. III. 1960, pp. 443-444; Idem, în Schatzfunde .. ., p. 147; D. Pro \ase, Problema continuităţii . .• , pp. 86 şi 165.
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Deşi în intenţia noastră nu stă problema prezentării unui studiu
lărgit asupra acestei descoperiri, pentru motivul că nu sîntem decît în
posesia unei mici părţi din tezaur, la care se mai adaugă într-o oarecare
măsură şi nesiguranţa în precizarea exactă a locului de găsire, socotim
totuşi util şi necesar să punem la îndemîna cercetătorilor, atît materialul
documentar numismatic, cît şi unele observaţii sumare altfel, care s-au
impus atenţiei noastre în cercetarea monedelor existente.
Prezentăm mai jos catalogul acestui depozit, în care monedele sînt

descrise in ordinea lor cronologică 3 • In prezentarea tezaurului, pe lingă
datele furnizate de cataloage am menţionat următoarele date tehnice: axul,
greutatea, diametrul, precum şi starea de conservare.
CATALOGUL CRONOLOGIC AL MONEDELOR

Q. Minucius Thermus
1. AR. i Greut. 3,80 g. Diam. 18-20 mm:
Conservarea: satisfăcătoare.
Grueber, Italia, 653, anul 90.
Sydenham, 592, anii 96-95.
Fără

nume de magistrat

2. AR.-+ Greut. 3,65 g. Diam. 17,5-21 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 2622, anul 84.
Sydenham, 723, anii 85-84.
M. Plaetorius Cestianus

3. AR. t Greut. 3,45 g. Diam. 16,5-17,5 mm.
Conservarea: mediocră.
Grueber, Roma, 3563, anul 68.
Sydenham, 807, anii 68-66.
A. Plautius

4. AR.

i Greut. 4,05 g. Diam. 17 mm.

Conservarea: mediocră.
Grueber, Roma, 3916, anul 54.
Sydenham, 932, anul 54.
L. Cassius Longinus

5. AR. i/ Greut. 3,85 g. Diam. 18-19,5 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 3931, anul 52.
Sydenham, 935, anii 52-50.
M. Acilius Galbrio

6. AR. ,I' Greut. 4 g. Diam. 18,5 mm.
Conservarea: bună.
3 La determinare ne-am folosit de următoarele repertoare: H. A. G r u e b e r,
Coins of the Roman Republic in the British Museum, 3 vol., Londra, 1910 (=Grueber); Ed. A. S y de n ham, The Coinage of the Roman Republic, Londra, 1952
Sydenham); H. Matt i n g 1 y, Coi ns of the Roman Empire in the British Museum, vol. I, Londra, 1923 (= BMC).
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Grueber, Roma, 3943, anul 50.
Sydenham, 922, anul 55.

C. Iulius Caesar
7. AR. 1"' Greut. 3,85 g. Diam. 18,5-20 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 5955, anul 49.
Sydenham, 1009, anul 50.
8. AR.- Greut. 3,45 g. Diam. 16,5-17,5 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 3960, anul 49.
Sydenham, 1011, anul 50.
C. Considius Paetus
9. AR. - Greut. 3,80 g. Diam. 20-23 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 4090, anul 45.
Sydenham, 993, anul 45.
L. Flaminius Cilu

10. AR. i Greut. 3,90 g. Diam. 20-21,5 mm.
Conservarea: satisfăcătoare.
Grueber, Roma, 4201, anul 42.
Sydenham, 1089, anul 42.
L. Uvineius Regulus

11. AR. t Greut. 3,25 g. Diam. 16,5-20 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Roma, 4261, anul 42.
Sydenham, 1113, anul 42.

P. Clodius M. F.
12. AR. - Greut. 3,65 g. Diam. 16-19 mm.
Conservarea: satisfăcătoare.
Grueber, Roma, 4287, anul 38.
Sydenham, 1115, anul 41.
13. AR. ,l' Greut. 2,05 g. Diam. 11-18,5 mm.
Conservarea: bună. Moneda perforată.
Grueber, Roma, 4290, anul 38.
Sydenham, 1117, anul 41.
Cn. Domitius Ahenobarbus L. F.
14. AR. '\ Greut. 4 g. Di.am. 19,5-20, mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Est, 94, anii 42-41.
Sydenham, 1177, anii 41-40.
Octavianus Augustus
15. AR. - Greut. 2,85 g. Diam. 13-18 mm.
Conservarea: bună. Moneda ruptă.
Grueber, Roma, 4429, anul 18.
BMC, 392, Hispania (?), anii 19-16.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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16. AR. '\ Greut. 3,75 g. Diam. 17,5-20 mm.
Conservarea: bună.
Grueber, Galia, 175, anii 12-11.
BMC, Galia, 461, anii 12-11.
Tezaurul monetar prezentat mai sus, cuprinde un număr de 16 monede emise pe aproape întreg cuprinsul secolului I î.e.n. Din totalul existent, 14 piese sînt denari romani din timpul republicii, care se datează
după cronologia lui H. A. Grueber din anul 90, prima monedă, pînă în
anii 42-41 î.e.n., ultima monedă din seria celor republicane; iar după
Ed. A. Sydenham între anii 96-95, respectiv 41-40 î.e.n. Ultimele emisiuni, reprezintă 2 denari din perioada de început a Imperiului (nr. 15
şi 16 din catalogul descriptiv), fiind datate, prima în anul 18 î.e.n., iar
a doua între anii 12-11 î.e.n. după cronologia lui Grueber, respectiv anii
19-16 şi 12-11 î.e.n. după cronologia lui Mattingly.
Toate monedele sînt inserate în marile publicaţii de specialitate4, în
cuprinsul tezaurului nu se întîlnesc emisiuni inedite şi nici variante.
Conservarea este în linii generale bună, în special acest lucru sE.~
observă la emisiunile mai recente. Uzura mai evidentă a pieselor mai
vechi este cauzată în mod normal de întrebuinţarea lor îndelungată.
Ca foarte multe monede din perioada republicii, unele piese ale depozitului au fost contramarcate. Contramărcile, redate prin semne incizate de diferite forme, sînt prezente la piesele cu numerele: 1, 2 şi 4.
Privind din punctul de vedere al valorii ponderale 7 monede au greutatea cuprinsă între 3,75 g şi 3,90 g, deci o pondere aproape exactă de
ponderea oficială de 3,90 g. Din restul pieselor5 3 sînt peste greutatea
oficială (nr. 4, 6, 14), iar 4 monede coboară sub limita de 3,75 g (nr.
2, 8, 11, 12).
Cît priveşte locul de emisiune, se constată că marea majoritate a
monedelor provin din atelierele de la Roma şi din Italia, cu două excepţii
clare, şi anume piesele cu Nr. 14 şi 16, una fiind emisă în Est, iar cealaltă
în Galia; asupra exemplarului 15, părerile sînt împărţite; Grueber indică
Roma, pe cînd Mattingly optează, este adevărat, incert, pentru Hispania.
Piesele din tezaur, care se păstrează în colecţia Muzeului din Deva,
nu prezintă urme de pămînt, şi cu toate că nu au fost supuse procesului
de curăţire, au cu mici excepţii, o strălucire originară a argintului, fapt
care duce din lipsa unor dovezi, doar la simple presupuneri ipotetice, că
tezaurul a fost depozitat într-un vas sau un alt recipient.
Privind procesul de acumulare al monedelor din cadrul tezaurului,
nu putem face nici un fel de precizări, materialul documentar care ne
stă la dispoziţie fiind ştirbit nu permite acest lucru.
Asupra datei ascunderii tezaurului, dată care în acelaşi timp corespunde şi încheierii procesului de tezaurizare, avem doar foarte slabe indicii furnizate de starea de conservare a monedelor. Ultimele exemplare
au o stare de conservare bună, iar gradul de tocire este mult redus, fapt
care ar putea sugera ideia că ne aflăm în epoca în care procesul de tezaurizare se încheie, admiţînd chiar posibilitatea ca ultimele monede, cele
emise sub domnia lui Augustus, să marcheze încheierea tezaurizării.
Vezi cataloagele indicate la nota 3.
s La discutarea greutăţii, n-am inclus piesele cu nr. 13
fragmentar.
4
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Pentru istoria Daciei epoca care marchează sfîrşitul erei vechi, şi
care corespunde istoriei universale cu primele zile ale Imperiului Roman,
este o perioadă destul de liniştită. Cauzele îngropării tezaurului, deşi ne
oprim asupra acestui punct privind doar prin prisma ipotezei, s-ar putea
lega de unele frămîntări interne, sau poate chiar de năvălirile dese ale
dacilor în Pannonia în ultima parte a sec. I î.e.n. 6 . De altfel în această
perioadă de sfîrşit a sec. I î.e.n. în vestul Daciei se îngroapă o serie de
tezaure monetare 7 •
Asupra apartenenţei etnice a tezaurelor monetare din vremea Romei
republicane sau din epoca timpurie a Imperiului descoperite în Dacia, s-a
discutat mult şi cu competenţă, nouă ne este foarte greu a aduce precizări, mai ales că materialul discutat mai sus nu permite acest lucru.
Tezaurul monetar, discutat aici, se înscrie prin conţinutul său în
epoca dacică, adăugind o notă în plus dezvoltării forţelor locale de producţie pentru această perioadă în care moneda Romei republicane devine
un mijloc de schimb de circulaţie universală.
Deşi nu am reuşit să analizăm în mod corespunzător această descoperire din motivele arătate la începutul prezentării noastre, sîntem
încredinţaţi totuşi că materialul va fi util în elaborarea unui studiu sintetic care să cuprindă toate tezaurele de acest tip, fie din întreaga Dacie,
fie numai din zona ei transilvană.

UN TRIOSOR DE MONNAIES ROMAINES DES COLLECTIONS DU MUSIOE DE DEVA

RESUME

Le petit tresor de monnaies romaines presente est consigne dans le registre
d'inventaire du Musee de Deva pour l'annee 1955, aux n°• 11892-11907.
Les informations respectives sont assez incertaines: elles se resument a la
mention que Ies monnaies ont ete achetees a un habitant de la commune de Băiţa
(dep. de Hunedoara), Zeller Dezideriu, et qu'elles proviennent tres probablement du
territoire de la ville de Hunedoara.
Bien que le tresor soit incomplet, une partie des exemplaires ayant ete vendue sans traces connues, et malgre l'incertitude des donnees du registre d'inventaire, il est hors de doute qu'il a ete decouvert sur le territoire du departement
de Hunedoara et, tres probablement, de la ville de Hunedoara ou dans ses alentours.
Les 16 monnaies ont ete emises au cours de la duree presque entiere du l"
siecle av.n.e.; d'apres la chronologie de H. A. Grueber, la premiere monnaie daterait de l'an 90 et la derniere des annees 12-11; selon Ed. A. Sydenham, la premiere monnaie daterait de 96-95 av.n.e., cependant que la derniere monnaie (no 16)
se trauve chez H. Mattingly no 461) avec pour date d'emission Ies annees 12-11
av. n.e.
6 C.
D ai co v ic i u, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 51;
Idem, în Istoria Romdniei, voi. I, Bucureşti, 1960, pp. 292-293; H. Daicoviciu,
Dacii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 122.
7 Vezi, I. W i n k Ier, Schatzfunde .. ., p. 134 şi catalogul descoperirilor de la
p. 142 şi urm.
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Le tresor ne comporte pas de pieces inedites, ni de variantes, par rapport
aux catalogues de specialite (voir note 3).
L'incertitude en ce qui concerne le nombre des monnaies et, jusqu'â un certain
point, le lieu de la decouverte rendent hypothetiques Ies conclusions quant a la
date et aux causes de l'enfouissement du tresar. Parmi ces dernieres, on peut
evoquer soit Ies troubles qui regnaient dans la societe dace ă Ia fin du I " siecle
av.n.e., soit Ies incursions repetees de peuplades daces en Pannonie au cours cette
meme periode.
Malgre Ies lacunes de l'analyse de ce depOt monetaire pour Ies raisons mentionnees, l'auteur estime utile sa publication en vue de l'elaboration d'un ouvrage de
synthese qui comprendrait Ies tresors de ce type soit de toute la Dacie, soit seulement de sa zone transylvaine.
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PIESE SCULPTURALE DE BRONZ, RECENT DESCOPERITE
LA DEVA ŞI GEOAGIU

Liviu Mărghitan, Constantin Pop

Statuetele de bronz, reprezentînd divinităţi din panteonul grecoroman descoperite în provincia Dacia, în covîrşitoare majoritate provin
din săpaturi efectuate în centrele urbane. Acest fapt a făcut ca pînă de
curtnd, să fie acceptată părerea că în aşezările rurale lucrările sculpturale
de acest gen nu ar fi prezente 1•
Cercetări arheologice, recente, precum şi o descoperire fortuită, au
dat la iveală din mediul rustic, două sculpturi din bronz de mici dimensiuni, ce se adaugă vechiului fond al operelor sculpturale de epocă romană
provenite de pe cuprinsul judeţului Hunedoara.
Statueta găsită la Deva, (Fig. 1), în interiorul clădirii principale a
unei gospodării de ţară din veacurile II-III e.n., s-a descoperit, sub straturile de moloz şi ţiglă de pe acoperişul edificiului, fapt ce exclude eventuala părere că piesa respectivă s-ar putea să nu fi aparţinut acestui
complex edilitar rustic.
lnaltă de 10,5 cm, avînd greutatea de 190 gr , această reuşită reprezentare sculpturală redă un personaj infantil. Faţa rotundă, mîinile şi picioarele fără musculatura caracteristică omului matur, bucla de păr de
pe creştetul capului, sînt cîteva detalii caracteristice unui copil. Imbră
cămintea uşoară, fină pînă la transparenţă, cu o notă de feminitate, este
şi ea adecvată copiilor. O haină fără mîneci, lungă pînă deasupra genunchilor (tunica) este completată de o „cămaşă" scurtă (palla) care-i acoperă
bustul. Incălţămintea, constînd din sandale de curele, e împodobită cu
motive vegetale în formă de frunză de acant orientate cu părţile zimţate
către degete. Laba piciorului, deşi măsoară numai 0,6 cm e realizată cu
o minuţiozitate care merge pînă la redarea unghiilor de la degetele mici.
Piciorul stîng e uşor în urma celui drept, sugerînd efectuarea unui
pas.
ln mina dreaptă ridicată pînă la înălţimea frunţii, ţine un rython
a cărui extremitate inferioară e ornamentată cu un cap de capră, miniatural executat. Braţul stîng, lăsat în jos pînă la nivelul şoldului, iniţial
purta un obiect, actualmente dispărut, probabil o patera.
Mişcarea, destul de avîntată, e sugerată, pe lîngă amplasamentul
membrelor inferioare, şi prin faldurile vesmintelor care la spate formează cute, orientate opus direcţiei de mers. De asemenea buclele pă
rului sînt astfel dispuse încît par suflate de curentul de aer către partea
posterioară a capului.
1

şi colaboratorii, „Villa rustica" de la
privind „villae-le rusticae" din !Jacia Superior, in Sargetia,

J. Winkler, V. Vasiliev

Aiud. Cfteva

observaţii

V, 1968, pp. 79-80.
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FIG. 1. STATUETA LAR-ULUI DESCOPERIT LA DEVA (VEDERE DE ANSAMBLU
ŞI DETALII)

Totalitatea gesturilor statuetei, precum şi faptul că păşeşte pe vîrfuri,
subscriu pentru participarea personajului la un dans ritual.
Prin caracteristicile menţionate, statueta simbolizează o zeitate de
ordin minor, Lares, divinitate protectoare a casei şi a familiei.

*
Cea de a doua piesă sculpturală (Fig. 2) s-a descoperit la Germisara
pe cuprinsul aşezării civile 2 • Ea este de fapt un bust al unui personaj,
tînăr, atletic. Interiorul acestei lucrări artistice, înaltă de 14 cm, este gol,
iar partea inferioară e deschisă. Pe latura posterioară, în zona de joncţiune a trupului cu capul, are un inel cu diametrul de 1,5 cm, realizat
prin turnare concomitent cu întreaga figurină. Extremitatea de jos se
încheie printr-un element de fixare în fonnă de limbă avînd în interior
o porţiune triunghiulară din care lipseşte metalul.
Partea din faţă a bustului, neacoperită, e dominată de muşchii reliefaţi ai pieptului, care ajung pînă în dreptul sînilor. Singurul veşmînt pe

FIG. 2. FIGURINA-MINER PROVENITA DE LA GERMISARA
2

Exemplarul

aparţine colecţiei

Muzeului din

Orăştie.
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care îl posedă, este o piele de animal de pradă ale cărui labe din faţă,
cu ghiare, sînt legate într-un nod estetic. Pielea respectivă, învăluie lateral gîtul vînjos, asemenea unui guler, acoperind în continuare şi capul
personajului.
Privit de sus, pe creştetul atletului, se disting, nasul, ochii, urechile,
în spatele cărora se revarsă în valuri coama unui leu. Părul scurt de pe
pielea neacoperită de coama stufoasă, e sugerat prin şiruri de incizii de
formă pătrată. De sub „gluga" pieii de leu, chipul tînărului e încununaţ
de buclele spirale ale părului „coafat" în treisprezece inele în formă
de „volute". Ochii, realizaţi prin incizie, privesc înainte, dînd un aer
de severitate feţei dominate de nasul acvilin. Locul irisului este prevă
zut cu orificii, unde probabil au fost incastrate pietre colorate, astăzi
dispărute. Porţiunea de fixare, din partea de jos, e ornată şi ea printr-un
motiv compus din arcuri puse cap la cap şi prin cîte patru cinci puncte
amplasate în locul de tangenţă a arcurilor.
Figura de atlet, precum şi blana de leu pe care o posedă, reprezintă
caracteristicile atribuite cu care este redat în cele mai dese cazuri, semizeul Hercules.
Larul descoperit la Deva, face parte din categoria larilor dansatori
(lares ludentis). In provincia Dacia, din informaţiile bibliografice de care
dispunem, reiese că asemenea statuete sînt foarte rare. Pînă în prezent
se cunosc doar încă trei lari proveniţi de la Orlea3, Sucidava (Celei) 4 şi
un exemplar descoperit probabil în Transilvania5 . Statueta noastră, ca
aspect şi execuţie tehnică se deosebeşte net de celelalte figurine din Dacia. De altfel în ceea ce priveşte detaliile de execuţie, nici în publicaţiile
mai ample ce cuprind piese de acest tip nu îi găsim o analogie fidelă 6 .
Ca aspect şi grijă pentru detaliile vestimentare şi ale corpului, mica
zeitate de la Deva, se remarcă ca o lucrare cu reale calităţi artistice. Unele
amănunte, ca de pildă, inelele părului, capul de capră din partea ascuţită
a cornului. unghiile degetelor, redarea ochilor, sînt certe dovezi că modelul iniţial a fost opera unui veritabil artist. Turnarea în bronz a piesei
respective cu detalii ce ţin de fineţea orfevrăriei, a pus serioase probleme
tehnice anonimului său realizator. Dimensiunea de 1-2 mm a cîtorva
dintre elementele ornamentale, pare să confirme faptul că singura metodă eficientă de turnare, în cazul acesta, este procedeul cerii pierdute.
De regulă lucrările realizate în această tehnică sînt goale în interior.
Foarte probabil că exemplarul nostru, destul de mic, a fost turnat în
bronz masiv, urmărindu-se doar ca înfăţişarea exterioară să fie cit mai
bine executată.
Piesa sculpturală provenită de la Deva, comparativ cu celelalte
reprezentări ale larilor din provincia dacică, se bucură de cea mai îngrijită execuţie. ln lipsa unor analogii care să facă trimiterea la unul
din centrele ce s-au remarcat în producţia unor piese de acest gen, cona D. Tudor, Oltenia
4

romană,

ed. II,

Bucureşti,

1958, p. 309.

Ibidem; Referitor la statueta de la Sucidava putem afirma cu certitudine

că

aparţine

tipului de lari angusticlavi.
s Cons tei n t i n Pop, Un lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal, în Studii
şi camunicliri, Sibiu, 1969, pp. 299-307.
e în binecunoscutele tomuri ale publicaţiei lui S. Reinach, Repertoire de la
statuaire greque et romaine, Paris, 1897-1910, voi. I-IV, nu figurează nici un
exemplar identic cu al nostru.
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cludem că reuşita sculptură este opera unui talentat artizan şi se include
în grupul celor mai reuşite lucrări de acest gen, descoperite în provincia nord-dunăreană.
Prezenţa unei monede de la Severus Alexander, aflată în aceeaşi mcăpere cu această statuetă, fixează o limită cronologică apropiată de
anul 227 e.n. 7 •
Aplica-miner de la Germisara se pare că a avut pe lîngă funcţia sa
decorativă şi o întrebuinţare practică. Conformaţia ei, în special curbura
părţii din spate sugerează posibilitatea aplicării sale pe un corp sferic.
Considerentele acestea, precum şi prezenţa unui lăcaş de fixare în interiorul obiectului, ne face să-i atribuim rolul de mîner ornamental, prins
de un recipient de asemenea din metal. O analogie concludentă în acest
sens, găsim într-o altă variantă de aplică-miner, aflată undeva în judeţul
Mureş 8 , exemplarul din urmă redind figura lui Jupiter. Un alt Heracles,
realizat în marmură, înfăţişat cu pielea de leu ce-i acoperă umerii şi capul, s-a descoperit la Moigrad, pe aria anticului Porolissum 9 •
Evidenta manieră, relativ rigidă, de execuţie a figurinei e în favoarea ipotezei că a fost confecţionată de un meşteşugar de rînd. Dacă ţinem
cont de faptul că majoritatea covîrşitoare a recipientelor din aşezările
cercetate din Dacia romană, sînt din lut ars, credem că vasul de care a
fost ataşat minerul-figurină nu era un exemplar de uz obişnuit. Aspectul
exterior al piesei nu o evidenţiază din masa reprezentărilor sculpturale
din bronz, de mici dimensiuni, din provincia Dacia. Considerentul respectiv ne face să întrevedem că lucrarea se înscrie în rîndul creaţiilor
unui atelier autohton.
Piesele sculpturale recent intrate în colecţiile muzeelor din Deva şi
Orăştie ne conferă un prim indiciu că şi în mediul rustic al Daciei romane
s-au impregnat, mai multe decit se presupunea pînă de curînd, unele
aspecte ale modului de viaţă roman. Acest fapt pare deocamdată, că se
documentează cel puţin pentru localităţile antice situate pe mari artere
de circulaţie, cum a fost şi este valea Mureşului. Figurinele respective
atestă o răspîndire a concepţiilor religioase dominante în lunea romană,
pe o scară amplă şi complexă, în cadrul provinciei create de Traian la
nord de Dunăre.
Adăugindu-se consistentului lot de statuete ce provin de pe cuprinsul centrelor antice din actualul judeţ Hunedoara, cele două exponate
evidenţiază atît eventuala existenţă pe aceste meleaguri a unor ateliereturnătorii ce confecţionau asemenea piese precum şi intensitatea relaţiilor
de schimb cu celelalte regiuni ale întinsului imperiu al Romei, legături ce
se manifestă şi în domeniul lucrărilor cu profil artistic.
Avem credinţa că statuetele din bronz, între care unele cu elemente
destul de rar întîlnite, aşa cum este larul infantil, cercetări viitoare le
vor da la iveală din ce în ce mai des în aşezările rurale din Dacia care
pînă în stadiul actual au constituit doar sporadic obiect de cercetare 10•
7 H. Cohen,
Description historique de monaies frappees sous l'empire romain, Paris-Londra, 1880-1892, Severus Alexander, nr. 232.
e Rtimer in Rumanien, p. 193.
8 Const anti n
Pop, Monumente sculpturale din Transilvania, Apulum,

VIII,

(sub

tipar).

1o vezi D. P r o ta s e, Observaţii în legliturli cu
romanlf, în Acta Musei Napocensis, V, 1968, p. 505.

70

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

aşezlirile

rurale din Dacia

DEUX Pl~CES DE SCULPTURE EN BRONZE ReCEMMENT DeCOUVERTES
A DEVA ET A GEOAGIU

RIOSUMIO

Les pieces de sculpture decouvertes dernierement ă Deva et ă Geoagiu viennent infirmer l'opinion selon laquelle îl n'existerait pas de telles oeuvres d'art dans
le milieu rural de la Dacie romaine.
La statuette, qui provient des ruines d'un edifice rural de l'epoque romaine,
situe sur le territoire de la villa de Deva, represente un dieu lare enfant, remarquable non seulement par le fait que c'est l'unique exemplaire de ce genre connu
jusqu'ă ce jour sur le territoire de la province de Dacie, mais aussi par sa valeur
artistique. Ses proportions achevees et la finesse d'execution des details la designent
comme le produit d'un atelier specialise dans de tels ouvrages.
Quant ă la figurine representant le demi-dieu Hercule, mise au jour par
hasard dans le site de l'etablissement de Germisara, elle avait probablement le rOle
de manche decoratif applique sur un recipient de bronze. Comme maniere d'execution, la piece se situe dans le vaste groupe des statuettes de bronze de la Dacie
romaine et represente peut~tre la creation d'un atelier autochtone.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Statuette de dieu-lare d~couverte a Deva (vue d'ensemble et
Fig. 2. Figurine-manche provenant de Germisara.
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NOI MONUMENTE SCULPTURALE IN COLECŢIA
MUZEULUI DIN DEVA

Ion

Pătru

Albu

Teritoriul judeţului Hunedoara bine cunoscut prin lornl şi importanţa
sa tn filele de istorie a patriei păstrează în glia sa numeroase urme arheologice, epigrafice, arhitecturale şi sculpturale, care prin conţinutul şi semnificaţia lor aduc noi contribuţii la cunoaşterea unui trecut bogat prin
fapte şi evenimente.1
Recent grupul leilor funerari aflaţi în colecţia de monumente sculpturale a Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, s-a mărit cu două noi piese
îmbogăţind astfel lista descoperirilor de acest fel2.
Primul exemplar provine din satul Peştişul Mare, aflat în raza municipiului Hunedoara. El a fost semnalat Muzeului din Deva de ciltre I. Stoica,
directorul Şcolii Generale de 10 ani din localitate. De menţionat este faptul că acest leu funerar nu este singura piesă semnalată în acest sat,
recent s-au mai găsit în mod întîmplător un altar fără inscripţie şi un
fragment de coloană.
Privitor la leul funerar trebuie să menţionăm că el se află de mai
mult timp în faţa căminului cultural din sat, fapt ce a determinat ca
aspectul său exterior să sufere unele mici deteriorări. Leul nu are postament (Fig. 1), acest fapt confirmă astfel concluzia, că el a fost adus in
acel loc cu mulţi ani în urmă pe diferite căi, probabil de la Micia sau
Sarmizegetusa. Privind cu atenţie monumentul vom observa că meşterul
a adoptat sculptura la blocul de travertin din care este lucrat. In sprijinul acestei afirmaţii vine însăşi compoziţia sa. El este format din trei
părţi distincte, capul, trupul, şi o prelungire în secţiune semicilindrică
pe care e aşezată coada animalului. Fiecare secvenţă are dimensiunile
sale bine precizate. Partea capului are lungimea de 0,60 m şi înălţimea\
~·
această problemă amintim: N. V las sa, Două
sprezece figurine cu cap mobil de la Turdaş, în Sargetia, V, pp. 9-17; M. Vale a,
L. Măr g hit an, Aşezarea dacică de la Cfmpuri-Surduc, în Sargetia, IV, pp.
65-75; I. I. Rusu, Inscripţii romane din judeţul Hunedoara, în Sargetia V,
pp. 87-109; Oct. Floc a, Harta arheologică a municipiului Deva, în Sargetia, VI,
pp. 7-36; L. Măr g hit an, Vestigii dacice pe cursul mijlociu al Mureşului, în
Sargetia, VI, 11-21; Oct. Floc a L. M ă r g hit an, Noi consideraţii privi1

Dintre cele mai noi

lucrări

în

toare la castrul roman de la Micia, în Sargetia, VII, pp. 43-59; Oct. Floc a,
Villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, în Acta Musei Napocensis, II,
pp. 163-195; B. Bas sa - L. Măr g hit an, Aşezarea hallstattiana de la Săuleşti,
!n Apulum, VI, pp. 105-111.
2 C. Daico vi ci u,
Fouilles recherches a Sarmizegetusa, în Dacia, I, 1924,
pp. 256-257; G r. F 1 ore s cu, I monumenti funerari della „Dacia Superior, în
E.D.R. IV, 1926-1927, p. Bl, fig. 3; D. Pro tase, Un nou tip de medalion funerar
rcman, în Dacia, în SCIV, 2/1960, pp. 323-335; L. T eposu - T•. Măr g hit an,
Monumente sculpturale de la Micia, in Acta Musei Napocensis, VI, 1965, pp.

163-165,

planşa

III, fig. 2-4.
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FIG. 1, 2, 3. LEI FUNERARI DE LA
MARE ŞI GERMISARA
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de 0,79 m. Spatele cu lungimea de 0,40 m şi înălţimea
de 0,67 m, iar partea posterioară, 0,45 m lungimea de
1,45 m, înălţimea maximă
0,79 m, iar grosimea de
0,44 m.
Ceea ce atrage atenţia
chiar de la început la acest
leu funerar este poziţia capului. Spre deosebire de celelalte monumente din aceeaşi
categorie din colecţia muzeului din Deva, acest leu are
privirea îndreptată înainte şi
în jos. Această poziţie a determinat pe meşter să-l facă
în asemenea manieră încît
2 părţile laterale să fie sculptate. Fizionomia feţei, cu ochii
şi gura larg deschisă redă ferocitatea animalului care este
gata să-şi sfîşie prada aflată
mb laba anterioară din dreapta. Din cauza deteriorării
animalul de jerftă este dificil de identificat. In ce priveşte poziţia sa, observăm că
picioarele din spate şi cel din
faţă partea stingă sînt îndoite, numai laba dreaptă care
stă pe victimă este întinsă
înainte.
O al tă parte distinctă a
monumentului este scoaterea
în relief a cozii leului. Aceasta pleacă din cafă, prelungindu-se pe întregul trup, terminîndu-se pe ultima parte a
sculpturii, unde se vede smocul terminal de păr (Fig. 2).
Referitor la starea de
conservare el s-a păstrat în
condiţii
acceptabile, ţinînd
cont de locul unde a fost aşe
zat. Datorită ploilor şi vîntului care i-au cauzat unele stricăciuni, monumentul
sculptural are o serie de deteriorări vizibile în special în
zona capului. Faptul nu ştir
beşte cu mm1c
valoarea sa
PEŞTIŞUL
artistică, ba mai mult îl in-
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tegrează

în totalitate în marea colecţie de monumente sculpturale ale
Daciei romane.
Al doilea monument sculptural ce face obiectul acestei note este un
alt leu funerar descoperit cu cîtva timp în urmă în hotarul Germisarei
(Geoagiu) 3 . Noul exponat a intrat în colecţia muzeului în anul 1968 sub
numărul de inventar 23.115. Intrucît pe teritociul vechii Germisara şi
în împrejurimi s-au mai descoperit şi alte monumente sculpturale, prezenţa acestui leu nu constituie o surpriză 4 •
Noul monument funerar (Fig. 3) prezintă următoarele dimensiuni şi
caracteristi: Comparativ cu primul leu funerar are un postament lung
de 41 cm. Aceeaşi lungime o are şi monumentul sculptural care are o
înălţime de 0,55 m. El are doar o singură faţă, datorită poziţiei sale, spatele nefiind stilizat. Este realizat în gresie. In ceea ce priveşte poziţia,
acest leu funerar are laba sa stingă pe animalul de jertfă reprezentînd
un viţel, care se poate vedea în bune condiţii. El stă în genunchi, putînd
fi observate un corn şi o ureche. a fel de bine se vede şi coama leului,
precum şi faţa destul de expresivă prin ochii şi gura larg deschisă.
Faţă de cele menţionate mai sus, acest monument sculptural prezintă
şi o tehnică superioară, materializată prin calitatea execuţiei.
Sigur că cercetările viitoare vor da la iveală şi alte monumente sculpturale de acest gen, contribuind astfel la elucidarea rolului şi importanţei
artei romane în contextul artei universale 5 •

NOUVEAUX MONUMENTS DE SCULPTURE DANS LA COLLECTION DU MUSeE
DU DEPARTEMENT DE HUNEDOARA - DEVA

RESUME

La collection de sculpture du Musee de Deva s'est enrichie recement de
dcux nouvelles pieces, provenant l'une du village de Peştişul Mare, l'autre de
Germisara. Ces nouveaux monuments de sculpture representent deux lions funeraires, qui permettent de cerner mieux encore notre vision de l'art romain.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

PI. 1/1. Le !ion de Peştiş (partie de droite).
PI. 1/2. Le !ion de Peştiş (partie de gauche).
PI. 1/3. Le lion mis au jour a Germisara.
3

Viaţa

V. Pârvan, Dacia, Ed. Ştiinţifică, 1967, p. 202, nota 251; M. Macre a,
în Dacia romană, Ed. ştiinţifică, 1969, p. 60; Istoria Romdniei, Ed. Academiei,

1960, p. 267.

4 CIL, III, 1393, 1394, 1396-1401, 6268, 7880, 7884, 7885, 12, 572-12573; '\V ol k e r
W o 11 man, Monumente sculpturale din Germisara, in Sargetia, V, pp. 109-121.
s I. Glod aru, Lei funerari romani la Valea Singeorgiului, în Acta Musei
Napocensis, VI, 1967, p. 476; M. Gram a top ol, Cîteva puncte de vedere pentru
studiul artei romane în Dacia, in Studii de istoria artei, seria Arta plastică, nr. 1,
1970, p. 55.
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MIŞCĂRILE ŢĂRĂNEŞTI
(ŢARA

DE PE DOMENIUL RiU DE MORI
HAŢEGULUI) iN SECOLELE XV-XVI

Iosif Jivan

De a lungul evului mediu, masele ţărăneşti din fostul Comitat Hunedoara, au constituit în permanenţă imense rezerve de energie revoluţionară.

Aceste energii s-au exteriorizat în mişcările ţărăneşti, care au avut
loc pe teritoriul domeniului Rîu de Mori, între anii 1459-1461 şi la
1550. Comuna Rîu de Mori (Valea Haţegului) formată din satele Rîu de
Mori, Suseni, Gureni şi Ostrovel, este situată pe lunca largă a Rîului
Mare la ieşirea din munţi, şi pe valea Ruşorului afluient al ·acestuia. 1
Proprietari ai domeniului au fost fraţii Chende (Cîndeştii). Prima
mişcare este concretizată prin răzvrătirea ţăranilor, care fugind de pe
moşii, atacă şi distrug bunurile nobilului în perioada 1459-1461. Urmă
rind paralel, evoluţia socială, economică şi politică a chinejilor deveniţi
nobili, precum şi a ţăranilor, aflăm multiplele cauze, care au determinat
această luptă antifeudală a ţăranilor. Vom căuta să înfăţişăm pe cele mai
apăsătoare. Prima cauză se atribuie, înrăutăţirii situaţiei sociale a ţăranilor.
In februarie 1439 puterea centrală, înnobilează pe Ioan Chende şi fii săi
Laszlo, Chendriş şi Nicolae, precum şi pe Chende fiul lui Chende. Cnezatul din Rîu de Mori, la 1359, cînd este amintit documentar, avea 8 sate.
Pînă în anul 1459 însă, la moşiile avute, s-au adăugat încă 12 sate şi un
tîrg.
In cadrul cnezatului românesc, cnejii „aveau prerogative de conducere politică şi militară, de administraţie şi de jurisdicţie, asupra ţărani
lor aflaţi în sa~e cnezatului. Ei aveau privilegiul de a primi unele venituri în natură de la ţărani, de a percepe amenzi ca sancţiuni de delicte
(gloabe), de a se folosi de oareşcare cîtimi de muncă (clăci), de a avea
monopolul morii şi crişmei. 2 Cnejii Chende devenind nobili feudali la
1439, se desprind din organizaţia cnezatelor româneşti aparţinătoare la
cetatea Haţeg, şi de acum înainte vor aparţine autorităţilor comitatense
feudale de la Hunedoara 3 . Astfel, satele cneziale se transformă în moşii
feudale. Ţăranii aflaţi pe aceste moşii, din oameni liberi, devin iobagii
stăpînilor feudali, oameni dependenţi lor. Prin aceasta stăpînii feudali
reuşesc să se înscauneze asupra obştiilor 4 • De acum încolo, stăpînul de
moşii, în relaţiile sale faţă de ţărani, se orientează după Convenţia dintre
ţărani şi nobili, încheiată după revoluţia de la Bobîlna, în anul 1437.
1 G, G i u g Ie a, M. Homorod ea n
şi L. St an, Toponimia comunei Rfu
de Mori (Ţara Haţegului), în Fonetică şi Dialectologie, voi. V. Ed. Acad. R.P.R. Buc„

1963, p. 43.
2 Din u C. Ar i o n, Chinejii (Cnejii), Buc„ 1938 , p. 48.
a C sa n k i De z s 6, Magyarorszag tc!rteneti fllldrajza, voi. IX, p. 49.
4 Din Istoria Transilvaniei, voi. I, Ed. Acad„ R.P.R., 1963, p. 139.
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Sarcinile feudale ale ţăranului, după această Convenţie sînt nenumă
rate: censul, darurile sau daturile, apoi cele trei feluri de dijme, şi în
sfîrşit urmează darea specifică românească, datul oilor. Obligaţiile de lucru
erau de o zi pe an, dar au existat tendinţe de creştere, prin abuz 5 • Ţăranul,
nu mai avea dreptul de a se muta. El era judecat de către nobil. Mai avea
şi îndatoriri militare. Fără îndoială că, ţăranii nu s-au putut împăca cu
situaţia, că au fost degradaţi din oameni liberi, în iobagi.
Serviciile militare prestate la „Porţile de Fier" şi diferitele războaie,
au constituit o a doua cauză. Toate cnezatele din Valea Haţegului, au
aparţinut cetăţii Haţeg, cu obligaţiunea de a presta serviciul militar, pentru
şi în interesul cetăţiiu. La 1430 cnejii Chende primesc de la regele Sigismund, podul comercial de trecere în spre Banat, aflat înaintea defileului
(Strîmtorii) denumit „Porţile de Fier" dintre satele Zăicani şi Bucova, c;u
însărcinarea de al întreţine şi al repara 7 • Nu se poate contesta că această
donaţiune a avut scop militar.
Cnezatul Rîu de Mori, se afla în iniediata apropiere a „Porţilor <le
Fier", moşiile acestuia s-au întins pînă la graniţa Banatului, astfel că, din
punct de vedere teritorial, podul comercial de trecere se afla pe teritoriul
cnezatului. Tocmai din aceste motive, cnejii Chende au dobîndit serviciul ca, împreună cu ţăranii lor, să păzească şi să apere podul de trecere
şi defileul, pînă la sosirea banderiului voievodal sau regal. In paza podului de trecere, precum şi a defileului numit „Porţile de Fier", era cuprins
şi serviciul de iscoade şi trimiterea de veşti, care a constituit o îndatorire
foarte grea. Chemarea oamenilor în permanenţă, pentru îndeplinirea acestor sarcini, i-a sustras de la ocupaţiile lor agricole.
Incursiunile turcilor în Transilvania, de asemenea erau lovituri grele
date ţăranilor. In vara anului 1420, turcii apar în Transilvania prin defileul
,,Porţile de fier", şi după obiceiul lor au dat foc satelor şi au jefuit bunurile ţăranilor. De aceste calamităţi au suferit în primul rînd, ţăranii aflaţi
pe cnezatul Chende, întrucît satele lor erau situate nemijlocit la intrarea în Transilvania. O incursiune asemănătoare s-a repetat şi în vara anului 1438. Turcii au pătruns din nou în Transilvania, pe la „Porţile de
Fier". După cronici: „Flăcările satelor aprinse şi ţărănimea care se refugia
în păduri şi în munţi, a vestit intrarea turcilor în ţară". N-au trecut nici
patru ani, şi turcii revin din nou în Transilvania. Devastate, jefuite şi
aprinse casele, gospodăriile şi bunurile ţăranilor, ei au sărăcit complet.
Şi în sărăcia în care se aflau, au fost constrînşi să-şi refacă casele, gospodăriile pustiite, în trei rînduri.
Ca o a treia cauză a nemulţumirii ţăranilor, putem considera cauza
instabilităţii banilor emişi de către rege. Incă în 1430, regele Sigismund,
constrîns de nevoile tot mai mari militare, emisese o nouă monetă, mai
mică pe care, raportată la moneta mare, o stabilea la 4 dinari noi, egali
cu un dinar vechi, 400 dinari noi făcînd un florin aur. Noua monetă
însă, nu şi-a menţinut nici această echivalenţă. La 1432, regele a dispus
o nouă echivalare, acum cu 10 dinari mici, cu unul mare, adică 1000 de
dinari mici egali cu un florin aur. Nobilii proprietari ai domeniului Rîu
de Mori, la 1447, au dobîndit prin donaţie regală tîrgul Sîntămăria Orlea,
cu dreptul de a ţine tîrguri săptămînale şi anuale, precum şi a încasa·
vămile. Ei, avînd la dispoziţie piaţa, au încasat la vînzări, la plăţi, la
5 D. Pro da n, Iobăgia, vol. I., Ed. Acad. R.S.R„ Buc„ 1967, pp. 79-80.
a C s a n k i D e z s o, op. cit., p. 49.
1
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diverse dijme, vămi de la ţărani, moneta reechivalată avantajoasă lor,
sărăcind şi prin acest mod pe ţărani.
Iar ca a patra cauză trebuie să amintim încasarea quinquagesimei de
la ţăranii aflaţi pe moşie. Quinquagesima, e o dare a românilor cu turme
de oi, faţă de rege. Ţăranul era dator să dea din cinzeci de oi, o oaie
cu un miel8 • In secolul al XIV-lea, regii au dat la nenumăraţi nobili privilegiul de scutire, de a da quinquagesima. Insă scutirea moşiei de a da
quinquagesima, s-a dat şi cu alt scop, de cît cel militar. Dovada o avem
într-un document. La 1377, regele Ludovic scuteşte de quinquagesima
regală satul Feleac, cu obligaţia ca susnumitul sat să păzească drumul
care duce spre Cluj 9 . Putem trage deci concluzia că, acel scop era economic. Apărarea drumurilor comerciale, a fost o preocupare de prim ordin
al regilor, deoarece pe aceste drumuri treceau negustorii, şi plăteau vama
regală. Ori se ştie că, această vamă a constituit un venit atît de important
pentru rege.
Aşa fiind, concesia regală din 1430, a cuprins şi îndatorirea de a păzi
şi drumul comercial. Pentru acest scop, nobilii au primit anual o însemnată cantitate de sare. In perioada cnezatului, presupunem că, ţăranii
din sate au apărat şi păzit şi drumurile, conform obiceiului pămîntului,
şi vor fi beneficiat în mod gratuit de sarea primită din partea puterii
centrale. Dar odată cu înnobilarea cnejilor desigur că, li s-a cerut ţăra
nilor să plătească sarea. Altă apăsare a constituit împrejurarea că, la 1451
cînd s-a primit scutirea de datul oilor în cele 8 sate, nobilii nu au vrut să
o ia în seamă. Ţăranii din acele comune au socotit că; ei sînt elementul
principal în apărarea şi paza drumurilor, şi deci se cuvine ca ei să beneficieze de scutirea acestei dări, şi nu să o dea nobililor. Nobilii însă, lacomi de bani au solicitat, şi au obţinut din partea puterii centrale la 1459,
scutirea de a da datul oilor pentru rege, în restul a încă 12 sate şi un tîrg.
După cum s-a văzut, din toate cauzele arătate, datul oilor pretins de
către nobilii moşieri, a produs explozia spontană a mîniei ţăranilor de pe
întreg domeniul. Exploatările nemiloase şi abuzurile, au întrecut puterea
de îndurare a ţăranilor domeniali. Prin lăcomia după bani a moşierilor, ei
şi-au văzut primejduită însăşi gospodăria lor. La gradul şi forma exploatării lor, ei au răspuns cu răzvrătirea, au fugit de pe moşii, dar nu au
căutat adăpost pe alte moşii feudale, ci au preferat pădurea şi munţii,
făcînd acte de haiducie.
•
Infracţiunile mai mari cum erau: hoţia, tîlhăria şi jefuirea erau de
competenţa judecătorilor regali, deoarece pentru aceste, pedeapsa era cea
capitală. Nobolii alarmaţi, de existenţa şi răspîndirea răzvrătirii, au solicitat şi au primit din partea puterii centrale „dreptul de paloş", adică
dreptul de a aplica pedeapsa cu moartea în cuprinsul domeniului lor. Pe
baza acestei concesii regale, dobîndită în anul 1462, aveau dreptul de a
ridica furci, roţi, ţape şi altele, pedepsind pe hoţi, tîlhari, jefuitori, putînd
să-i spînzure, să-i frîngă în roate, să le taie capul, să-i ardă, pe măsura
delictelor lorto.
In documentul în care s-a acordat acest drept se arată că, s-a dat
pentru „stîrpirea tnhăriilor şi jefuirilor la drumul mare, care ~-au înmulţit atît de mult." 11 Că aceste tîlhării şi jefuiri, au fost serioase şi mult
s D. Pro da n, op. cit., voi. I, p. 74.
J a k a b EI e k, Kolozsvar tlirtenete, voi. I, Kolozsvar, 1870, p. 293.
10 D. P rod a n, op. cit., voi. I, p. 114.
11 Csanki Dezso, op. cit., p. 199; Szinte Gabor, Kolozsva1, în Hunyadmegyei Tlirteneti es Regeszeti Tarsulat Evkonyve, voi. VII, 1893, p. 78.
9
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păgubitoare, rezultă din acordarea pedepsei aspre cu moartea. Iar din
faptul că, s-a acordat dreptul de paloş ca să fie aplicat în tot cuprinsul
domeniului, putem conclude că, răzvrătirea ţăranilor s-a întins pe toate
satele din domeniu, era deci generală. Dar tîlharii şi jefuitorii menţionaţi
în document, nu trebuie socotiţi în sensul propriu al acestor cuvinte. Sub
titlurile felurite de răufăcători, se ascundeau şi toţi nemulţumiţii, răzvră
tiţii, împotriva stăpînilor lor, împotriva ordinei sociale existentă 12 • Deci

erau ţăranii. Intinse erau moşiile domeniului. De la Rîu de Mori, se aflau
fînaţe, păşuni şi păduri pînă adînc în Retezat. De la Subcetate se trecea
zeci de kilometri, în munţii Cugirului. Iar de la Galaţi începînd, pînă în
munţii Parîngului. Ţăranii fugiţi luau bunurile stăpînilor nobili, aflate
pe pămînturile arabile, fînaţuri, păşuni şi păduri, fiind organizaţi în cete,
mai ales noaptea. Desigur, actele lor au fost calificate drept tîlhării. Păşu
natul oilor în păduri, în munţi, tăierea lemnelor şi vînatul în păduri au
fost calificate la fel. Domeniul fiind foarte întins, actele ţăranilor răzvră
tiţi, se aflau numai după trecerea unui anumit timp, socotit de la comi-

terea lor.
In document se mai amintesc şi jefuirile la drumul mare. Prin haiducie, se înţelege atacarea castelelor nobililor precum şi a caravanelor
negustorilor 13• In cazul concret al răzvrătiţilor de pe domeniul Rîu de
Mori, atacurile caravane:.Jr de negustori au fost înlesnite prin faptul că,
drumul comercial Haţeg-Caransebeş a trecut pe o distanţă îndelungată
pe moşiile domeniului. Noi considerăm că, sub aceste jefuiri la drumul
mare, trebuie să înţelegem şi acţiuni de altă natură a răzvrătiţilor. După
cum am arătat, ei s-au răzvrătit, şi s-au retras în păduri şi munţi să facă
acte de haiducie, urmărind unicul scop de a se răzbuna faţă de nobili. Ei
fiind atît de înverşunaţi contra nobililor, proprietari, s-au răzbunat cu
aceste acţiuni în contra lor. Sîntem de părere deci că, ţăranii au atacat
mai ales la drumul mare, transportul de bolovani de sare, cînd venea
dinspre Haţeg către Rîu de Mori. Ei şi-au însuşit deci bolovanii de sare
mai ales, destinaţi proprietarilor domeniului. Din textul documentului,
prin care se arată că, s-a dat dreptul de paloş întrucît tîlhăriile şi jefuirile s-au înmulţit, cu drept cuvînt putem deduce că acestea au început
încă în anul 1459.
Mişcarea din secolul al XVI-lea este menţionată într-un document
din anul 1551 14 • Potrivit acestuia, jelerii <lomeniului au ocupat cetatea
Colţ, în care se afla mama şi familia magnatului Chende Ioan, şi au eliberat familia magnatului, numai după ce s-a plătit drept răscumpărare,
suma de 25.000 florini.
Reţine atenţia că, ţăranii jeleri au atacat cetatea. Intre păturile ţără
neşti, din această moşie, ca şi din alte părţi ale Transilvaniei, primul
loc îl aveau ţăranii cu case, pămînt şi dependinţe. Urmau apoi aşa zişii
jeleri, care erau ţăranii fără pămînt, numai cu case, sau chiar şi fără
case. Şi în sfîrşit, a treia pătură o formau ţăranii săraci de tot, care se
angajau la moşieri cu simbrie. Ei erau numiţi slugi. Dezvoltarea producţiei de mărfuri şi a economiei băneşti, creşterea exploatării, instabilitatea
pieţii şi specula cu produse agricole, împiedecarea liberei strămutări şi,
în sfîrşit, continua stare de război, toate acestea au jucat un rol însemnat
în naşterea şi adîncirea procesului de stratificare, de diferenţiere a ţără12

D. Pro da n, op. cit., voi. I, p. 114.

ia

Din Istoria Transilvaniei, voi. I, Ed. Acad., R.P.R., Buc., 1963, p. 139.
K e m e n y, Dipl. Trans. Supl., vol. VIII, p. 17.
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nimii. Cel mai evident semn al acestui fenomen ,este fărămiţarea sesiilor 15 .
Aşa au luat fiinţă cele trei categorii de ţărani, în dependenţă feudală.
Desigur că, numărul jelerilor trebuie să fie foarte însemnat, ca să
fie în stare să ocupe cetatea feudală, să ţină sechestrată familia, pînă ce
s-a plătit suma de răscumpărare. Şi aci, vom urmări paralel, situaţia
socială, economică şi politică a nobililor, precum şi a ţăranilor pe domeniu. Din aceste investigaţii, se desprind cauzele care au provocat fărămi
ţarea sesiilor, în aşa măsură, ca să se formeze o pătură îngroşată de jeleri,
cît şi motivele răzvrătirii acestora.
Cum a fost înăbuşită răzvrătirea din 1459-1461, nu avem date.
Nu încape îndoială însă că, moşierii în posesia dreptului de paloş se aflau
în situaţia de a stăpîni pe ţăranii de pe domeniu. După răzvrătire, în
perioada 1462-1514, nu s-a schimbat nimic în situaţia lor. Ţăranii se
aflau în aceeaşi stare socială şi economică, pe care au avut-o şi înainte
de răzvrătire. Indatoririle lor erau cuprinse în Convenţia de la 1437.
In schimb, nobilii moşieri au primit şi în primăvara anului 1462, cu
titlu de donaţiune, satul Subcetate, împreună cu turnul de piatră aflat
în hotarul satului. Trebuie să arătăm că, acordarea dreptului de paloş
a constituit un instrument de represalii şi de intimidare, faţă de ţăranii
aflaţi pe domeniu. Prin acordarea acestuia nobililor Chende, ei au fost
ridicaţi la rangul prim între nobili, la demnitatea de magnaţi, şi scoşi de
sub jurisdicţia comitatului, (liber comite) 16 • Cu moşii întinse, situate în
apropierea defileului „Porţilor de Fier", apoi la strîmtoarea dintre Subcetate şi Sîntămăria Orlea, şi în sfîrşit, aflate şi către pasul Vulcan, fraţii Chende ridicaţi la rangul de magnaţi, aveau îndatoririle militare şi
economice, să apere întreaga parte de sud a comitatului faţă de cotropirile otomane, precum şi drumurile comerciale care trec pe moşiile lor.
După conceptul regelui Sigismund din 1433, devenit apoi decretul
din 1435, pentru ridicarea la oaste în caz de război, era prevăzut că,
fiecare magnat să trimită 50 sau 100 ostaşi călări, bine înarmaţi. La 1463,
regele Matei Corvinul, a adus unele completări acelui decret stabilind că,
fiecare nobil este obligat să trimită ostaşi, după mărimea moşiilor pe care
le posedă 17 •
Pentru a putea face faţă îndatoririlor, de a trimite la oaste un lot de
ostaşi, bine înarmaţi şi echipaţi, pe de o parte, şi pentru a-şi satisface
nevoile de lux, pentru a-şi procura arme şi alte lucruri ce nu se produceau pe moşiile lor 18 , magnaţii Chende îşi intensifică acţiunile lor, de
a dobîndi cît mai mari venituri de pe domeniu. In această năzuinţă a lor,
trebuie să amintim preocuparea primordială, de exploatarea aurului prin
spălare. Incă sub Matei Corvinul magnaţii Chende au folosit pămînturile,
livezile, fînaţele, pădurile, munţii aflaţi între cele două Jiuri, ca moşii
folosite încă şi de către strămoşii lor. Ei au şi obţinut confirmarea în
aceste bunuri, de la regele Vladislav la 1493. La punerea în posesie oficială, în aceste bunuri la 1501, însă mai multe familii chneziale româneşti, ridicate de asemenea la rangul de nobili, s-au opus.
In urma acestei împrejurări, şi acei nobili au dobîndit părţi de bunuri
între cele două Jiuri: pămînturi, livezi, fînaţe, păduri, şi locurile de spălat
1s Din Istoria Transilvaniei, vol. I, p. 139.
1s D. Pro da n, op. cit., vol. I, p. 113,

Ardeal
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1B

şi N. I org a, Istoria Romdnilor din
Ungaria, vol. I, Ed. Casa Şcoalelor, Buc„ 1915, p. 93.
H or v a t h M., Magyar tortenet, Budapest, 1880, vol. I. p. 50.
Din Istoria Transilvaniei, vol. I, p. 142.
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aur (ffla prata sive pascua ac etiam campum secus fluvios Olahsyl et
Zekelsyl nuncupatos, necnon aurilavatorium ibidem situm). In vederea
acestor exploatări de aur prin spălare, a obţinut magnatul Chende Mihai
autorizaţia la 1504, din partea regelui Vladislav al II-lea, să aducă din
Ţara Românească 12 familii de ţigani robi şi să-i aşeze pe moşiile sale 19 .
Ţinînd seama de răzvrătirea din 1459-1461, stăpînii erau foarte circumspecţi, faţă de ţărani, care concomitent erau şi ostaşii pe care îi trimiteau la oaste. Intrucît şi ascendenţii fraţilor Chende, încă erau familiarii
lui Iancu de Hunedoara, şi ei au acordat sesie de pămînt şi alte avantaje, numai ţăranilor în care au avut încredere, şi pe care îi considerau
astfel drept familiari. Dovada o avem dintr-un document din anul 1506,
din care rezultă că, văduva lui Chendreş Petru în numele ei, şi a fiilor
săi, donează lui More Ioan o sesie de iobag din Pîclişa, şi un loc de moară
pe vecie, drept răsplată că l-a servit merituos încă din copilărie pe fostul
soţ al ei, cu condiţia ca, donatarul şi descendenţii săi, să servească cu
credinţă pe donator şi pe descendenţii lui 20 .
După răzvrătirea din 1459-1461, stăpînii au ocupat sesiile ţăranilor
fugiţi de pe moşie, şi le-au donat ţăranilor apropiaţi lor. Fără îndoială
că, aceste două acţiuni pe care le-am arătat mai sus, au afectat în mare
măsură fărămiţarea sesiilor. Stăpînii au pretins tot mai insistent ca, prestaţiile în natură să fie răscumpărate de către ţărani în bani. Nu putem
încheia perioada menţionată, fără a aminti că, în toamna anului 1467,
din nou a avut loc o luptă cu turcii la Şibot lingă Orăştie. Inainte însă
de a se da această luptă, oastea otomană a devastat nestingherită, judeţele
din sudul Transilvaniei, deci şi cel al Hunedoarei. Şi de astă dată, ţăranii
de pe domenii au sărăcit mult rămînînd fără gospodării 21 • Fără îndoială că,
şi acest fapt a contribuit la înmulţirea rîndurilor ţăranilor jeleri.
După înfrîngerea răscoalei din 1514, Dieta din acel an, ca răzbunare,
a condamnat întreaga iobăgime, fără deosebire la veşnică servitute. Iobagului i se ridică dreptul de strămutare, acesta fiind lăsat la discreţia stă
pînului său 22 • In posesia dreptului de paloş, şi avînd la îndemînă şi legiuirile de asuprire a ţărănimii, proprietarul magnat tinde la obţinerea unor
venituri cît mai mari. El trece, de la o producţie restrînsă de marfă, la
o producţie mai largă de mărfuri, cu intenţia ca să le valorifice pe acelea
în tîrgul Sîntămăria Orlea, care îi aparţinea. In vederea acestui scop şi-a
format pămîntul alodial, adică rezerva seniorială.
In secolul al XVI-lea s-a obişnuit, ca pămîntul propriu al domeniului
să fie compus din pămînturi de arătură, vii, fînaţe. Acestea erau concentrate în jurul curţilor economice, dar erau dispersate şi în alte puncte
economice. Nu avem statistica rezervei senioriale ale domeniului. Avem
la îndemînă însă, o statistică economico-agrară a proprietăţilor din secolul
al XIX-lea, cu ajutorul căreia credem că, vom putea reconstitui cu aproximaţie, centrele economice şi punctele economice aflate în cuprinsul
rezervei senioriale.
In statistica agrară a moşierilor din 1896, figurează ca proprietar
Kende A. în comuna Sîntămăria Orlea cu următoarele moşii: arător 516
jugăre, grădină 36 jg, izlaz 350 jg, păşune 5.782 jg, pădure 7.435 jg, pămînt
improductiv 10.195 jg, în total 24.314 jg. lntrucît la acea dată găsim

sa n k i D., op. cit., pp. 110 şi 192.
I de m, op. cit., p. 193.
S zi 1 a g y i Sa n d or, Erdelyorszag tortenete, vol. I, 1880, p. 159.
D. Pro da n, op. cit., p. 430.
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acelaşi proprietar, în aceeaşi localitate, ca şi în confirmarea moşiilor de la
1519, considerăm că, Sîntămăria Orlea, a fost una din centrele economice

ale rezervei senioriale. 23* ln aceeaşi statistică este cuprinsă şi comuna Rîu
de Mori. Ea are 4 proprietari cu: arător 64 jg, grădină 23 jg, izlaz 78 jg,
păşune 2704, jg, pădure 1.891 jg, im~ductiv 1.566 jg. lntrucît la 1519,
Rîu de Mori a aparţinut magnatului Chende Ioan, putem face deducţia că,
Rîu de Mori a fost vîndut altor proprietari încă înainte de 1872, cînd s-a
făcut localizarea proprietăţilor. Aşa fiind, al doilea centru economic a fost
Rîu de Mori. 24 ** In afară de aceste centre economice, au mai existat şi
puncte economice. ln statistica din 1896, figurează în comuna Poeni,
Kende A. ca proprietar, cu izlaz 52 jg şi pădure 686 jg. Făcînd aceeaşi
comparaţie cu situaţia de la 1519, susţinem că, în prima jumătate a
secolului al XVI-lea, faţă de „Porţile de fier" a existat aici un punct
cconomic. 25 *** Putem presupune că alt punct economic a existat în apropierea pasului Vulcan, cu sediul la Baru Mare 26 •
Nu avem numărul jelerilor existenţi pe domeniu la 1541, cînd a luat
fiinţă Principatul autonom al Transilvaniei. Prin comparaţia datelor existente la domeniile din Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIlea credem că, vom putea să stabilim, apropiat de realitate numărul lor.
La domeniul propriu-zis al Hunedoarei, media celor înscrişi pe sate a
fost de 14,5 la 1518 27 . Nu este exagerat dacă luăm media de 18, a celor
înscrişi pe sate la 1541. La 1519, domeniul Rîu de Mori era compus din
30 de sate şi un tîrg. Înmulţind media de 18, cu numărul satelor, obţinem
540 drept numărul celor înscrişi. Pentru tîrgul Sîntămăria Orlea, luăm
drept comparaţie tîrgul Haţeg, care la 1518 a avut 90 înscrişi. Am luat
cifra de 100, drept numărul celor înscrişi pentru anul 1541. Astfel s-a
obţinut numărul de 640 drept numărul probabil al celor înscrişi pe domeniul Rîu de Mori.
La diverse domenii existau jeleri între 40/o-220/o raportaţi la numă
rul celor înscrişi la 1525 28 • Luînd procentajul cel mai scăzut al jelerilor
de 60/o şi cel mai mare de 240/o probabil existînd la 1541, s-a obţinut 300/0.
Ca să stabilim numărul jelerilor existenţi. pe domeniul Rîu de Mori la
1541, am luat media cifrei de 30 adică 150/o. Socotit acest procentaj, la
numărul 640 a celor înscrişi probabil la 1541, s-a obţinut numărul de
96 jeleri existenţi la 1541. Sîntem de părerea că acest număr de jeleri
este apropiat de realitate. Presupunerea noastră, este cop.firmată de către
statistica - conscripţia celor impuşi la dare din anul 1727. Potrivit acesteia, în satele şi în tîrgul aparţinător domeniului la 1727 au existat 580
iobagi precum şi 133 jeleri, în total deci 713. Raportat la numărul total,
numărul jelerilor la acea dată era de 18,60/o. 29
Statisztikai Kozlemenyek, Gazdacziintcir, Budapest, 1896, p. 196.
• Acestui centru economic i-au aparţinut: Tîrgul Sîntămăria Orlea, satele:
Subcetate, Ponor, Ohaba, Federi, Galaţi, Fizeşti, Rea, Unciuc, Piclişa, Cîrneşti.
2 4 Statisztikai .. ., Gazdaczimtcir, p. 196.
*• Acestui centru economic i-au aparţinut: Rîu de mori, Suseni, Gureni, Ostrovel, Valea Dîljii, Sibişel şi Nucşoara.
2° Statisztikai .. ., Gazdaczi7f1-tcir, p. 197.
*** Acestui punct economic i-au aparţinut: Poeni, Bouţarul Inferior, Bouţarul
Superior şi Bucova.
26 Acestui punct economic i-au aparţinut: Barul, Rîu Bărbat, Uric, Hobiţa,
Dumbrăviţa, Valea Lupului şi Poceşd.
21 D. Pro da n, op. cit., vol. I, p. 193.
2e I d e m, p. 205.
2e Idem, p. 313.
23
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Articolul 15 din legea anul 1514, îl obliga pe ţăranul jeler la plata
cens de 1 florin ca şi pe iobag. Din cuprinsul textelor aflate în
lege, este vădită intenţia de a-l asimila pe jeler cu iobagul, de a-l confunda în aceeaşi masă iobăgească, şi în aceeaşi servitute feudală 30 • Noţi
unea de jeler (inquilinus), nu e cil9lmscrisă juridic, jelerului nu i se precizează raporturile nici cu stăpînul pe al cărui pămînt se găsea, nici cu
iobagul în a cărei casă adesea locuia31 •
Desigur că, rezerva seniorială s-a făcut numai prin uzurparea obştiilor,
în dauna ţărănimii. S-a înlocuit treptat, satul cu valoarea s-a principală,
pămîntul, cu rezerva seniorială şi sesiile ţărăneşti fărămiţate. Şi echilibrul între aceste două unităţi agrare, a înclinat în spre rezerva seniorială.
Baza economică a domeniului, în această perioadă (1514-1541), se bazează
pe producţia seniorială pe de o parte, şi pe censul şi dijmele pe care le
dau ţărănimii iobagi de pe domeniu, pe de altă parte32 • Pentru acest
motiv, s-a pretins robotul pe domeniu numai faţă de jeleri. Obligaţia la
muncă pe seama domeniului era o zi pe săptămînă dar s-a practicat obiceiul, ca ţăranul să fie chemat la lucru cît era nevoie de el3 3• Pe domeniul
Rîu de Mori, ţăranii jeleri cu situaţia lor socială şi juridică nedefinită,
fără pămînt şi înmulţiţi, au fost chemaţi la lucru, ori de cîte ori era
nevoie de ei ca să lucreze la pămîntul alodial. Distinul profesor D. Prodan
ne arată în documentata sa lucrare că fiecare domeniu, îşi avea specificul
său local. Pe domeniul Rîu de Mori, specificul local îl constituia faptul
că, pămîntul alodial se lucra gratuit cu braţele ţăranilor jeleri. Statistica
- consripţia pentru impunere, din 1727 ne arată că ţăranii iobagi de pe
domeniu, în acel an aveau puţin pămînt cultivabil34 • Aceeaşi situaţie putea
să fie şi în prima jumătate a secolului XVI-lea pe domeniu.
După formarea principatului Transilvaniei autonom la 1541, situaţia
socială şi economică a ţăranilor jeleri era aceeaşi, pe care au avut-o în
perioada 1514-1540. ln primul deceniu al Principatului, s-au adăugat
asupra umerilor ţăranilor jeleri, încă două dări considerabile. Acestea
erau: darea anuală pentru Poarta otomană, precum şi întreţinerea reginei
Izabela. Tăranii jeleri, fără pămînt, ca să poată face faţă nenumăratelor
obligaţii de prestaţii în bani, puteau să se ocupe pe întinsele islazuri,
fînaţe şi păduri ale domeniului, după plata unor taxe, cu creşterea vitelor, dar mai ales cu creşterea oilor. Dar în această năzuinţă a lor erau
împiedicaţi de împrejurarea că, ei erau chemaţi să lucreze îndeosebi
întreaga vară şi toamnă la pămîntul alodial. Deci nu puteau să-şi vadă de
gospodăria lor. In aceste condiţiuni le era imposibil, să plătească obligaţiile faţă de stat şi proprietarul domeniului. Ca o consecinţă, a acestor
împrejurări apăsătoare, le era primejduită însă-şi existenţa lor. La multe
domenii din Transilvania în prima jumătate a secolului al XVI-lea,
jelerii sînt numiţi şi „pauperes" deci săraci. Această denumire ne arată
convingător starea materială precară a jelerilor.
Cronicarul Fuchs a arătat realităţile sociale din Transilvania, de la
sfîrşitul secolului al XVI-lea. El spunea: „Imbuibarea şi zgîrcenia sînJ
aceluiaşi

ao I d e m, p. 548.
a1 I d e m, p. 205.
a1b K. M ar x şi F r. E n g e 1 s, Opere, voi. XV. p. 638.
32 D. F r ud a n, op. cit., voi. I, pp. 584-585.
33 I d e m, p. 205.
34

Statisztikai

Kozlemenyek,

Magyarorszag

a

Pragmatica

Sanctio

koraban

1721-1727, Budapest, 1896, p. 177; K ar 1 Gott 1 ie b v o n W i n disc h, Geographie des GroszffLrstentums SiebenbfLrgen, voi. III, Wien, 1789, p. 129-133.
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ciumele care răstoarnă împărăţiile mari. In amîndouă acestea se deprindeau nobilii foarte tare, mai ales Chendieştii. Atîţia bani storceau de la
iobagi, încît nimănui nu-i era iertat a lua bani împrumut, sau alte feluri
de alimente de cît de la ei" 35 • Noi credem că, nu exagerăm dacă susţinem
că, aceeaşi situaţie a existat pe domeriiu şi pentru jeleri, şi în anul 1550.
In atari condiţii de viaţă materială şubredă a izbucnit ura şi minia
jelerilor în contra exploatatorului. Nu trebuie să neglijăm că, la aceasta
a contribuit şi conştiinţa socială a jelerilor că, deşi ei sînt elementul de
bază în susţinerea rezervei senioriale, totuşi sînt exploabaţi şi asupriţi. In
lupta dusă faţă de moşier, ei răspund cu răzvrătirea şi răzbunarea posibilă. Aceasta le-a fost înlesnită de către mai mulţi factori.
Incă în primul deceniu, al principatului, pe plan politic a slăbit statul
feudal, întrucît se afla prins între două puteri cu tendinţe cotropitoare:
Imperiul otoman şi cel german. In sînul feudalilor încă au existat contradicţii, care au dus la lupte politice între diferitele partide (filogerman şi
filoturc). Această stare haotică a uşurat izbucnirea contradicţiilor de clasă
în Transilvaniaas.
In ultimii ani ai deceniului, a existat şi o mişcare a ţărănimii de
mare amploare în Comitatul Hunedoara. Dovada o avem în hotărîrile
dietelor. Incă în dieta ţinută la Băcia în anul 1549, s-au luat în discuţie
măsurile care trebuiau luate în contra aşa-zişilor rău făcători, lotri si
tăinuitori, din comitatele Hunedoara şi Zarand care s-au înmulţit atît de
mult3 7 . Dieta ţinută la Cluj în 2 februarie 1550, din nou a luat în discuţie
problema răufăcătorilor, hotărînd că, întrucît puterea comitatului nu este
suficientă pentru urmărirea lor, să se ceară ajutorul comitelui din Timişoara38. Rezultă că, aceste mişcări ţărăneşti au continuat încă timp de un
an pentru că „era cu totul obişnuit a se vedea cum tîlhăresc lotrii conacele, cum îi biciuiesc şi îi duc pe nobili să-i spînzure şi fură banii adunaţi
în dare,a anuală pentru turci''. Astfel în dieta ţinută la 8 mai 1551, luînd
cunoştinţă de aceste fapte, nobilii au declarat că mai bine mor, pînă la
unul, decît să-şi vadă astfel primejduită libertatea 39 •
Şi în sfîrşit al patrulea factor era
decretarea ridicării generale la
oaste, la începutul lunii octombrie 1550, la care a trebuit să plece şi proprietarul domeniului 40 •
Răzvrătirea jelerilor s-a produs probabil în intervalul lunilor octombrie şi noiembrie 1550. In aceste luni a fost decretată ridicarea la oaste
în Transilvania, întrucît Paşa Kason de la Buda, a înaintat cu oastea sa
rie-a lungul văii Mureşului spre Transilvania. De asemenea, şi voievodul
Ţării Româneşti a intrat la Turnul Roşu în Transilvania, şi a înaintat pînă
la Mediaş. Au existat contradicţii între Martinuzzi, guvernatorul Transilvaniei pe de o parte, şi regina Izabela pe de altă parte, pentru putere.
Trupele susmenţionate au intrat în Transilvania în sprijinul reginei. In
35 Ştefan

Pa s cu,

Mişcări ţărăneşti prilejuite de intrarea lui
şi materiale de istorie medie", voi.

zul în Transilvania, în „Studii

Mihai ViteaI, Buc„ 1956,

p. 127.

Idem, p. 127.
Vere s s E n d re, Hunyadvarmegye Janos Kiraly es Izabella Kiralyne kordban, în Hunyadvdrmegye TOrteneti es Regeszeti Tarsulat tvkonyve, voi. XIV,
Deva, 1904, p. 63.
3B

37
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Ibidem.
Ibidem.

<o S zi I ă g y i Sando r, op. cit„ vol. I, p. 302.
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înţelegerii intervenite însă între cei doi rivali, trupele străine au
părăsit Transivania4t.
Nu avem date, însă dată fiind marea înverşunare a jelerilor faţă de
asupritori, putem presupune că, jelerii să fi pustiit şi devastat bunurile
aflate la centrele şi punctele economice din cuprinsul domeniului. Tot

urma

în această ordine de idei, să fi atacat castelul proprietarului magnat. lnsă,
cum am arătat mai sus, acesta nu se afla acasă, fiind plecat la oaste.
Se prea poate ca familia sa, mama, soţia şi copiii săi, să se fi refugiat în
cetate, cu mult înainte de a veni jelerii să atace castelul.
Moşierii Chende, ca să se apere, nu numai faţă de duşmanul extern,
ci şi faţă de ţărani, şi-au înconjurat castelul din Rîu de Mori, cu ziduri
groase. De asemenea, au construit un turn la o distanţă de o jumătate de
oră, de la castel, în hotarul satului Suseni, pe o stîncă triunghiulară
înaltă de 200 metri, care se afla nemijlocit la marginea rîului Sebeş. Dea lungul. Sebeşului ducea drurnnl spre Retezat. Turnul se află construit
pe partea cea mai .înaltă a stîncii, în formă pătrată, împărţit la două etaje.
Pereţii turnului aveau grosimea de cîte 2 metri. Partea din jos a turnului
avea numai o deschizătură pentru uşă, înaltă de 2 metri, fără ferestre,
probabil că a fost folosită pentru pivniţă. Primul etaj avea ferestre mari,
putea fi folosit de locuinţă. Deasupra, la etajul al Ii-lea, era locul pentru
apărători. Documentar, se presupune că, turnul a existat la 1493. La 1519
însă, se aminteşte documentar de cetate, desigur din cauză că, turnului
i s-au adăugat la nord şi la sud ziduri groase de apărare. După aşezarea
geografică a stîncii, potrivit denumirii localnicilor, cetatea s-a numit
„Colţ" 42 . Aci în turn, îşi ţinea familia Chende, banii în numerar ~i lucrurile de valoare43.
ln acest turn se afla familia magnatului Chende. Desigur că, turnul
era păzit de către ţăranii familiari ai proprietarului, însă faţă de jelerii înarmaţi şi înverşunaţi, acei păzitori erau neputincioşi. Găsită întreaga
familie a magnatului în cetate, ea a fost păzită de acum înainte de către
jeleri. Nu avem date, cit timp să fi fost sechestrată familia în cetate.
Am arătat că, jelerii s-au răzvrătit ca să răzbune suferinţele pricinuite de exploatarea feudală 44 . Au fost expuse mai sus, relatările cronicarului Fuchs despre lăcomie după bani a Chendieştilor. Jelerii vor fi ştiind
acest lucru, şi desigur au fost convinşi că, cea mai sensibilă lovitură dată
exploatatorului proprietar, este, să-i ceară bani pentru răscumpărarea
familiei sale. Faţă de acţiunile ţăranilor răzvrătiţi, şi săvîrşite în cuprinsul comitatului Hunedoara, despre care s-au discutat în dietele Transilvaniei, această acţiune de răscumpărare a jelerilor, de pe domeniul Rîu
de Mori, a îmbrăcat o formă diferită de răzbunare. Familia nu putea fi
sechestrată mult timp, deoarece la 11 noiembrie 1550 paşa Kason, care
se afla la Ilia a început deja să se retragă cu oastea sa din Transilvania45 •
Acolo la Ilia putea fi găsit proprietarul Chende Ioan.
Sechestrarea familiei, şi răscumpărarea pretinsă de către jeleri, ne
ilustrează convingător că, jelerii deşi ştiau că exploatatorul lor, are drept
de paloş, totuşi s-au expus, s-au răzbunat, atît de mare le-a fost minia
şi înverşunarea.
41
42

Ibidem.

G. G i u g 1 ea, M. Homorod ea n, şi I. St an, op. cit., pp. 43-44.
•a C sa n k i D„ op. cit„ p. 199.
44 Din istoria Transilvaniei, vol. I, p. 139.
4 s Szilagyi San dor, op. cit„ pp. 302-304.

86

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Reţine atenţia ca, m acţiunea descrisă a jelerilor, nu se amintesc
ţăranii iobagi. Acest fapt s-a datorat împrejurării că, la ridicarera generală la oaste, în Comitatul Hunedoara
3 parte dintre ţărani rămîneau
acasă. Se prea poate că, în partea care a rămas acasă, să fi fost majori-

1/

tatea jeleri.
Aşa cum s-a desfăşurat acţiunea jelerilor la cetate, putem trage deducţia că, aceasta putea fi organizată, şi poate îşi avea şi un conducător
al ei. In document se spune că, Chende Ioan a răscumpărat familia sa,
plătind suma de 25.000 florini 46 • Aci trebuie să subliniem că, această sumă
pe acea vreme era foarte mare şi considerabilă, dacă ţinem seama că,
atunci o oaie valora 1 florin, şi un pămînt cultivabil cu suprafaţa de
1.100-1.200 stînjeni pătraţi, valora 22-24 florini.
Această răscumpărare, care s-a petrecut în cetate, ne ridică unele
aspecte interesante. Moşierul domeniului, a plătit răscumpărarea, deşi
avea la îndemînă dreptul de paloş. Aceasta s-a putut întîmpla numai datorită faptului că ţăranii jeleri erau mulţi, desigur înarmaţi, înverşunaţi,
şi că în împrejurul cetăţii se întindeau pădurile mari şi dese.
Din cele relatate s-a văzut că, din cauza exploatării feudale, pe domeniu în interval de un veac, au avut loc două răzvrătiri ale ţăranilor.
Cu aceasta însă, nu s-a terminat lupta ţăranilor. Lupta permanentă,
zilnică a maselor ţărăneşti, a continuat împotriva asupririi feudale. La
1784, ţăranii de pe moşiile lui Chende, aşa precum şi întreaga ţărănime
din Valea Haţegului, de la o formă inferioară de luptă, trece la formă
superioară, la răscoală. Ei se alătură răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan,
şi cer desfiinţarea şerbiei. Nenumărate documente aflate în Arhivele Statului din Deva, ne atestă cu prisosinţă acest lucru.

MOUVEMENTS PAYSANS AYANT EU LIEU SUR LE DOMAINE DE RIU DE MORI
(PAYS DE HAŢEG) AUX XVe-XVle Sll:CLES

R l:SU MI:

Les masses paysannes de l'ancien comitat de Hunedoara ont constitue, au long
du Moyen Age, une immense reserve d'energie revolutionnaire.
Dans ce contexte et sur la base de documents inedits, l'auteur s'occupe des
mouvements paysans qui ont eu lieu sur le territoire du domaine de Riu de Mori
dans les annees 1459-1461 et en 1550.
'
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I„ Dipl. Trans. Supl. vol. VII, p. 17.
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CONSCRIPŢII

URBARIALE HUNEDORENE
DIN ANUL 1785 (li)

Liviu Botezan - Roland Schilling

Continuăm publicarea conscripţiilor urbariale întocmite în anul 1785
pe teritoriul fostului comitat Hunedoara, care se păstrează în arhiva istorică a Muzeului judeţean din Deva. După ce, în volumul precedent al
revistei „Sargetia", am dat la iveală un prim grup de 15 conscripţii de
întindere mai redusă, în cele ce urmează începem prezentarea celorlalte
conscripţii existente, mult mai întinse, dat fiind faptul că satele respective, avînd mai mulţi stăpîni, răspunsurile la întrebările V-VIII (referitoare la locurile de arătură, fineţe, zilele de robotă, dijme şi sesiile iobă
geşti pustii), trebuiau să fie mai amănunţite, sătenii fiind puşi să explice
situaţia de pe domeniul fiecărui „domn de pămînt" în parte.
In scopul publicării, am grupat conscripţiile pe zone geografice, ce
coincid, în linii generale, cu unităţile istorico-etnografice în care se încadrează satele româneşti hunedorene. Cititorii vor înţelege cu uşurinţă,
fără îndoială, motivele pentru care am adoptat acest criteriu. Satele aparţinînd unei anumite zone dispun de condiţii naturale asemănătoare, locuitorii întîmpină aceleaşi greutăţi în practicarea agriculturii, păstoritului
sau altor îndeletniciri şi, adesea, trebuie să slujească aceluiaşi grup de
familii de nobili stăpîni de pămînt.
Cele 15 conscripţii „mici" din prima serie (Cf. Sargetia, VII, pp.
121-140) cuprindeau 3 sate din Ţara Haţegului, 7 sate din zona StreiOrăştie, 3 sate din Munceii Mureşului şi două sate din Valea Mureşului.
Seria celorlalte conscripţii, mai întinse, din volumul de faţă, începe
cu Ţinutul Pădurenilor (Cutin, Ulm, Găunoasa, Runcu Mare); continuă cu
zonele învecinate, mai joase - Munceii Mureşului (Nandru, Valea Nandrului, Almăşul Mic, Ciulpăz, Peştişul Mic, Cristur); apoi cu Valea Mureşului reprezentată prin satul Fintoag şi, în sfîrşit, cu aceea, deosebit de
întinsă, a satului Băcia, care se deosebeşte de toate celelalte conscripţii
şi prin aceea că ea cuprinde numai textul în limba română al răspunsu
rilor date de iobagi, fără vreo traducere latinească sau maghiară.
,__,În- v~l~~ ul următ;~~al ~;sargetiei" vom încheia publicarea ~~~~crip
ţiilor urbariale hunedorene din anul 1785 cu cele din ţinutul Orăştiei şi
Ţara Haţegului. Cu acelaşi prilej vom prezenta şi o hartă cuprinzînd
toate localităţile amintite în conscripţiile publicate, precum şi un glosar
de termeni, care considerăm că va fi util atît pentru istorici, cît şi pentru cei care vor să studieze limba vie a poporului român din secolul al
XVIII-lea, în special terminologia referitoare la viaţa economică şi so0

cială.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

89

INTR:E-

CUTIN

CIULP.i'lz

~ULM

Noi la sat'uost' pîilă
acuma urbarium n-am
avut, nice acuma nu
avem.

La sat'nost'uoi nu
ştim să fie urbarium.

Urbarium la satu'nost
nu este, nice n-o fost.

La satu nost'urbarium
nu e.

Nice urbarium, nice Nice urbarium, nice
altă legătuială cu dom- alte contractuşuri au
nii noştri n-am avut legătniele pîntru' rîndispe rîndu' slujbii du' slujbii cu domnii
noşti
pînă
acuma
n-am avut, fără cînd
ne-or chemat, ne-or
slujit pe cum or vrut.

Noi iobagii neavînd
urbarium. nice alte
contractuşuri
n-am
avut, fără numai ruptoare dipe slujbă cu
domnii noşti ; gelerii
avem legătuială, şi de
slujbă şi dispe rîndu'

Noi iobagii domnilor
nefiind
urbarium, slujba nu o
facem pe lingă contractnş an pe lîngă
legătuială cu domnii
noşti, ci pe cum ne
chiamă,
aşa slujim.

Nefiind urbarium, la
satu'nost'or avut bă·
trînii noşti legătuială
cu domnii noşti dispe
slujbă, carele om spune spre întrebăciune.

Aicea la noi, fiind că
nu e nice urbarium,
nice alte contractuşuri, am slujit domnii
noşti pe lîngă ruptoarea care am avut-o
jelerii pe lîngă legă
tuială. Cînd s-au început aceea slujbă şidă
torie, noi nu ştim, că
aşa am pomenit-o.

Neavînd nice urbarium
nice contractuş, slujba
ne stă din zilele de
lucru şi din dijmă,
ahăstă slujbă ne-am
pomenit cu iea de cînd
sîntem, şi părinţii

Slujba cea iobăgească
o facem cu mînile şi cu
boii alt cîştig nu dăm.

IV.3. Tîrguri avem la Hînie- Tîrguri avem la Hînie- Tîrguri avem aproape
doara unie am putea doara, aproape, cale la Hunedoara, şi de
vinde tăte helea cu încă-i bună fără opin- săptămînă şi bîlciuri,
preţ, dacă am avea ce
teală.
unde am putea vinde
vinde.
şi hazna şi bucatele cu
preţ, dacă le-am avea.

Tîrguri avem aproape
la Hînedoara, într-o
zi putem merge şi
veni, am putea vinde
cu preţ ce-am avea
de-a vinde. Calea încă-i bună, de la noi nu
avem nici o opinteală.

Tîrguri avem aproape
la Hînedoara unde
putem într-o zi merge
'şi veni şi am putea
vinde marhă şi bucate
cu preţ cînd am avea.

şi păşune de
în hotaru'satului şi în vecinătate
avem pe sama noastră
cu bani nu cumpărăm.

Păşune de marhll pe
sama noastrll avem,
nu cumpllriim de la
nime.

BĂRI

NANDRU

Noi, să fie urbarium
la satu'nost'nu ştim,
nice nu e.

I

II.

VALEA NANDRULUI

l\Iakraieştilor,

stăpînirii pămîntului,

ne putem duce dipe
moşiile domnilor cînd
om vrea, numai să
punem trei mărieşi de
vatră.

III

Noi, slujba ha iobă
ha jelărească
neavînd nice urbarium
nice contractuş, am
făcut-o cu boii şi cu
mînile pe cum ne-or
chemat, fără eu, !sac
Iorga, fiind jelerit
domnului
Szentkereszti, slujesc nici
cu boi nici cu mînile,
ci dăm cîştiu pe an
cite 9 florieni.
gească şi

IV.

4.

Slujba iobăgească şi
cea jelerească stă din
zile de lucru şi din
dat de dijmă.

noşti iară.

Aicea la satu' nost
sînt trii hotară, două
de griu schimbător,
unu' de cucuruz, în tot
anu' pămîntu' care îi
pe şes îi bun, că de
gunoim cite v-o ţîră
mai stă gunoiu pe el,
dară care-i pe deal îi
mai slab, că şi de
gunoim îl spală apa de
pe deal.

Pil.şune

în

de marhă avem
hotaru' nost'

Păşune de marhă avem
pe sama noastră, nu
cumpărăm.
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de adăpat de
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Apă de
marhă în

adăpat de
hotaru' satului nu e, numai în sat
avem o fîntînll, acolo

marhă

ULM

!n doi ani cînd nu-i
avem apă de
de marhă în
sat la fîn tîni.

ţarină,
adăpat

adăpăm marhăle.

Lemne de foc şi de
nuiele avem, de tră
buială cumpărăm di
la munteni şi de p'aiurilea.

6. Lemne de foc avem
pe sama noastră, de
trăbuială de v-un să
laş-cumpărăm.

7.

Arîndă la fiscuşu, nu
dăm, numai dijmă la

domnii

naşti.

10. Pomet, cînd dă dumnezău, avem şi de-a
vinde, şi pe sama
noastră.

13. Locuri ar fi la Hîniedoara, la Dieva, şi
aicea la băni de a că
păta cite ceva, dară
de slujba domnilor şi
de-a'mpăratului
nu
putem să ne crescăduim

IV.16.

18.

Nice arîndă la fiscuş,
nice dijmă la domni
nu am dat pînă acuma.

Arîndă noi lafiscuş nu
dăm, dară cîţiva dintră noi dăm dijmă la
domni din zece una.

Pomet avem, nu pe
mult dară cînd dă
dumnezău rod în poame, şi noi vindem cîte
o ţîră pe bani.
Loc este la Muncel la
Hînedoara, la Zlaşti
unde s-ar putea căpă
ta bani cu lucru, dară
de slujba domnilor şi
de hăle împărăteşti nu
putem.

Lemne de foc avem
pe . sama noastă în
hotaru'nost ; de tră
buială cu bani şi cum
putem, căpătăm dintr-ale domnilor.
la fiscnş nu
fără dijmă la

A rîndă la fiscnşi
dăm, fără dijmă

noşti

domnii
una.

Arăndă

am dat,
domnii

am dat.

noşti,

nu
la
din zece

Pomet avem pe sama
de vînzare nu avem.

Pomet pe sama noastă
avem cîte puţine, dară
de vînzare nu avem.

Locuri sînt aproape de
noi de a putea căpăta
v-un ban şi cu carăle
şi cu mînile. dară nu
putem noi de slujba
împăratului şi
de-a
domnilor.

Este loc de a căpăta
bani la Hînedoara
aproape, dară de slujbele domnilor şi de
alte nevoi, nu putem
să ne ducem.

Apă de
dnepă,

adăpat, de
nu avem în
hotaru'nost : dăm dijmă pentru tău la domnu Banffy, la grof.

Apă de topit de cînepă
nu e, tot pe aiurea ducem, cu dijmă ne topim cînepa.

Mori avem aproape şi
oarece destul am putea măcina.

Mori avem aproape, să
avem ce măcina destul
putem.

Holdele'ăle

Holdele'ăle arătoare îs
foarte rele, petroase,
cu păraie, cu dealuri,
de am şi putea gunoi
l-ar spăla apa.

noastră, dară

Ar fi loc de căpătat
cîte un ban la Muncel,
la Hînedoara, dară nu
putem încăpea de iobagii cei împărăteşti.

Lemne rle foc avem pe
sama noastă de trăbu
ială, cînd ne trebuie,
cumpărăm pe bani.

Piatră de a face var
aicea la satul nost'
este destulă, dară nu
avem pădure de-a arde
varul.

Apă

de-a topi cînepa
avem destulă.

19. Mori la satul nost'
avem, nu ne ducem
aiurea la moară.

Male- La satul nost' avem
ficia.
3 hotară : două de griu
1. schimbător, unu' de
cucuruz. !n tot anul,
hotarul alies hăi de
grîu-care pe jumătate
li foarte rău, petros
cu pi!.raie, cu dealuri
şi de-1 gunoim îl spală
apa.

Apă

de-a topi dnepa
avem destulă.

Mori avem în sat, numai cu o piatră, avem
ce măcina în ele.

Mori în loc nu avem,
dară sînt aproape pe
apa Zlaştiului, într-un
ceas putem şi merge
şi veni.
Avem la satu'nost, 2
de grîu, de
cucuruz, luncll nu
avem, ci prin ogrăzi
punem cite o ţîră,
holdele' ăle de griu
toamna să le gunoim
cît de bine, nu să face,
că-i locu'petros şi cu
dealuri, nice la ploaie,
nice la secetă nu iubeş
te.
hotară
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Fînaţă citu-s de puţi
Locuri de fin nu avem, Luncă de fîn nu avem,
ne, îi locu'petros, de fără avem pe luncă fără pe Ungă hele marnu să face ; carele sînt cite puţinele
gini de păduri cite o
ţîră, dară citu-i de
pe lingă vale, vine
puţin îi bun de oi, şi
apa şi aşea le îneacă.
aproape pe lingă sat.

Fînaţe încă nu avem
cum sînt pe la alte
sate rituri şi lunci,
ci avem cite o ţîră
de curăsătură şi cite
un cap de holdă ; de-al
cosi de 2 ori nu-i modru.

Fînaţă încă avem cam
puţine şi cam sălba

Holde şi fînaţă, le-am
spus care cit avem şi
s-or scris în foaie.

Holdele şi fînaţăle, care
cit avem după moşiile
noastre le-am spus de
s-or scris în foaie.

Holdele şi fînaţăle, cite
avem de puţine, le-am
spus de s-or scris în
carte.

Holdele şi fînaţăle cari
cit avem după moşiile
noaste, le-am spus de
s-or scris în foaie.

Noi iobagii doamnei

Noi ai lu'Vereş Lase
iobagi ne-o dat o vie
la Ocoliş s-o lucrăm,
s-o gunoim şi o sporim,
fără de ăla noi să dăm
buţile, să le legăm,
vinu să-l ducem la
Turda, altă slujbă nu
iău
dipă
noi fără
v!ia ahasta; mai 'nainte or dat dipă moşie
cite 7 mărieşi, după
aia or [dat] cite un
galben de cap, de doi
ani încoace mai sporindu-să via ne-o iertat,
ciştimul numa' lucru
viei îl facem. Noi, ai
lui Bradi Samu iobagi,
slujim 3 zile, în săptămînă pe capete, şi cu boi
şi cu mînile. pe vremea
secerii nu avem ruptoare, ci pînă să gată tot
de rind; muierea ce-i
lipsă la curte,
din
slujbă afară le chiamă.
Noi, ai domnişoarii
Pogănoaie,
neavînd
boi am slujit cu pălmile cite 4 zile în săptămînă, de un an încoace şi din jumătate
or luat unu din tril ;
noi la boi în Curte şi
pînă o fost .. „ acolo
altă slujbă noi nu am
slujit, de mîncare i-or
dat, numa'ţoale nu
i-or făcut. Eu, alu'
Nagy Sandru ruptoare
de slujbă nu am avut,
slujba am făcut-o de
parte, la Beriu şi la
Ocoliş, cind m-o putut
căpăta acolo m-o chemat, cite 2 săptămîni,

Eu, Mihăiesc Georgie
alu'domnu'
Măcrei
Elek iobaj fiind dat
în arîndă la domnu cu
ortac pe moşie întreagă, slujim amîndoi cu
mînile 4, cu boii iară
4 zile în săptămînă,
slujba o facem la FelPeştiş şi calea de aicea
pînă acolo ni să ştie
în slujbă. Gelerii care
sîntem a · domnului
Makrai Elek facem pe
an la domnu Vereş
Adam fiind în arindă
6 săptămîni. Eu alu'
giopînu'Pillien iobaj.
pe 6 săptămîni am
ruptoare 2 zile, acar
cu boi, acar cu pălmile,
dispe rîndu' slujbii
n-am nice un ponoslu
calea încă ni să ştie
în slujbă. Noi, jelerii
rămăşiţii
domnului
Zeie Ianăş, pe lîngă
contractuş care îl şi
arătăm, dăm taxă pe
tot anu 40 de florinţ
vonaşi, de tăt capu;
o săptămînă de casă
şi tăt secerăm o holdă
de griu, de tăt capu'
200 de pari de vie
sli-i tăiem şi să-l ducern la ocol la vie ;
lucru muieresc numai
torsura ne dă de tot
capu' de lucru 3 fonţi.

Noi a doamnei MaNoi iobagii domnului
l\fakrai Elek, slujim
kraine iobagi am avut
ruptoare cu doamna 4
de pe tătă moşia 4 zile
zile, şi cu mînile şi cu
cu palmele, cu boii cu
boii, dară acum de 4 ani
simbre iară în 4 zile
încoace facem 3 zile
cu puterea noastă în
două. Muierile la ce-o
în săptămînă dipă jufost lipsă în Curte nu
mătate de moşie, dipă
s-o socotit de slujbă,
haia jumătate îi păcu
calea-dacă sosim mai
rari la oi tot de rind
fără nici o simbrie,
din vreme ni să ştie de
slujbă, dară dacă sosim
fără
slujba ahasta
dăm prăjini de cercuri
mai tîrziu nu s-ar şti.
Noi, ai domnului Ma- şi ne mînă pi la Aiud
krai George, pînă am
cu caru' cu boi ; calea
fost supt mina jupînu ni să ştie în slujbă.
Noi şi domnului Măc
nului Porjolt Ferenţ
rei
George
pînă
fiind 4 inşi şi pe o moşie, de tot capu 3 zile
am fost supt mina juîn săptămînă, muierile pînului Pîrjol Frenţ
cite 2 şi cite 3 uneori,
fiind 4 inşi pe o moşie,
de astă primăvară în
de tot capu' 3 zile în
cite ne-o mai făcut rup- săptămînă, muierile citoare pe toată săptă . te două şi cite 3 uniomîna de moşie 4 zile cu rea ; de astă primă
boii în două, iară cu
vară încoace ne-o mai
puterea noastă si sim- făcut ruptoare pe tătă
bre iară în 4. Noi ai
săptămîna de moşie
lu'domnu, Makrai Pe4 zile cu 2 boi, îndoit
tru iobagi, pînă acuma cu puterea noastră cu
am făcut pe săptămînă sîmbraş iară patru.
Noi, ai lu'domnu' Mă
3 zile cu palmele, că
boi n-am avut, tors
crei Pătru iobagi pînă
o dă la muieri acasă,
acum în tătă săptămî
de la Curte nu le-o
na cînd 4, cînd şi 5 zile
chemat de astă primă
am făcut, şi cu mînile
vară încoace. O sloboşi cu boii şi calea încă
zit şi pe jumătate de
ni s-o ştiut de slujbă.
moşie .... Pe jumă
Dară eu, jeleriu am
tate slujesc, ca şi
ruptoare două zile în
pînă acuma, dară noi
săptămînă, mai mult
jeleri fiind 3 pe o mope silă n-om face. Noi,
şie, mai nainte vreme
a doamnii Zeik Samuiam avut ruptoare pe
loanii iobagi am avut
tot anu 6 săptămîni,
ruptoare cu domnii
dară de v-o 10 ani
noşti 2 săptămîni am
ne-o stricat ruptoarea
slujit, unu'am scăpat,

NANDRU

Măcrei Jigoanii în tătă
săptămîna facem
4
zile şi cu mînile şi cu

boii ; pînă an şi muierile le-o chemat la
lucru muiereşti la curte
cînd or trebuit ; fără
slujbă, la seceră şi la
sapă nu o fost ruptoare, ci pînă s-o gătat
secera şi sapa, tot de
rost cite 2 şi cite 3
din casă. Calea nu
ni s-o ştiut de slujbă.
Noi, ai domnului Măc
rei Pătru, de-I rîndu'
slujbii şi a bărbaţilor
şi a muierilor, am slujit în rînd ca şi cum
spuseră
a doamnei
Măcroane Jigoaii, încă
muierile în doi ani
le-or luat; ahălor fără
boi în rînd de slujnică,
fără slujba bărbaţilor.
Arătura a dat-o cu ruptala iobagi, şi de nu
am putut gtlta în zilele
heli de slujbă, o trebuit stl le artlm ftlrtl
slujbă, pîntl s-o gtltat.
Noi a domnului Makrai Lase, iobagi slujim
cu mînile în 4 zile, cu
bol şi cu doi şi cu
puterea lui iară în 4,
muierile pe deasupra
de slujbă le-or luat,
pînza care or putut-o
ţese ori ţesut-o carele
nu am plătit-o cite 8
găraşi, cineşi partea.
Noi ai domnului Makrai George avem ruptoare de slujbă cu palmele pe săptămînă 4
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Holdele şi fînaţăle
noaste de după moşii
care cit avem le-am
spus de s-or scris în
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zile, cu 2 boi iară în 4,
cu puterea noastră în
două în săptămînă,
calea ni să ştie de slujbă şi cînd merem mai
departe muierile nu le
chiamă la lucru muieresc. Noi, ai domnului Szentkeresti jeleri,
dăm pe an 9 florinţi
cîştiu.
Eu, iobagu'
domnişorului Turi Samu, pe tăte săptămî
nile cîte 3 zile sluje şi
mne-or poroncit să
dau 1000 de pari de
vie au 5 mărieşl bani
şi pentru ţesut de pînză un zlot. Eu, domnului Vil.rad! Lase am
avut ruptoare 3 zile în
săptămînă, şi cu boli
şi cu mîinlle. Lucru
muieresc nu o poftit
alta fără pîntru ţesut
cîte un mărieş.
Noi, a doamnei Măcră
oane, dăm dijmă din 1O
una, din grîu, din vin
de Sînmihal 2 ferii ;
cînd nu să face 3
mărieşi de moşie ; din
ol, din 10 una, cu miel
după ea, din 10 în jos
pînă în 4 un miel, mai
în jos cîte un găraş
de miel; de tot capu'
găina de crăciun. Noi,
al lui Măcrei Pătru
dijma or luat-o ca şi
al doamnll iobagi din
toate, într-ahaia chip.
Noi al lui Makral Lase,
iobagi am dat din
griu, din vin, dijmă,
a zecelea din oi şi din
3 iezi şi din 3 oi 1 miel,
găini de Crăciun şi 10
ouă. Noi, ai iul Măcrei
George, şi din griu şi
din vin, şi din ol şi
din toate, ca şi a hă
lorlalţl domni dăm dijmA. Noi, ai lui domnişoru' Turi şi ai lui
Varadi Lase, nu dăm
dijmă din nimic.
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de mîncare dacă am
dat, cînd am
acolo cîte 2
şi 3 săptămîni am ră
mas la mine. Noi, ai
domnului Zeie Ianăş
rămăşiţe
am slujit
slujba la Strei cîte o
săptămînă
una am
rămas la noi şi cu boi
cînd am avut şi cu
nilinile pe capete, calea ni s-o ştiut de sluj-

gătat m-o
scăpat de

ahaia pe cum ne slujeş
te să socotim cîte
două zile în săptămînă

iarna şi vara, şi cu
boii şi cu mînile calea
nu ni s-o ştiut de
slujbă. Noi, a rămă
şiţii lui Zeie Ianăş am
slujit la Strei, cîte 3,
cite 4 săptămîni una
după alta, apoi cîte
una hodinim, apoi
. iară ne luă, cu boii. La
seceră, cîţi am fost în
casă veniţi de seceră
cîte o săptămînă, pînă
gătăm. Muierile fără
slujbă, la ce-o fost
lipsă la Curte totdeauna, ales la cules de
cînepă, o săptămînă la
meliţat, alta tot pe
capete păntru ţesut
de tătă muierea cîte 5
găraşi, calea mergînd la
slujbă nu ni s-o ştiut.

Noi, al domnului l\Iakrai George fiind 4 inşi
pe o moşie, au sămă
năm, au nu semănăm,
dăm cite o mierţă de
dijmă, din oi din 10 şi
din 5 una pînă astă

Noi, ai doamnei Makralne altă dijmă nu
dăm, fără cîte 30 de
mierţe de ovăz de moşie,
din marhă din 10 una
cînd o fost mîncare
la pădure, de o vreme
încoace şi cînd nu o
fost, am dat din 10
una şi găini de Crăciun
de cap găina. Noi, ai
domnului l\Tăcrei George, dăm dijmă, din
4 merţe de moşie, de
1,'liu, de ovăz, 16 merţe.
găini de Crăciun de
tot capu' găina, ouă încă
am dat cînd am avut

bă.

Noi hăştialalţi săteni
nu dăm dijmă la
domnii noşti din nimlca, fără numai găini
de Crăciun şi cîte un
pui de coponit pe capete. Noi care sîntem
ai domnului Zeie Ianăş
rămăşiţe, o cerut dijmă
la noi din 10 una,
din oi, din porci, de
viţel 4 poturi, de mînz
iară
4, dară cînd
n-am avut, nice nu am
dat.

Noi glelieri rămăşiţii
domnului Zeie Ianăş,
de cînd avem legituială altă dijmă n-am
dat, fără înaintea legă
tuielii cu doi ani, un
jude din Strei, Cocoră
Ianăş, ne-o făcut asupreală de am dat un
porc de 9 mărieşi,
dară noi nu ştim :
fost-o cu ştiinţa domnului Zeie Ianăş au
nu? Noi a lui domnu
Makrai Elek iobagi şi
geleri care sîntem daţi
în arîndă la domnu
Vereş Adam, dijmă am
dat din marhăle hăştea
mărunte, ales din porci cînd a fost jir în pă
dure, din 10 porci unu,
dacă n-o ieşit la dzece,
am dat de tAt porcu'
4 poturi, din oi şi din
capre iară din 10 una,
au dacă n-o fost 10, de
tătă oaia şi capra 4
poturi, din griu de pe
toată moşia 2 ferdele
de griu, de cap la Cră
ciun căte o găină şi de
Paşti 10 ouă.
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primăvară, dară după
aceea cîte o groşiţă
de miel şi de Ut capu'
găina de Crăciun şi
10 ouă. Noi, ai lu'do-

mnu' Makrai Elek, am
dat dijmll din 10 clăi
una cînd am avut, din
oi, din capre din 10
una, din porci o luat
şi din 2 şi din 3 unu,
din stupi şi din 2 unu
pînă

astă primăvară,

de atuncea încoace de
stupi o groşiţă, găină
de Crăciun de cap una
şi ouă zece. Noi, ai lui
Makrai Petru jeleri,
dăm de tot capu' două
merţe de griu, din oi,
şi din 5 şi din 10 cîte
una, şi de moşie cîte
un porc şi cîte două
găini, iar Iobagii de
ahelea nu dau. că vă
zînd că nu au, nici nu
cere de la nime.

şi

pină

astă primăvară,

din oi am dat din 10
una, de nu s-or ajuns
10 am dat de oaie
găraşnl, de astă primăvară
încoace or
luat din 10 oi un miel.
Noi ai lui Măcrei Petru am dat dijmă din
grîu din 10 una, dacă
nu s-o ajuns 10 pînă
la 5 or luat una ;
găini de Crăciun de
tot capu'găina şi 10
ouă. Noi, ai doamnei
Zeie Samuilesii, am
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dat pe tot anu' cite
un porc şi cite o găină
de moşie. Noi, ai domnului Zeie Ianăş rămă
şiţe amdatdetot mielu
o groşiţă, de purcel
potura, de tătă moşia
pe doi cam un porc,
de viţel şi de mînz
cite 4 poturi, găini de
Crăciun de cap găina
şi 48 de ouă.

VIII. Aicea în satu'nost sînt Sînt
6 moşii pustii : una a
doamnei Măcroane pe
care ahăst Popa Iosif
fugind el în Bănat şi
venind iară 'napoi s-o
mîniat doamna pe el
şi i-o luat moşia, şi
pînă astăzi, o ţine pe
sama Curţii. A doilea
moşie pustie îi a lui
Măcrei Petru carele o
fost a lui Voina Toader, ahăsta îi de 36 de
ani pustie, o fugit omu'
de pe ea şi nu o venit'
napoi. Moşia o ţin domnii, cu holdele de la
cîmp, pe sama Curţii.
A lui domnu' Măcrei
Lase, îs 3 moşii pustii,
una o fost pe ea
Marc Lăpădat, alta
Simu Simulesc, ahăştia
fugind în Bănat or ră
mas alu Nica şi Miclăuş.
or murit de pe ea şi or
rămas tăte pustii, de
le agonisesc cu pămîu
turile de la cîmp, pe
sama Curţii. Domnu'
Măcicaşi Frenţ avea
o moşie pustie, fiind
jeleri pe ea Strămuran
Nicula, l-o scos de pe
moşie şi le ţine pe sama Curţii cu pămîntu
rile din afară.

IX.

ULM

Noi care sîntem iobagi ·Noi ne-am pomenit
ne-am pomenit slujind de uric, de meregiuc,
iobăgeşte din părinţii iobagi şi am slujit
noştri.

iobăgeşte.
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In satu'nost nu sînt
pustii

Aicea în satu'nost fiind
două moşii pustii aici în sat de pe căi şi satu'i mic, nu
care or murit dame- avem nice o moşie
nii, di pă una or fi pustie.
v-o 50 de ani, di pă'
ailaltă or fi 12 ani,
acum îs supt mîna
domnilor, cu pămîntu
rile din afară.

Noi care sîntem iobagi
ne-am pomenit din
strămoşi slujind iobă
geşte la domnii noşti.
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moşii

Noi iobagii care sîntem ne-am pomenit
din părinţii noşti slujijind iobăgeşte.

Noi ne-am pomenit
iobagi şi am slujit
iobăgeşte.
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Am auzit din bătrînii noşti că ar fi La satu'nost urbarium
fost Urbarium la satu' nost dară s-au nici acuma nu este.
potopit şi domnii noşti au stricat
legătulelile noastre ; acuma ştim că nu
e urbarium.

şohan

n-o fost,

Noi, nu avem urbarium

Noi, iobagii -,i jelerii, neavînd nice Noi iobagi alu'Vereş Adam şi ai domniurbarium, nice altă legătuială cu domnii şoarii Pogănoaii, nice urbarium, nice
contractuş, nice alte legătuiele nu am
noşti, slujim iobagii iobăgeşte, jelerii
avut pe lingi!. care am fi slujit. Noi,
jelereşte, cu palmele şi cn boii.
jelerii a lui Makrai Petru pe lingă ruptoare am făcut slujbă.

Slujba pe lîngl legătuială o facem, de
vr-o cincizeci de ani.

Aicea la noi, fiindcă nu e nice urbarium, Slujba iobăgească şi jelerească
nice contractuşuri, am slujit domnii zile de lucru şi dat de dijmiL
noştl cum le-o fost voia şi iobagii
şi jelerii. Cînd s-au_început aceea slujbă
şi dlltorle, noi nu ştim că noi aşa ne-am
pomenit.

Slujba ni-l ahasta : dăm taxă de uric
11 zloţi, o cupă de unt, un stînjin
de lemne, o găină, IO ouă, de fum 15
zile pe an, de uric nici o săptămînă,
au în car, au în plug la ce le-o trebuit
am mers, făr'de acestea din satu de
tot douăzeci de zloţi şi trei mărieşi.

IV.3 Tîrguri avem cam departe, la Hîuedoara, şi la Deva şi calea unioara îi
cam rea, dară plecăm cam de dimineaţă şi ajungem cam pe vremea tîrgului.

stă

din

Tîrguri avem mai aproape la Hînedoara Emporia habemus Dobrae 2, Devae 7,
şi bîlciuri şi de săptămînă, unde am Iliensi 3 horis remota.
putea vinde toate celea cu preţ, cînd
am avea ce duce.

Păşune de marhă avem cam strimptă,
să ajunge-mai luom de la domnii
noşti cu plată.

Păşune de
destulă.

Apă de adăpat de marh!l încA avem,
unloara cam puţină.

Apă de adăpat de marhă ar'fi în hotaru'
nost'dară îi oprită de domni pădurea
şi nu ne lasă să mergem prin pădure
cu marhă la apă, p'aiurea nu e loc.

ŞI adăpătură

6. Lemne de foc în hotaru'nost' avem,
nu cumpărăm, dară de trăbuială căpă
tăm dintr-alte hotară.

Pădure de foc şi de nuiele avem în
hotaru'satului destulă, de trăbuială
de vr-un sălaş ne cumpărăm cind ne
trebuie.

Pădure

4.

nu ni
5.

8.

9.

marhi!. pe sama noastă avem

Jlr în hotaru'nost' cîud dă dumnezău
de să face, şi noi băgăm porcii noşti,
şi dăm de jirovină cite un mărieş de
porc.
Arlndă la fiscuşu'pînă acuma n-am
dat, nice nu dăm, fără am dat dijmă
la domnii noşti.

10. Pomiet pe sama noastă avem cite
puţin, dară de vînzare nu avem.

de

Jirovină
plată

La fiscuşu'arindă nu dăm, fără noi,
gelerii, am dat dijmă la domnii noşti.
Pomet pe sama
facem unil-cînd
cite un ban.

noastră avem de ne
dă dumnezău rod- şi

marhă

avem la

coastă.

avem

de sălaşe nu avem, de foc
avem. De sălaşe, cumpărăm cu bani.

cu

13. Loc bun de a căpăta bani ar fi la Locuri avem aproape la Hînedoara de
băile de la Muncel, dară de slujba a putea căpăta ceva bani, dară de
domnilor şi de nevoile împăratului slujba domnilor şi de a împăratului,
nu putem, cînd am şi putea, nu încăpem nu putem.
de iobagii hăi fiscuşeşti.
18. ApA de topit de cînepă avem în hotaru'satului, nu mergem pe aiurea.

Păşune

avem în pădurea Curţii,
de un porc doi gliraşi dăm.

Dijmă numa'Curţii dăm,
hălea.

din 10 una,

dln toate
!n sat

avem pometuri şi

grădini

Vicinla fabricas extant in Mihajesd
pro vestlmentis rustucanls, in Roskany
mola papiracea et seraria.

Apă de topit de cînepă în hotaru nost'nu Topilie avem într-o vale, cînd vine
e, fără în apa Zlaştiului cu dijmă mare ne duce cînepa.
topim. Cînepă dăm dijmă hălor cu
locurile.
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19. Mori în satu'nost'nu avem, dară sînt
la Poieniţa şi pe valea Nandrului, cînd
nu-i ger şi secetă mare, putem măcina
şi acolo.
Malefici a
1.

Maleficia2.

4.

FINTOAG

Mori în hotaru'nost este una, dară cînd Mori nu avem în sat, măcinăm în
secetă nu putem umbla dară şi atun- alte sate, în vecini, la Crimina, de două
cea avem aproape, pe apa .Zlaştiului. ceasuri.

îi

Avem două hotară de griu schimbă- Holdele arătoare la satu'nost'îs foarte
toare, pămîntu'îi rău şi pădureţ, nu rele, pietrose şi cu pîraie, cu dealuri
mai secară de primăvară şi ovăz să şi de gunoim tot îl spală apa, cînd
face, şi de gunoim cîte o ţîră îl spală ploaie. Grîu să face cam araru.
apa de pe dealuri, hotar de cucuruz
nu avem nici o ţîră.

Holdele noaste îs rele, că dacă le gunoim,
fiind pe coastă, le spală apa cînd
ploaie şi făr'de ahaia avem puţine,
numa' secară se face pe ele, şi ovăs.

Fînaţă avem foarte puţină şi rele,
sălbatici, în toţi anii cumpărăm fin
pe sama marhălor.

Şi fînaţă
încă nu-s

Păşune de marhă nu avem
căpătăm cu plată de

mai

Locuri de fin nu avem anumite, fără
în ţarină pe la capetele holdelor, şi
prin pădure cite o curătură; mai de
multe ori cumpărăm cu bani notreţ
la marhă.

avem puţine, da'cit este,
bune că îs pe coastă, cînd
ploaie le spală apa, cind îi secetă -se
uscă iarba.

de ajuns,
la domnii

noşti.

Nici cu palmele, nici cu boii nu dlpă
bani, că nu ne chiamă nime'la
lucru.

6.

tăm

V.

VI.

Holdele şi fînaţele, cîte de puţine avem
le-am spus de s-or scris în foaie.

care cit avem după
noastre, le-am spus de s-or
scris în foaie.

Noi jeleriidomuişoarii PoganyFrancisca,
am avut ruptoare cu domnu'hăl bătrîn mai de mult 3 săptămîni pe an,
după aceea domnu' Pogan Adam ne-o
silit t!e am dat pe tot capu' 9 zile
de coasă, 9 de seceră şi 9 de plug ;
după moartea domnului ne-or mai
înnădit o săptămînă de moşie, şi lunca
s-o cosim, unde cu cosit, cu strîns, facem
12 zile de lucru; calea pînă la Deva
şi la Mintia, unde facem slujba nu
ni să ştie de slubjă. Noi ai domnului
Makrai Lase jeleri mai înainte am slujit
6 săptămîni într-un au, avînd bătrînii
noşti ruptoare cu domnii, acuma or
mai 'nădit două săptămîni de plug,
şi arătura ne-o dat-o cu rupta, şi o
săptămînă cu caru' iarna, au la lemne,
au la fin. Noi jelerii doamnei Makrai Jigmondoane am avut tomneală pînă
iest timp, de moşia jumătate 13 florinţ
nemţeşti, 3 gălete de ovăz şi doi miei,
acuma cum vedem şi auzim din cartea
care ne-o făcut doamna, ne-or mai
asuprit să dăm pe anu' ahăsta 18
florinţi
nemţeşti,
4 gălete de ovăz,
două cupe de miere, două cupe de unt,
două ferdele de napi, două de răghiţi,

Noi, iobagii lui domnu' Vereş Adam Pe cum spuserăm, slujba am făcut-o
ce-i dispre slujba de aicea nu am avea pe lingă legătuială ; cînd am mers la
nici o greutate, dară ne trimet la Vinţ slujbă, calea nu ni s-o socotit.
în tăt anu'de cîte două ori, uniori
şi de trei şi de patru, şi ne ţine acolo,
cu mers, cu venit în patru săptămîni ;
cu boii în trei şi patru zile de abia
mergem. Noi, iobagii domuişoarii Pogă
noaii nu avem ruptoare de slujbă, ci
cînd ne cheamă şi putem, mergem, cînd
3 cînd 4, cînd 5 zile într-o săptămînă ;
slujba o facem la Deva şi la Mintia,
calea nu ni să ştie de slujbă. Noi, ai
domnului Makrai Petru gelieri, socotind slujba cît facem, într-un an vine
pe săptămînă cite o zi. Noi, ai domnului Makrai George gieleri, slujim la
Peştiş, mai toţi cu boii în tătă săptă
mina cîte două zile, muierile -fără
slujbă -le iea la ce-i lipsă în curte.
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Holdele

şi finaţele

moşiile
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Noi nu ştim care cit are, că unii de noi
are mai mult, unii mai puţin. Fînaţe
încă îs puţine, care gazdă îi mai bună
are acuma cite două dăraburi şi ahelea
încă numa' cite o dată le putem cosi
într-un an, de multe ori nici o dată,
că le spală apa.
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Noi ai doamnei Pogănoane, altă dijmă
nu dăm fără di pă o moşie întreagă
dăm 6 porci, 6 miei, 6 găini, 60 de ouă,
din bucate nu dăm. Noi, ai domnului
Makrai Lase, dăm dijmă din griu,
din oi din l O una, de moşie un porc,
găină de Crăciun de moşie una, porcii
ni-i dă vara de-I păzim fără slujbă.

VIII

GĂUNOASA

RUNCU MARE

FINTOAG

porcii să-i păzim vara pe rînd cînd
au pofti, altă slujbă nu facem, nice
altă dijmă nu dăm.
Noi, ai domnului

Vereş

Adam

şi

a

domnişoarii Pogănoaii, nu dăm dijmă
la domnii noşti, nici altă taxă. Noi,

a lui domnu' Makrai Petru jeleri, mai
înainte am dat din grîu, din oi, din
capre, din 15 una, de o vreme încoace
dăm din 10 una, din griu- au semănăm,
au nu-de toată moşia dăm 4 ferdele,
găini de crăciun de pe moşie dăm
două_ Noi, a lui domnu Makrai George
jeleri dăm dijmă din oi, din griu, din
10 una, din dzece în jos-de toată
oaia cite o groşiţă, griul îl iea ca şi
domnul Makral Petru, găini de Cră
ciun -de cap găina.

Dijmă

din toate helea ce-avem dăm
la domnii noşti din 10 una; alţi iobagi
dau, nu dau, nu ştim. Cînd s-o făcut
legătuiala nu s-o pus morile hele de
h.îrtie să le facem, nici drenţe să dăm
la ele, ahăstea pe noi acu'îi asupreală.
Vina aruncă pe noi cu sila să crişmim,
dacă nu-l putem crişmi îl plătim cu
16 zloţi.

Alte moşii pustii ln satu'nost' nu sînt, !n satu'nost este o moşie pustie a lui (În) satu'hăsta nu-inice unu'loc pustiu.
numai jumătate de moşie a lui Covaci Pă domnu'Varadi Lase, giumătate a domnitru, pe ahăsta Covaci Pătru l-au dus şorului Tiiri Samu, ahasta moşie nu
domnu-său la Hărău, şi au rămas moşia e casă pe ea şi o ţin iobagii din Nandru,
pustie supt mîna jupînului Porzsolt Haneş Andrăş şi Haneş Ioan.
Frenţ.

IX.

In satu'nost nu or fost iobagi de fin- Noi, iobagii care sîntem, ne-am pomeacuma, ci toţi jeleri, fără s-au nit din părinţii noşti slujind iobăgeşte
prepus jupînu' Fărcaş Frenţ de la Răcă
ştie pe Covăneşti cum că ar fi iobagi la
dumnealui, - şi dacă o avea cărţi o
aril.ta-dată noi nu ştim să fie iobagi.

şag pînă

INTRU·
IJĂRI

I.

BAC I A

CRISTUR

Contractuş încă nu avem cu domnii, pe lingă
care să face slujba ha iobăgească. De cînd
s-o început ăsta obicei a slujbi cu domnii
noşti nu ştim, că aşa ne-am pomenit ; unde
nice urbarium, nice contractuş nu este, mai

deaproape, nice mai bll.trine.

AI,MAŞUI,

MIC

Nu ştim, nice n-am au7.it Noi nu ştim aicea la
fi fost şi să fie urbarium satu'nost să fie fost
la satu'nost.
au să fie urbarium.

Urbarium locul ahil.sta nu are.

să

II.

Locuitorii satului
nu-s iobagi.

Noi, nu

ahăstuia

îs

toţi

PEŞTIŞUI,

jeleri,

MIC

Noi nu ştim, nice n-am
auzit să fie fost urbarium la satu'nost.

ştim să fie fost
sau legătură cu

Noi, iobagi, nu avem Nice urbarium, nice
nice un contractuş, alte legătuieli au condomnii noşti, pe lingă nice legătură cu dom- tractuşurl cu domnii
care legătură să fi slujit nii noşti, ci pe cum or noşti n-am avut pînă
slujba cea iobăgească, ci vrut domnii şi pe cum acuma, pe lingă care
numai ne-am pomenit slu- am putut aşa am slujit; să fi făcut slujba cea
jind, pe cum slujim.
şi eu, jeleriu a lui iobăgească.
Kendereşi, am carte,
şi legătuială cu domnu'meu, pe lingă aceea
slujesc şi cu alte celea,
nu mă asupreşte. Noi,
jelerii domnului Buda
loja avem legătuială şi
contractuş şi pe Ungă
acela contractuş slujim.
contractuş
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BĂCIA

CRISTUR

Eu, Popa Onu am fost slobod şi ne-am legă
tuit iobagiu de uric, la jupînu' Zudor Petru,
slujesc 2 zile în săptămînă, alta nimic nu-i
dau şi pe mai mult nu mă sileşte, că aşa ni-i
uneala. Eu, Berbeniţă Ianăş slujesc 2 zile
în săptămînă; eu, Petru Muntean, am ahăstă
greutate cu domnu meu, jupînu' Crainic Farcaş năintea hăstuia cu 19 ani am şezut pe
pămintu' dumnealui în Săcel, şi pîntru că
n-am putut deplini slujba după pofta dumnealui, mi-o luat ţundra şi a dat-o la ţigani pîntru sminta slujbii, şi n-am putut sta cu dumnealui şi am fugit în Bănat de-o rămas griu
nesămănat pe care l-o secerat tot dumnealui.
Pe ahăsta răspunsă Antoni Ioan care într-aia
vreme a fost biriş la jupînu' Crainicu. Griu
omului ahăstuia eu l-am adus şi or fi fost
21 de clăi de cite 6 picioare şi o fost griu
mestecat secară, mi-o rămas car şi iar dumnealui 1-o luat; răspunde Antoni Ion : „Eu am
adus caru' de-acolo la jupînu'Crainicu, a fost
grijit cu fier, cum trebuie la un car, şi ar fi
plătit atunci 7 zloţi şi 39 de crăiţari, şi mi-o
luat doi porci'.'; răspunde Antoni Ion: „Eu
am adus porcii la jupînu' Crainicu şi or fost
biciuluiţi unu' cu 6 mărieşi, dispre ahesteamăr
turisesc cu suflet dirept, din claie or ieşit 2
merţe şi ahăla felu de griu s-o vîndut cu 36
de criţari, ahăsta încă spun înaintea jupînului
Crainicu şi a juraţilor, că dintr-acela nimic nu
i-o dat'năpoi, dacă o întors'năpoi din Bănat
atunci am fost şi eu iobagi la jupînu' Crainicu
ş-am şăzut amindoi într-o casă'năintea ahăstuia
cu 13 ani, am arat la jupînu'Crainicu cu boii
dumnealui, cu unu al meu, cu altu al lui
Antoni Ion, şi s-o batejit un bou a dumnealui,
la plug, şi o murit şi ni s-o biciulit pe noi,
ş-am plătit pagubă eu 5 zloţi şi 6 crăiţari,
Antoni 4 zloţi şi 15 crăiţari. „Eu Moisă Avram
am fost cu plugu lingă ahăştia şi am văzut
bou'beteag la plug şi o ieşit ahasta vorbă în sat
că oamenii ahăştia or plătit bou(!). Slujbă
fac pe săptămină 2 zile, dijma dau numa'din
2 holde, din 10 ferdele una, alta nimica nu
dau. Şi eu nu-s iobagi al domnealui că tată
meu o fost muntean, şi poftesc să rămîn om
slobod, pe tată-meu 1-o chemat Stanciu Muntean". Jupînu'Crainic Farcaş răspunsă:
„L-am cumpărat ca iobagi de uric, pe care
dau carte înainte, sub litt. A". Iobagii domnului Nagy Sandru avem acuma ruptoare
dispe slujbă în săptămină cu trupu'3 zile
şi cu doi boi, cu car, cu plugu'întreg 2 zile.
Dijmă n-am dat, găină de Crăciun am dat de
casă una, cu ahastă slujbă şi detorie cătră
domnii locului aşea ne-am pomenit. Ne-or
lucrat muierile peste slujba noastră de o
casă or meliţat cite 2 clăi de cînepă, le-o
tras şi le-o periat. La cernut de griu cite
într-o sărbătoare pîntru aceea cu torsu' nu ne-o
îngreunatu-ne. Eu, Ion Călăneanţ cu trei

Aicea la noi, fiindcă nu e
nice urbarium, nice alte
legătuicli cu domnii noşti,
şi pentru că-s mai mulţi
posesori, slujba încă-i în
multe feliuri şi alte dă
torii ; cînd s-au început
aceea slujbă noi nu ştim,
că aşa ne-am pomenit.
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ALMAŞUI,

MIC

Noi, neavînd nice urbarium, nice legătuială
cu domnii noşti, nu
dăm nice dijmă, nice
alte cele, numai slujbă
cînd ne cheamă, cu
miinile şi cu boii.
Cînd s-au început această slujbă şi dietorie
noi nu ştim, că aşa
ne-am pomenit.

PEŞTIŞUL

MIC

Neavînd nice urbarium, nice contractuşuri
cu domnii noşti, am
slujit domnii noşti iobăgeşte la orice ne-o
chemat.

tntre-

BĂCIA

băzi

III.

CRISTUR

A.l,MAŞUI,

MIC

PEŞTIŞUI,

MIC

ficiori ai miei, am ahasta greutate cu dom.nu'
Nagy Sandru: 'năintea ahăstuia cu 28 de ani,
fiind om slobod, m-o prinsu-m-o fiind notarăş
mare în varmaghie şi mi-o făcut silă de iobă
gie, şi astăzi sînt supt ahaia detorie. Pe
ahestea, doamna Nagy Săndroane, Vâradi Cristina răspunde : „ Tatăl omului ahăstuia au
moşu-său, or fost iobagi de uric şi cum li s-o
schimbat de acolo lucru'cărţile or arăta,
acuma-s în cetatea Hînedorii, dară le-om
da înăinte, din care s-o vedea că nu-i silă, ci
dietorie iobăgească." ( ... ) Şi ahastă greutate
am venit la mînă domnului, n-o pus pe otcină
în Bîrcea, ş-a făcut sălaşuri bune pe ea din
porumca domnului, ş-o venit vreme şi m-or
scos din sălaşuri şi di pă otcina aceea că nu
o fost a domnului şi o s-o biciuluiesc că mi
s-or plăti, le-or biciuluitu-le Rh. Fior. 68.,
şi pînă astăzi nu mi s-o întors un crăiţar de
pe ele, şi de-ahăla năcaz că m-o pus pe otcini
zălogite ; ca să nu muncesc în cinstă, am fugit
în Ţara Rumănească, mi-o rămas 3 holde
de griu sămănate, ogradă de cucuruz săpatl!.
de două ori, 4 holde la cîmp săpate odată;
peste doi ani am întors'năpoi şi dintr-ahelea
nu mi-o dat nimica; grîu mestecat cu săcară,
în holde am fost semănat 15 ferdele ; din
cucuruz lesnă ar fi ieşit 52 de ferdele bătut.
Am şi ahasta greutate : „am fost la Clopotiva
şi de multă vreme, şi o venit ficioru' domnului
Nagy Iozsef şi s-o aşezat acolo şi pe omenia
me am luat 20 de florini vonaşi împrumut
şi i-am dat domnişorului Nagy loja, 10 mi-o
întors, dară de 10 pînă acuma îi în pagubă".
Pe ahestea răspunde doamna Nagy Săn
droae - Varadi Cristina: „Bărbatul meu pe
ei nu i-o bătut, nu i-o silit la ce nu or putut,
octl de fugă nu or avut, bucatele le-o primit
cu puterea dumnealui, lucru în deşert nu o
făcut, epiulaturile să le plătească aceia pe a
cui pămînt o rămas, de bani nu ştim nimica".
Iobagii domnişoarii Szeredai Barbara slujim
de otcină pe săptămînă cu mînile 3 zile, cu
puterea noastă, cu boii 2 zile, pîntru ţesut
pînză, cînd nu ţes, pînza muierile dăm de
casă 24 cr .• de Crăciun o găină şi 10 ouă.
Cînepă o lucrat o muiere 20 de mănuşi şi
o tors 3 fanţi groşi. Eu. iobagi al jupînului
Pilţ Marton slujesc 2 zile în săptămînă, avem
uneltll. să facem slujbă la vreme de lipsă,
alta dajdie nu dăm. Iobagii domnului Ratkai loja slujim în săptămînă cu mînile şi cu
boii 2 zile. Dijmă noi nu dăm din nimica.
Iobagiu'jupînului Batsi Sandru, numa de-i
unu în sat şi slujeşte pe sătptămînă 2 zile,
unioara una, altiori nice una.

IV.
Beneficia

ăsta nici un
arătoare dacă gunoim să face

Locul

fel de dobînzi nu are, locuri Hotaru' satului acestuia ca- Hotaru' satului aces1 ogorîsim bine şi îl cam re-i pe luncll., îi foarte tuia numa' de are doull.
grîu curat, mestecat şi bun de grîu şi de cucuruz. ţarini, de cucuruz încă
1. secarll., · rodu' cam de mijloc, cu doi boi Hotaru'hălălalt, care-i pe nu avem dintr-aceswww.mcdr.ro / www.cimec.ro

Hotaru' satului acestuia este şi bun care-i
pe luncll., dară mai mult
îi slab. Unde-i bun, sl
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nu să pot ara; hotaru'îi împărţit în
trei părţi, 2 semănătoare, a treilea stă, tot
de cucuruz.

1.

AI,MAŞUI.

CRISTUR

deal, acolo
nu să face.

fără

gunoi

PEŞTIŞUL

MIC

tea două hotară, cel
din jos îi mai bun, ales
care-i pe lingă vale,
care-i pe deal îi· mai
slab, cel din sus peste
tot îi slab, fără gunoi
nu să face nimica,
pămîntu'încă
îi vîrtos de cu 4 boi deabia arăm.

MIC

fac bucatele, că mai
ţine gunoiu; dară unde-i slab, ales pe dealuri, nu-l putem birui cu
gunoiu, că îl spală
apa. Numai două ţari
ni avem de griu, de
cucuruzluncănuavem.

2. Locuri de fîn îi puţine, apa nu le strică, de După moşii nu avem loc
două ori nu să pot cosi că-i cam nisipos locu;
de fin, dechilin avem linde feli unile îs mai bune, unile mai slabe, gă Cerna, în prunduri, un
şi or ieşi dint-un fărdaş de fîn 12 măji de fin.
dărab de fînaţ care totdeauna cînd să-l cosim,
ieşim împreună cu nemeşii
şi cu cătanele şi după ce-l
cosim, împărţim cu plosca fînu. Locu'acela, tot
cînd s-ar sămăna, ar
fi de 4 gălete, care fac
cară cătănăşti de fîn 16,
din care să vine pe partea
iobagilor 5 cară cătăneşti.

Rituri de fîn sau luncă
nu avem, numai în
ţarină cite o ţîră,
care-i aproape de vale,
cîteodată
îl îneacă
apa,
deaimintrlnea
ritu'îi bun de fel, de-a
se cosi de două ori
nu-i modru, că ieste
ţarina, un loc de-un
ferdel de griu
ies
porţii cătăneşti 40.

3. Locuri de tîrg sînt aproape (la) Hunedoara,
cale de 3 ceasuri; Deva, Orăştie de 4, numai
aici la Orăştie trecem pe pod cu vamă ce
avem de-a duce; să cheltuie unioara mai cu
preţ, unioara mai fără preţ, şi calea îi bună.

T"irguri unde putem vinde
ce avem de vînzare,
avem aproape în Deva,
mergem în 2 şi venim iară
în 2 ceasuri, la Hînedoara
cu mers cu venit 6 ceasuri, calea îi bună, fără
nici o piedică putem
merge.

Avem două oraşurl,
unde acar ce am avea
de vînzare putem vinde: în Deva şi în Hînedoaru, unde în 6 ceasuri, cu mers, cu venit,
putem umbla fără de
nici o opinteală.

4. Loc de păscătura boilor, vacilor şi ahălor
lalte marhă nu este, fără cumpărăm de pîn
vecinătate (pe) cuţite de plug, de coasă şi
pe bani.

Loc unde să paştem vacile nu avem, fără numa'
izlazu; pînă nu să ogorăş
te umblă marhăle, după
aceea dăm clacă la doamna Telekoane, la domnu'
Buda loja şi la domnu
Bartsai Petru şi aşa ne

Hotar şi păşune de Păşune de marhă nu
vaci de boi şi de alte avem nici o ţîră, fără
marhă avem destul, izlazu'pînă se ogorăşte,
nu dăm la nime' bani după ogor pînă la cără
au zile de lucru pen- tură nu avem unde slotru hotar; încă domnii bozi o marhă, pe sama
noşti dau altora sate. boilor şi a vacilor cumpărăm pădure de la
Almaş, de lemne-pentru păşune- dăm clacă
la domnu Buda !oja.

păşunăm marhăle.

5.

Apă
secetă

de adăpătură
nu este.

marhălor

la vreme de

Pîntru apă de adâpat, Cînd îi foarte mare
cînd nu-i secetă mare secetă scade pîrău ;
avem şi în hotar, şi în darâ şi atuncea avem
în sat fîntîni v-o 13, şi izvoară, dară dacă am
Cerna încă aproape cînd face fîntîni am avea
să sloboadă ţarina.
apa şi în secetă. dară
tot de apă nu avem
lipsă nice odată.

Tîrgurl avem aproape
laHînedoaraşi la Deva,
în 2-3 ceasuri putem
merge şi am putea
vinde marhăle şi bucatele cu preţ, cînd le-am
avea.

Apă

de adăpat de
avem destulă.

marhă

Bene- Pădure în hotaru'nost' nici de-un fel de lem- Pădure în hotaru'nost' Pădure dechilinea sa- Lemne de trăbuială,
ficia 6. ne nu este.
nice de nuiele nu avem, tulul nu avem, dară pînă ne-or mai dat
dară de foc I Cumpărăm de cînd or împărţit domnii pe lîngă ţi
pe bani din alte hotară. domnii pădurile şi dulă în cinsti!., dară
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7. Vii !n hotaru'satului nu avem

8.

10.

PEŞTIŞU

I,MIC

Pădure

de

ghindă,

Vii foarte puţine avem
din care de-abea ne ajunge pe sama noastă, nice
nu să face prea bun.

de jir nu avem.

Arîndă fiscuşască şi dllciuială
nouă nu este.

Grădini de pometuri,
verdeţuri nu sînt.

12. Locuri de purtarea
haznă de-acolo.

13. Fabrici în

sării

Pe cum nu are satu'ahăs
ta pădure, aşa nice ghindă
nu e pe seama porcilor.

nu este, nice Din dijma domnilor, în Nice o arîndă la fisafară de alţii, nimica nu cuşu; nice dijmă la
domnii noşti pînă acudăm.
ma nu am dat.

de curechi, au

11. Trestie în hotaru'satului nu e.

14.

MIC

nouă ne-or dat lemne de v-o 4-5 ani încoace
de foc şi ce ne trebuie, cumpărăm pe bani.
nu ne ducem în alte
hotare după pari de
gard şi de vie. Pădurea îi
aproape,
calea îi bună, putem
şi de două ori în zi să
ne aducem.

6.

8.

AI,MAŞUI,

de Pometuri de mîncare avem
cite o ţîră, dară de vînzare nu e, alte grădini
de curechi au de legumi
din care am putea vinde
nu avem, fără duhan
facem foarle bun din care
facem cîte un ban, şi cu
ulol încă ne c4rdşci1.duim
care putem.
Nice nu-i
trestie, în
lui nost.

Arîndă dăm la fiscuşu'de tot mielu'cîte
un crăiţar.

Pometuri de meri şi de Pomet avem pe seama
pruni avem înluntru noastă cîte puţinel,
pe moşii. cînd dă dum- cînd dă dumnezeu
nezllu căpătăm.
aldaş şi rod, să le putem
opri să nu le mănînce,
am face cîte un ban.

nlce Lemne de foc avem,
hotaru'satu- dară trestie în hotaru'
satului nu e.

pădure,

îs departe, n-avem Nu şedem aşea aproape 8înt poieţi de sare la
de poieţile cele de sare, de 8oimuş, dară îs deunde să putem căra sare parte de noi, nu avem
pentru bani.
nici o haznă.

vecinătatea noastră

nu sint.

Nu este aicea aproape loc
ca acelea unde s-ar face
postavuri, au acar ce feluri
de vasă, unde am putea
să mergem să lucrăm să
căpătăm bani.

Locuri ar fi la Hînedoara şi la Muncel, să
putem am căpăta cite
un ban, cu carăle şi
cu mînile, dară de
slujba domnilor nu
putem merge că ne
slujesc p/r/e/a tare.

tn vecinătatea noastă apă pe care umblă Mureşu'ar fi aproape de
noi, dară acolo sînt hil.iuşi,
luntri de-a căpăta ceva nu sînt.
nu-i lipsă de noi şi nice
neamu'nost n-o fost hil.iuş,
altă haznă nu luom Mureşului.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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15. În vecinătate nu-s locuri cu vii bune.

Nu avem noi modru de-a
lucra pe bani aiurea,
deabea ne lucrăm nouă şi
domnilor.

16. În hotarn'nost'var şi cărbuni nu să fac.

În hotaru'satului nost nu
e nici o piatră de var,
nice lemne de cărbuni.

ALMAŞUL

MIC

PEŞTIŞUL

MIC

17. La satu'nost'tîrg nu să face, loc de crîşmit, Nu are satu'nost'tîrguri
loc de fin, holde arătoare o vii din care să date de la împărăţie,
aibă satu'ceva haznă nu este.
nice făgădaie în drumu'
ţării, nice holde, nice fînaţe, nice vii, să dăm în dijmă, au în parte.
18. La vreme de
este.

secetă apă

de topitu'cînepii nu

Apă de-a
destulă.

topi cînepa avem

Apă de-a putea topi
cînepa avem, nu mergem în alte hotare.

Apă de-a topi cînepa
avem destulă, nu mergem p'aiurea.

19. Mori în sat nu-s în vecinătate, sînt cale de Mori aproape avem în Moară în loc în sat Moară avem în satu'
două ceasuri la Peştiş.
vecinătate la Bîrcea, un- nu e, dară avem
nost una, cînd se stride într-o jumătate de aproape cale de un că au stă de secetă
ceas am putea merge şi ceas la Peştiş, putem avem aproape pe Cerveni, la Peştiş într-un măcina.
na la Buituri şi la
ceas.
Peştişu' de Jos.
Male
flcfat.

Pămînturile
cătră luncă

arltoare în hotaru' din gios de Diperîndu'pămîntului am Lispe rîndu' pămintu
îs pietroase în jumătate, şi la spus citu-i de bun şi lui am spus citu-i de
vreme de ploaie ţin apă, de-a să gunoi şi de cu haznă.
bun şi cu haznă.
a să agonisi ne stă aproape.

2. Locuri cositoare îs foarte
face de puţînior ii bun de
lor.

V.

Unile gazde au mai mult, unile mai puţin
La scrisoarea pămîntului s-o da
afară cine cit are. Şi înt-unfărdaş [se cuprind]
2 gălete. Locurile de fin îs de ahăla fel, că şi
de două ori să pot cosi.
pămînt.

Vl.

puţine, şi cit să
ţinătura marhă

Pîntru fînaţă încă am Fînaţelor nu avem Locuri de fin în hotaru'
spus că foarte puţin avem fînaţ dechilin, ci nu- nost'nu avem, ci de pe
şi uniori n spală apa şi de mai'în ţarină, citeo- aiurea
căpătăm, de
cit îi.
dată şi ah1ila care-i cumpărăm.
aproape de apă îl
spală citeodat!L
Holdele şi fînaţele, fieş Holdile şi fînaţele, Holdile şi fînaţele,
tecare, le-am spus pe cite avem fieştecare care ce avem după
cum ne-am priceput, de gazdă, le-am scris (sic) moşiile noaste, le-am
şi s-o scris în foaie.
s-o scris în foaie.
spus de s-o scris în
foaie.

O slujit o gazdă cu minile 9 zile, şi cu doi Noi, dispre partea doamboi care a avut 4 au 6 boi o lucrat unii 2 zile, nei Teleki Laieş-ne, ne
alţii o zi, şi cînd am mers în cale departe, ştim cum că, măcar cu
calea ni s-o socotit în slujbă.
boi, măcar cu minile, am
slujit în tătă sliptămîna
3 zile. Noi iobagii a domnulul Daniel Gabor în
tătă săptlmîna di pă cap
facem 3 zile cu pălmile,
cu boi, care are plug singur
face 3, care n-are 3 inşi
facem un plug şi mergem
3 zile în vremea secerii
o săptămină de vig în
toate zilele. Noi, dispre
partea domnului Betlenulul, pe o moşie slujim
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Noi, iobagii domnului
Buda loja. unioara am
slujit 3 zile, unioara
cite 4 int-o săptămină
cu pălmile şi cu boii,
care cu ciţi hoi o avut;
slujba am făcut-o aicea
în sat, muierile slujesc
cînd şi la ce-i lipsă
la Curte, fărll slujba
bărbaţilor,
neavînd
ruptoare. Noi, dispre
partea jupînului Cădaru, n-am avut ruptoare de slujbă, ci cit
ne-o chemat, atîtea
am mers, şi cu boi-

Noi, ai doamnei Makrai Jigmondoane, slujim în tătă săptămîna,
care cu ciţi boi avem
în 4 zile şi cu plugu'şi
cu caru; cu minile iarl
în 4 zile de pe o moşie
la seceră pînă gătăm
tot de rost, muierile la
lucru muieresc cind
o fost lipsă flră Jind
de slujbă le-or chemat.
Calea cu mers, cu venit ni s-o ştiut de
slujbl. Noi ai domnului Makrai Petru ce-i
rîndu slujbii aşa slu-

(continuare)
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4 zile iama; vara cînd
îi vremea ha iute de seceră
de plivit de vie, sapă,
nu e ruptoare, ci pînă să
gată lucru'tot de
rînd
ne mină, clnd ne-am dus
la lucru viilor la Folt
calea nu ni s-o ştiut, ales
toamna cînd îi ziua mică
şi cu trecutu Mureşului
calea ţine o zi, vinitu
de-acolo altă zi, şi acelea
nu să ştiu nicăirea. Eu,
alu' Neag Andriş iobaj
pe cum slujim să socoate
în toată luna o zi şi ne dă
de mîncare şi de beutură
cîteodată. Eu, a lu Furcă
Gaspar n-am avut ruptoare cu domnu-meu,
cind o zi, cind 2, cînd 3
în săptămînă, pe cum o
fost lipsa domnului, dară
4 zile nice odată n-am
slujit. Noi, alu Sinka Adam, pe jumătate de
moşie am slujit 2 zile
într-o săptămînă, pe vremea secerii într-o săp
tămînă pînă s-o gătat.
Noi a lu Stoica Lase, ca şi
alu'Neag Andriş, am slujit şi slujim, altă ceva nu
dăm. Eu, a lu David Tobiaş din Silvaş de pe jumă
tate de moşie n-am ruptoare cu domnu meu, ci
pe cum s-ar socoti slujba,
nu vine mai mult într-o
lună 2 zile. Eu a lui Furcă Petru, ruptoare n-am
cu domnu'meu, ci cînd
am putut am mers la slujbă, ar veni pe tătă săp
tămîna o zi. Eu, alu Furcă
George am slujit la 3
domni ; am slujit la sapă
şi clin 3, şi de-a douălea
săptămînă, la seceră 3
zile, la ovăz iar am ajutat,
cind am putut, şi mîncare
ne-or dat. Eu, a lu Sinka
Lase, pe o jumătate de
moşie, dtl slujbl am
flcut pînă acuma, nu
vine mai mult decît pe
o săptămînl o zi ; Eu,
a lu' Bar Frenţ, nice n-am
moşie, nice nu slujesc,
cite o dată ajut şi eu cînd
pociu, mlcar că-s iobagiu.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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care cu cit o avut-şi
Calea ni s-o
ştiut în slujbă, cînd
am mers la Ilia. Eu
dispre partea lui Ribitzei loja numai un iobagiu, pe cum am
socotit, slujind la Ilia,
am făcut de slujbă în
toată săptămîna 4 zile
cu pălnrile şi cu l:Joii
în 3 zile cu puterea
mea, ralea mi să ştie
în slujbă. Noi, dispre
partea jupînului Cîndreş Miclăuş, slujim
tot insu' două zile pe
săptămînli, şi cu păl
mile, şi cu doi boi ;
calea ni se ştie de slujbli, cu cit nici nu-i
departe.
pălmile.

PEŞTIŞUI,

MIC

jim ca şi iobagii doamnei Măcroane, fără
eu Ciorogar Iovan de
21 de ani m-am dat
iobagi pe cum să arată
şi din cartea iobăgiei,
atuncea m-am legltuit
cu domnu'să slujesc 3
zile în săptămînă, aşa
am şi slujit v-o 10 ani,
de atuncie încoace
m-or luat în 4 cu mînile, cu boii cînd am
mers fără simbrie în 3
zile. Noi. ai domnului
Makrai Lase ce-i rîndu'
slujbii, iară ca hăilalţi
slujim cite 4 zile, şi cu
boii, şi cu mînile. Muierile iară fac slujbă
cind îi lipsă. Noi ai
domnului Makrai George slujba ca şi ceilalţi
slujim de rînd. Noi, ai
domnului Makrai Elek
slujim şi cu boii şi cu
mînile în două zile în
săptămînă. Noi, ai lu'
jupînu Isipl Miclăuş
n-avem ruptoare de
slujbă cu domnu nost,
ci cînd 2 zile, clnd 3 şi
cîte odată cind îi silă
şi 4 zile slujim în săptă
mînă, unioriea nice o
zi nu mergem, din
slujbă în afară alta nu
dăm nimica, nlce dijmă,
nice alte celea, încă
nice găini de Crăciun
nu dăm.
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A nouălea să se ia aici în satu'nost nu Noi, dispre partea doamni
este, nici în cinstită varmeghie nu este în Telekoane am dat totobicei.
deauna dijmă din griu,
din ovăs, din oi, din porci
cînd am avut, toamna,
cite doi pui de găină de
coponit. Noi alu'domnu
Daniel Gabor-asesor regesc dăm precum dau a
doamnei Telekoane, dară
ne-or iertat de 6 ani
încoace ; dăm din 20 de
clăi una,
dară altceva
nu dăm, că nu avem din
ce da. Noi ai Betlanului,
am dat din 10 clăi una,
una de griu şi o găină de
Crăciun şi 10 ouă. Datu'
dijmelor acestora ştim
că este şi pe la alţi domni
aicea în varmeghia noastă, în obicei, nu numai
la noi.

Al.MAŞUL

MIC

Aicea la sa tu'nost'nu
ne-am pomenit să fi
dat a noua, au zece la
domnii noşti, dară în
varmeghia hasta la
mulţi domni dau iobagii zece din bucate şi
din marhă. Alte danie
nu dăm, fără iobagii
lu domnu'Buda loja
dau în tot anu'pentru
ţesut de pînză 5 mări
eşi, toată gazda la Cră
ciun o găină şi 10 ouă
toată gazda, la Paşti
iară aşa.
Noi, hăia
!alţi .n-am dat de-ahă
lea nimica.

PEŞTIŞUL

MIC

Noi, dispe partea doamnii Makrai Jigmondoane, dăm dijmă din
griu, din vin, 10 una, şi
de Sînmihai de tătă moşia 2 fierii, cînd nu avem
de unde da vinu de
Sînmihai dămde 2 fierii 3 mărieşi. Gilini de
Crăciun
mai nalnte
am dat de moşie cite o
găină, dară de doi ani
încoace dăm de blid
cite o găină, alte celea
nu dăm. Noi ai domnului Makrai Petru
dijmă din griu şi din
vin dăm din 1O una,
de Sînmihai cite 2 fierii de moşie. Eu, Ciorogar Iovan, am tomnit
cu domnu'meu: din
griu să nu dau dijmă,
dară îmi face silă să
dau dijma Sînm.Jhaiulul, încă numa' pe
jumătate o dau, găini
de Crăciun de moşie
cite una, ahasta dijmă
aicea în varmeghia
noastă şi la alţi domni
o dau iobagii. Domnu'
Makrai Lase, dijmă
din griu şi din vin-din
10 una- a Sînm.Jhaiului iarăşi, găina de
Crăciun de moşie cite
una şi 10 ouă. Domnului Makrai George ce-i
rîndu'dijmii, ca şi hăi
lalţi Măcrăieşti. Găina

de Crăciun o iea de
blid. Domnu' Makrai Elek, dijmă iară ca
ceilalţi Măcrăieşti, găi
de Crăciun- de

na

moşie

VIII. Odnl pustii în satu' ahăsta îs 2 : una alu'
Iar Isac, a lui jupînu Bâtsi Ianăş, alta
a lu' Iar Avram a lui jupînu'Pilltz Marten şi
Szentpaly Frentoane Zudor Marta iobagi. O
fi de vo 8 ani pustie pîntru că o murit di pă ea
helelalte de vo 15 ani, o fugit omu'di pe ea
pîntru că n-or vrut domnii să lase ficioru' să
~e fadl. pop4. Şi locurile acelea ce să ţin de ele
le stlpinesc nemeşii numiţi. Este a lu'Tămaş
Iănaş pustie, iobaj a lu'Sombori Lase şi o fi
de vo 10 ani pustie, pentru că or murit oamenii de pe ea. Locurile le ţine jupînu' Sombori.
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Moşia

lui Ulman Drăgan,
acesta
murind
Ulman Drăgan au rămas pe
domnu'său Daniel Gabor
cu holde cu tot ; moşia
lui Lăscău Lase jumătate
de 5 ani, murind iobagu'
de pe ea s-o pustiit care
o rămas lară pe domnu,
Daniel Gabor, cu holde
cu tot stă pustie. Moşia lu'
Lăscău Ianăş care au fost
iobagiu la doamna Tele-
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Sînt în satu'nost: 2
moşii pustii carele leom da înainte. Moşia
lu Luţa Avram, fiind
Luţa Avram om foarte
bătrin şi neputînd facc slujbă, domnu' său
i-o scos di pe moşie şi
i-a dat aiurea loc de
casă de 7 ani. Moşia
lu Hîra Petru murind
Hîra Petru şi nu
rămînînd rămăşiţă, o

o

gilină.

Aicea în satu'nost'
sînt 3 moşii pustii
carele pe rînd le d4m
afară: Moşia lu' Ianăş Andraş, murind el
înaintea hăstuia cuvo
5 ani, au rămas moşie
pustie supt mina damnu'său Makrai Lase.
Pămînturile din afară,
citeva au fost zll.logite
de Iobagi pe la alţii, şi
le-o scos domnu Mak-

(continuare)
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Al,MAŞII,

MIC

PEŞTIŞUI,

MIC

rai Lase şi cu hăilalţi
de împreună le ţine pe
sama Curţii. Moşia lu'
Serban Lazăr, fugind
său Cîndreş Miclăuş, el de pe moşie, 'naintea
cu alte pămînturi cu hăstuia cu 2 ani de rău'
domnilor o rămas motot.
şia pe mîna domnusău Makrai
George
cu holdele de la cîmp
împreună. Moşia lu'
Gaşpar Petru, jeleru
lui alu'domnu' Măci
caşi Efent, ahăsta în
vremea cătăniei fiind
om slobod l-or cătănit
şi l-or dus la Veţel.

koane, de 5 ani au fugit rămas moşie pustie, şi
în Banat, şi moşia şi acu' cu ha de mai'înainte
stă pustie, supt mîna alu' Luţa Avram modomnului.
şie, le ţine domnu'

Locuitorii locului, unii sîntem iobagi de uric, Locuitorii satului ahăs Noi aicea în satu'nost Noi aicea la satu'nost
alţii ne-am dat noi.
tuia care sîutem iobagi, care sîntem iobagi o ne-am pomenit iobagi
ne-am pomenit iobagi slu- să slujim, că de moşi, şi părinţii noşti încă
jind domnii noşti iobă de strămoşi, ne-am or fost iobagi.
geşte.
pomenit slujind dom·
nii noşti iobăgeşte.

LES RECENSEMENTS FONCIERS DE L'AN 1785 DANS LA Ri:GION
DE HUNEDOARA (li)

R IOS U MIO

Les auteurs poursuivent la publication des rccensements fonciers effectues en
1785 sur le territoire de l'ancien comitat de Hunedoara. Le materie! est groupe par
zones geographiques, lesquelles coincident dans les grandes lignes avec les unites
historico-ethnographique ou se repartissent les villages roumains de la region de
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Hunedoara.
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CONSCRIPŢIA

URBARIALA DE LA 1785
îN ŢARA HAŢEGULUI

Mihai Cerghedean

După înfrîngerea răscoalei lui Horea, în faţa stăpînitorilor se punea
problema liniştirii ţărănimii şi prevenirii unei noi ridicări la luptă. Nobilimea speriată, fără ca să vadă nimic din cauzele obiective ale răscoalei,
propune măsuri drastice: să fie loviţi cu moartea nu numai conducătorii
ci să fie pedepsiţi exemplar şi preoţii români, sate întregi să fie pustiite
sau locuitorii să fie colonizaţi în altă parte. Preocuparea de bază a nobililor, avînd acum şi sprijinul armatei imperiale, era pedepsirea cît mai
aspră a ţăranilor, luarea măsurilor pentru prevenirea reizbucnirii răscoa
lei, recuperarea lucrurilor pierdute şi despăgubirea pagubelor suferite.
Cuprinsă de furia răzbunării, nobilimea îşi face singură dreptate. Intr-o
plîngere a sătenilor din Qînţaga, o aşezare din apropierea Haţegului, se
arată că nobilii înarmaţi au venit noaptea în sat terorizînd oamenii1.
A fost necesar ca să se dea o dispoziţie specială prin care se interzice
nobilimii de a se îmbrăca în uniforme de ofiţeri pentru ca astfel să terorizeze populaţia satelor2 • Pe de altă parte în sate sosesc soldaţi şi executori care se poartă în modul cel mai brutal. Două sate din Ţara Haţegului,
Gînţaga şi Covragiu, se plîng autorităţilor de tratamentul la care au fost
supuşi .după răscoală. Se arată că „domnii" au adus 50 de soldaţi care
se poartă „ca regii" în sat. Acestora, ţăranii erau obligaţi să se supună
necondiţionat. Pentru cele mai neînsemnate fapte, soldaţii îi loveau pe
ţărani cu latul săbiilor sau îi ameninţau că îi împuşcă. Orice fel de nesupunere era reprimată imediat, ţăranii fiind arestaţi şi închişi. Această
„armată" se arată mai departe - trebuia să fie întreţinută de săteni.
Ţăranii au dat soldaţilor, fără ca să primească nici un fel de chitanţă: 9
sferturi de cereale, 15 porţii de fin şi o oaie. Pe lîngă soldaţi, în sat au
mai venit executorii care, de asemenea, au fost întreţinuţi de ţărani. .Unei
plime comisii de executori formată din 5 persoane, ţăranii le-au dat 10
groşi, 5 măsuri de ţuică, 9 stînjeni de lemne, 15 căruţe de fin, 10 sferturi
de cereale, 2 vite îngrăşate şi altele în valoare totală de 30 guldeni, dar
sătenii nu au primit chitanţă. A venit în sat o a doua comisie formată din
12 executori cărora din nou li s-a dat de fiecare sătean cîte 111 2 florini,
12 măsuri de vin şi 12 pîini. In sfirşit o a treia comisie formată din 4
executori a primit din partea sătenilor 6 ducaţi, 15 măsuri de vin, 15 pîini
şi 16 găini3. Aşadar imediat după răscoală, armata şi executorii au venit
în sate. Servind interesele nobilimii, impun despăgubirea acestora pe de
o parte, iar pe de altă parte pretind ţăranilor diferite sume de bani şi

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (439).
I de m, fond. Colecţia Societăţii de ştiinţe istorice şi arheologice Comitatului
Hunedoara, dos. 15/1785.
3 Idem, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (434).
1

2
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produse pentru uzul propriu. Nobilul, executorul şi armata uniţi acţionau
pentru pedepsirea şi intimidarea celor care s-au ridicat la luptă, pentru
prevenirea unei noi răbufniri a răscoalei.
Problema liniştirii ţăranilor, dar mai ales aceea a prevenirii unei noi
ridicări preocupa în egală măsură şi statul. Dacă nobilimea, orbită de
furia răzbunării, urmărea doar pedepsirea ţăranilor şi înăsprirea legilor, statul procedează mult mai abil, urmărind în fond acelaşi scop: exploatarea ţăranilor, principala sursă a veniturilor atît ale nobilimii cît şi
ale statului.
Contele Jankovics analizînd, în calitatea sa de comisar regal, cauzele
răscoalei, le rezuma la: asupririle dregătorilor domeniali şi comunali precum şi asupririle de pe moşia nobiliară, conscripţia militară, întîrzierea
la luarea unor măsuri pentru liniştirea lucrurilor, „întunecimea plebei"*,
etc. Pentru rezolvarea acestor stări de lucruri se propun: introducerea
unui urbariu care să reglementeze raporturile dintre ţăran şi proprietarul
de pămînt, să se urmărească respectarea întocmai a acestui urbariu, să
se instituie şcoli naţionale, casele împrăştiate în munţi să fie aşezate grupat, etc. 4• Impăratul a fost de acord cu concluziile lui Iankovics şi ia
măsuri în consecinţă. Astfel, încă în aprilie 1785 împăratul, printr-un ordin, anunţă o reglementare urbarială. In vara lui 1785 a sosit şi ordinul
pentru efectuarea conscripţiei. In Comitatul Hunedoara lucrările conscripţiei au început în vara anului 1785. Nu se poate preciza dacă conscripţia
a cuprins toate aşezările din comitatul Hunedoara sau numai o parte.
In urma cercetărilor întreprinse pînă în prezent au fost atestate conscripţiile pentru 40-50 de aşezări din comitat. Aceste conscripţii, cu toate
limitele, sînt un tablou al situaţiei ţărănimii dependente la data respectivă. Un alt fapt demn de atenţie este limba română folosită pentru notarea răspunsurilor ţăranilor. In intenţia autorilor conscripţiei prin aceasta
se urmărea evitarea încercărilor de contrafacere. Dar valoarea ca document de limbă este deosebită, fiind atestată limba română populară la
o anumită dată cu toate deficienţele scrierii cu o ortografie împrumutată.

Urmărind conscripţiile haţegane de care dispunem 5 , avem posibilitatea cunoaşterii obligaţiilor ţărănimii dependente: iobagi şi jeleri. Primele 3 întrebări au un caracter general de definire a situaţiei ţăranilor
dependenţi ca apoi să se treacă la întrebări amănunţite privind folosinţele
şi obligaţiile sătenilor. La prima întrebare dacă satul are urbariu sau nu
are, majoritatea satelor răspund că nu ştiu de acest urbariu, dar sînt
unele (Poeni, Bouţar) care afirmă să s-ar putea ca urbariu să fie la
„domn". Mai mult, sătenii din Bouţar afirmă că la data conscripţiei nu
au urbariu, dar „domnul" lor susţine că acesta a existat, însă cu ocazia
„zarvei" a pierit. Este atestat aici un aspect al formelor pe care le-a îmbrăcat revolta ţăranilor din toamna anului 1784, acela al distrugerii actelor şi pe domeniile feudale, acte care consfinţeau starea lor de dependenţă. Totuşi s-ar putea pune la îndoială afirmaţia „domnului" privind
lipsa urbariului încercînd astfel să treacă vina din nou pe seama ţărani-

* Se

referă la neştiinţa de carte.
Istoria României, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1964, voi. III, pp. 777-778.
5 In analiză avem în vedere conscripţiile satelor: Poeni, Bouţar, Unciuc, Si!vaşul de sus, Si!vaşul de jos, Ostrovel, Hăţăgel, Băţălar. Acestea se păstrează la
Arhivele Statului Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 36/1785. De asemeni am
avut în vedere conscripţiile satelor Vîlcelele Bune, Vî!celele Rele şi Covragiu publicate de L. Botezan şi R. Shilling in „Sargetia", VII, 1970.
4
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Următoarele două întrebări
cizări: dacă nu este urbariu pe

vin să completeze pe prima, cerînd prece bază se fac slujbele şi în ce constau
aceste slujbe. Majoritatea satelor, potrivit afirmaţiilor celor interogaţi, nu
au contracte şi nici alte feluri de legături cu „domnul pămîntului" şi
slujbele le fac cu boii şi cu mîinile după obicei, fără ca să se poată stabili cu precizie de cînd: „slujba noastră stă gyin lucru cu mîinile şi cu boii
cu care obiceai nyam pomenit" 6 • Sînt însă cîteva localităţi în care parte
din iobagi au precizate condiţiile în care îşi prestează munca. La Unciuc,
spre exemplu, sînt 2 iobagi: Mihai Crăciun şi Mera Petru care au astfel
de contracte. Mihai Crăciun prestează slujbele după contract de 40 de
ani, dar Mera Petru nu mai are contract la mînă. In satul Poeni iobagii
domnului Kendeffi Elek au „ruptoare" pe care o plătesc cu bani, iar
ceilalţi muncesc în mod obişnuit. In ce-i priveşte pe iobagii şi jelerii din
Bouţar şi ei sînt supuşii „domnilor" printr-o „legătuială". Aşa dar, în
unele sate din Ţara Haţegului existau oameni dependenţi7 care s-au „pomenit" astfel, iar alţii sînt aşezaţi prin „legătuială" sau „contractus".
Această a doua categorie, mai puţin numeroasă, sînt oameni veniţi din p.lte
părţi şi care s-au dat ca iobagi sau jeleri domnilor pe lîngă anumite condiţii. Aceste învoieli erau încheiate între domn şi viitorul iobag individual (Mihai Crăciun din Unciuc) sau în grup (iobagii grofului Kendeffi
Elek din Poeni şi iobagii din Bouţar). In ce priveşte originea noilor aşe
zaţi în sate, conscripţia satului Poeni aduce o precizare valoroasă: „Locuitorii satului acestuia gyie nyam sintyiem gyin Ţara Rumânyască, dară
noi acest rînd gye oameny nyam pomenit aicia în sat slujind iobăgeşte" 8 ,
iar conscripţia satului Bouţar vorbeşte de o aşezare şi apoi de venirea
ulterioară a unor oameni fără să se precizeze de unde anume.
In continuare în conscripţii se face o analiză amănunţită a situaţiei
economice a satelor. Potrivit răspunsurilor, notate în conscripţie, în Ţara
Haţegului se practica asolamentul bienal, pămîntul fiind· împărţit în 2
„ţarine": una în cultură, alta lăsată pentru a fi gunoită. Un singur sat
practică asolamentul trienal avînd o „ţarină" pentru grîu, una pentru
„cucuruz" şi una o ţin necultivată şi pentru păşune. E vorba de satul Silvaşul de jos. In schimb în sate aşezate în zone mai puţin potrivite agriculturii, ca Poeni şi Bouţar, nu se practică asolamentul. La Bouţar se seamănă numai „cucuruz" şi cînepă căci .grîul nu se face, iar la Poeni „ară
tot omu pe gyinăintya căsi" 9 şi seamănă legume, porumb şi cînepă.
Următoarele întrebări se referă la condiţiile existente în sate pentru
creşterea animalelor, respectiv: fînaţe, păşuni, adăpători. Foarte amănun
ţite sînt răspunsurile în privinţa fînaţelor. Se observă că fînaţele, multe
dintre ele se cosesc de 2 ori obţinîndu-se o producţie de cca. 12 măji de

lor.

° Conscripţia

satului Ostrovel, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,

dos. 36/1785.

7 Aşa după cum sînt prinşi în conscripţii, între iobagi şi jeleri nu se face o
deosebire precisă sau pur şi simplu acest lucru e ignorat. Cele două categorii sînt
amintite una lîngă alta fără precizarea stării, fiind pomenite doar slujbele ce trebuiau efectuate cu boii sau cu miinile de fiecare în parte.
8 Conscripţia satului Poeni, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos.
36/1785.
Credem că aşezarea acestor ţărani din Ţara Românească în Ţara Haţegului
trebuie pusă în legătură cu retragerea austriecilor din Oltenia. Ţăranii care se
ridicaseră împotriva turcilor şi fanarioţilor în momentul intrării austriecilor în
Oltenia nu se mai simţeau în siguranţă la plecarea acestora şi au preferat să se
mute peste munţi.
0 Ibidem.
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ferdaş,

dar ,sînt unele porţiuni slabe, cu „rogoz" sau altele pur şi simplu
nu se pot cosi nici măcar o dată pe an. In privinţa păşunilor, nu toate
satele au păşune suficientă păscîndu-şi animalele în sate vecine sau pe
moşia „domnului", ,după cum se afirmă în conscripţii. Condiţiile de păşu
nat nu sînt precizate. Fiind o zonă cu multe rîuri şi pîraie, în toate satele
este apă pentru adăparea vitelor.
Problema pădurilor este de asemeni cercetată de conscriptori. Se constată că sătenii au în vedere folosirea pădurii pentru două scopuri: pentru lemne de foc şi pentru lemne de construcţie. Dacă pentru lemne
de foc majoritatea satelor au posibilitate de a se aproviziona, pentru
lemne de construcţii sătenii taie lemne în pădurile „domnului" sau le aduc
din satele vecine. Nu se precizează dacă pentru folosirea pădurii „domnului" se plăteşte vreo taxă, doar sătenii din Bouţar precizează că „în vremilye celye gyie gyie mult nu am pomenit mărgine cu domnii la munţi" 10 .
In schimb pentru folosirea ghindei la îngrăşatul porcilor în pădurile domneşti, sătenii din Ostrovel plătesc cîte 6 creiţari taxă pentru „tot dărabu".
Viticultura şi pomicultura se practica în Ţara Haţegului mai ales în
acele sate unde configuraţia solului permitea acest lucru fără ca să
constituie o ocupaţie principală.
Se poate trage concluzia că ocupaţia principală a locuitorilor din
Ţara Haţegului la 1785 a fost agricultura şi creşterea animalelor, dar
încă de acum încep să fie cuprinşi şi în alte ocupaţii neagricole fără ca
acestea să devină îndeletniciri de bază. Sînt pomenite în acest sens cîteva
„fabriţe" în care sătenii din jur îşi pregăteau materialul pentru îmbră
căminte. Astfel de pive de pănură sînt amintite la Clopotiva şi Densuş,
dar se mai mergea la pivă şi la Sibişel în părţile Orăştiei. In afara acestora existau şi aşa-zisele „mori de firez" la Hobiţa, Nucşoara, Paroş, Bouţar, Bucova. Locuitorii din Bouţar dau relaţii mai amănunţite asupra folosirii acestora. In Bouţar, spre exemplu, existau 4 „mori de firez" domneşti, unde sătenii aduceau brazi din pădurea satului, care erau tăiaţi în
scînduri, dînd domnului 1/ 3 din ei. Scîndurile obţinute erau duse şi vîndute în „ţara noastră şi în Banat". Două sate, Silvaşul de jos şi Silvaşul
de sus, participă şi la lucrări legate de exploatările miniere din jur. Nu
se precizează la care anume, ci doar că duc cărbuni din pădurile Haţegu
lui cu carele la „băile de fier", de asemeni duc „pietre" şi lucră cu mîinile. Condiţiile în care se fac aceste munci le precizează satul Silvaşul de
jos unde se arată că „sînt şi băi de fiyer aproape în trei locuri, unde cu
carele ne hăznărim" 11 , adică cu tocmeală, cu plată. ln plus, aceste locuri
erau folosite pentru vînzarea produselor ţărăneşti. Continuînd pasajul de
mai sus se spune în conscripţie „fără aceia, toate celya lye vindem acolo
cu preţ"1 2 • Chiar dacă aceste ocupaţii sînt complementare ocupaţiei agricole, trebuie subliniale ca elemente care anunţă epoca modernă cînd o
bună parte a populaţiei ţărăneşti este chemată să lucreze în aceste munci
noi, reclamate de dezvoltarea societăţii omeneşti.
In sfîrşit, la capitolul „maleficia" se trece la conscrierea situaţiei
propriu-zise a ţăranului dependent: iobag sau jeler. La primele 4 întrebări nu se răspunde, acestea nici măcar nu sînt trecute în conscripţii. Nu10 Conscripţia

satului

Bouţar,

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,

satului

Silvaşul

de jos, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hune-

aos. 36/1765.
11 Conscripţia

doara, dos. 36/1765.
12 Ibidem.
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mai satul Bouţar răspunde la primele două întrebări arătînd că au în
cîteva locuri pămînt .arabil şi fînaţe inundabile.
Punctul 5 vine cu precizări deosebit de importante în ce priveşte
folosinţa ţăranului. In acest sens, analizînd toate conscripţiile, considerăm că e foarte semnificativ răspunsul dat de locuitorii satului Silvaşul
de jos, care sub o formă sau alta se repetă şi la alte sate: „Cite ferdaşe
de arătură şi de fînaţe biruie o gazdă întreagă nu ştim, dară cînd sar
lua în seamă pe rînd lyam spunye" 13 • Aşadar o sesie întreagă nu se ştie
ce întindere are, deoarece situaţia diferă de la om la om. In conscripţia
satului Ostrovel se aduc totuşi cîteva precizări. „O gazdă cu moşia întreagă biruie un ferdaş şi jumătate gye arătură, unele cîte jumătate, iară
gye fîn gyintrun ferdaş a treia parte, uny 1/ 2 , sînt alţii gye biruesc gyintrun ferdaş gye fîn a patra partye, biruesc unyi şi pămînturi curtyenyeşti
gyin voia domnului pînă cit or vre să lye ingăduiască" 14 • Sesiile prin
urmare nu numai că diferă, dar sînt şi insuficiente, ţăranii fiind obligaţi
să lucreze şi pămînt din rezerva seniorială.
Cea mai grea sarcină care apăsa asupra iobagilor şi jelerilor era
aceea în muncă. O reglementare generală a acestor obligaţii nu există.
Sarcinile sînt diferite de la sat la sat, în cadrul satului de la stăpîn la
stăpîn şi chiar de la un supus la altul al aceluiaşi stăpîn. Spre exemplu
iobagii din satul Unciuc servesc la Kendeffi Nicolae - 3 zile pe săptă
mînă cu 4 boi fără bucate, femeile cîte 2 zile în toată săptămîna; la Mera
Gheorghe, pentru „o moşie" - 2 zile pe săptămînă cu 4 boi, cu mîinile
3-4 zile şi mai multe uneori, femeile merg la „curte" la „lucruri muereşti" şi torc şi ţes acasă; la Apati Adam „o gazdă" lucrează 2 zile pe
săptămînă cu 2 boi, cu mîinile 3 zile pe săptămînă, femeile merg săptă
mînal la curte în .afara lucrului bărbătesc 15 • Lista poate continua fără ca
să se repete situaţia. Rer.narcăm cuprinderea femeilor în mod curent în
cadrul obligaţiilor feudale sub forma muncii la „curte" sau li se dă să
toarcă şi să ţese acasă în folosul „curţii". Existau şi alte munci pe care
iobagii trebuia să le îndeplinească cum sînt: transporturi pentru cîrciuma
domnului, transportul cherestelei şi a lemnelor pentru necesităţile „curţii",
în general tot felul de transporturi necesare „curţii". In Ţara Haţegului
sînt şi cazuri cînd obligaţia în muncă a fost răscumpărată în bani. Astfel
iobagii lui Kendeffi Elek din Poeni dau domnului pentru slujbe 100 florini, 4 căprioare, 4 piei de vulpe, 4 pui de jder şi 12 găinuşe.
Dijma din produsele pămîntului se pare că în Ţara Haţegului nu s-a
dat fiindcă în aproape toate conscripţiile atestate se specifică că aceasta
nu se dă. Doar în satele Vîlcelele Rele şi Vîlcelele Bune e pomenită dijma
din vin la unii stăpîni. Sînt însă alte obligaţii în natură pe care locuitorii
satelor trebue să le dea domnului. Darea din oi se pare că a avut ponderea cea mai mare şi aceasta este diferită de la stăpîa la stăpîn şi de la
iobag la iobag. La Unciuc pentru o sesie se dau 12 oi, la Poeni din 30 de
oi iobagii lui Kendeffi dau o oaie cu miel şi una stearpă, iar ceilalţi iobagi
din 10 oi dau 1, la Covragiu din 15 miei şi oi şi capre se da 1, etc. De
asemeni domnul mai primea de la supuşii săi dijmă din porci şi stupi
precum şi 1-2 găini pe an, iar la Poeni şi Ostrovel, încă 2 pui pe an. Locuitorii din satele de la poalele munţilor aveau obligaţii de a da domnului
1a

Ibidem.

u Conscripţia satului Ostrovel, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara,
dos. 36/1785.
15 Conscripţia satului Unciuc, Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos.
36/1785.
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anumită cantitate de vînat. Astfel iobagii fiecărui stăpîn din Bouţar
dădeau 2-8 căprioare şi 2-12 găinuşe. De aS€meni pentru fiecare domn
trebuiau strînşi cîte 100 de melci sau dacă domnii nu aveau nevoie, aceştia
se plăteau în bani cu 34 creiţari suta.
După cum rezultă din studiul acestor conscripţii, obligaţiile ţăranilor
faţă de stăpînul feudal nu cunosc o reglementare uniformă. Arbitrariul
nobilului domneşte în Ţara Haţegului ca şi în întreaga Transilvanie, de

o

altfel. Incă la 1773 cu prilejul vizitei pe care o făcea în Transilvania,
trecînd prin Ţara Haţegului, Iosif al Ii-lea nota vorbind despre ţărani:
„Iarna ei treb,uie să presteze 4 zile de muncă cu vitele iar restul timpului
muncind cu mîinile, vara trebuie să muncească zilnic cu vitele şi ,anume
după bunul plac al stăpînului nu numai bărbaţii ci şi femeile şi şi copiii"16. Imaginea vieţii ţărănimii este întregită de plîngerile satelor Gînţaga şi Covragiu, amintite mai sus şi care a fost înaintată autorităţilor
chiar în anul conscripţiei. Spre deosebire de conscripţii, care au fost fă
cute în prezenţa nobililor locali, în plîngerea satelor amintite se arată că:
ţăranii lucrează la domni, 4 zile pe săptămînă iarna şi 6 zile pe săptă
mînă vara. Femeile şi ele trebuie să lucreze pentru nobil zilnic dar nu
li se socoteşte în contul obligaţiilor feudale. Mîncare nu se dă iar cînd
cer sînt bătuţi. Cînd capul familiei moare, stăpînul ia sesia ţăranului iar
copiii şi femeia acestuia rămîn săraci. Din oi se dă a zecea iar pentru
păşune se plăteşte de 3 ori pe an, pădurea le-a fost luată iar pentru
ca să aducă lemne trebuie să plătească 4 silingi fiecare, dacă pescuiesc,
din 2 peşti unul trebuie dat domnului, prin construirea unui canal la
moara nobilului un pămînt al ţăranilor a fost degradat dar ei trebuie
să plătească în continuare pentru el. La aceste obligaţii faţă de nobil se
adaugă cele faţă de stat. Pentru serviciile faţă de armată şi pentru pază
nu au fost plătiţi ,sau rebonificaţi 17 •
Faţă de această situaţie nu e de mirare că multe sesii au rămas
pustii: la Silvaşul de sus 2, la Băţălar 5, la Hăţegel 2, la Silvaşul de jos
2, la Unciuc 3. Chiar ţăranii precizează că la Băţălar de pe o sesie oamenii au fugit în Banat iar de pe alte trei au plecat în alte părţi, iar la
Unciuc se precizează că de pe o sesie iobagul „s-a potopit în zarvă". Mai
mult, un iobag din Unciuc după cum afirmă ţăranii „dyjmă na dat gyin
nimică că na vrut să deie"1 8 .
Manifestîndu-şi nemulţumirea ţăranii refuză să îndeplinească obligaţiile faţă de nobili, părăsesc sesiile căutînd o viaţă mai bună în alte
locuri sau, cum s-a întîmplat la Unciuc, participă la lupta deschisă împotriva feudalilor, chiar dacă aceasta i-a costat viaţa.
Conscripţia urbarială de la 1785 nu şi-a atins scopul pentru care a
fost iniţiată, fiindcă nobilimea a căutat tot timpul să ascundă realităţile
în Transilvania. Situaţia agravîndu-se mereu, statul interesat în asigurarea solvabilităţii ţăranului, a venit şi cu alte încercări de reglementare,
care la rîndul lor au fost boicotate de aceeaşi nobilime transilvăneană.
A fost necesar ca ţărănimea să se ridice la luptă revoluţionară în anii
care au urmat, pentru a impune eliberarea sa de servitute.
15 I o n
Negru, Contribuţii la cunoaşterea Banatului (Jurnalul de călătorie
din 177 3 al împăratului Iosif al 11-lea), în „Hevista Institutului social Banat Crişana,
Buletin istoric", anul XI, iulie-august 1943, Timişoara, p. 107.

17

Arh. Stat. Deva, fond. Comitatul Hunedoara, dos. 38/1785 (434). Pentru commai exactă vezi şi conscripţia satului Covragiu pub. de L. Botezan şi R.
Shilling în „Sargetia", VII, 1970.
paraţie

1s Ibidem.

112

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

LE RECENSEMENT FONCIER DE L'AN 1785 DANS LE PAYS DE HAŢEG

Desireux, apres la repression du soulevement de Horea, Cloşca et Crişan
d'assurer en Transylvanie a la fois le calme et l'encaissement regulier des impOts
des paysans, l'Etat a commence a l'ete de 1785 un grand recensement foncier. Malgre leurs limites, les actes qui resultent de cette action offrent une image de la
situation de la paysannerie du Pays de Haţeg en l'annee 1785. 11 ressort de l'etude
que les rapports entre les seigneurs et leurs sujets n'etaient pas reglementes par
un „urbarium", ni par d'autres formes de contrats ou d'accords. Les contrats et les
accords ne sont mentionnes qu'isolement, lorsque les paysans sont devenus les
sujets d'un seigneur â une date plus recente, contrairement â la masse des paysans
soumis depuis des temps immemoriaux. Suit l'analyse de la culture du sol (en
assolement biennal), des fenaisons, des forets et des occupations complementaires
des habitants de certains villages, telles que le travail aux moulins a foulon, aux
moulins a eau et dans les exploitations forestieres.
La tenure n'est pas definie de maniere precise dans le Pays de Haţeg, mais
varie d'un paysan a l'autre. Parfois les paysans rei;:oivent, pour la cultiver, de la
terre de la reserve seigneuriale. Les obligations des paysans ne sont pas uniformes, elles non plus, mais different d'un village â l'autre et d'un maître a l'autre.
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FRĂM iNTĂRI

SOCIALE LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
IN ÎMPREJURIMILE SEBEŞULUI

Şt. Marinescu

In a doua jumătate .a veacului al XVIII-lea semnele crizei feudalismului în Transilvania se manifestă tot mai pregnant. Modul de producţie
feudal, bazat pe exploatarea muncii iobagilor în continuă intensificare
în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al
XIX-lea, a intrat într-o criză ce nu mai putea fi soluţionată pe calea
reformelor. Relaţiile capitaliste ce apar în diferite sectoare ale vieţii economice lărgesc mereu breşele în edificiul societăţii feudale.
Perioada capitalismului s-a anunţat şi în lumea agrară a Transilvaniei „oa o perioadă de mare exploatare agricolă bazată pe robotă" 1 • Robota
constituia cea mai apăsătoare sarcină pentru iobagi. Ea varia de la 104
la 208 zile pe an, din care cauză ţăranilor nu le rămînea timp suficient
pentru cultura Iotului personal. Robot.a, dijma, darurile şi celelalte obligaţii constituiau sarcini zdrobitoare pentru ţărănimea transilvăneană.
Intre 1790 şi 1821 ele erau în creştere, din cauza conjuncturii favorabile
pentru preţul cerealelor şi a sporirii alodiilor în vederea producţiei pentru piaţă. Situaţia ţăranilor s-a înrăutăţit în această perioadă şi prin
extinderea practicii stăpînilor feudali de a-şi arenda moşiile.
In perioada amintită (1790-1821) se face tot mai simţită în gospodăria nobiliară acumularea primitivă de capital. Procesul acumulării de
capital este prezent în gospodăria nobiliară prin sporirea alodiului, prin
r.oncentrarea domeniilor mari, prin limitarea loturilor ţărăneşti şi restrîngerea drepturilor de folosinţă ale ţăranului asupra pămîntului, prin sporirea obligaţiilor de muncă şi de dijmă şi convertirea acestora în bani,
printr-o mai bună exploatare a pămîntului. Spre exemplu: pe domeniul
contesei Susana Bethlen s-au efectuat lucrări de îndiguire pentru protecţia culturilor. Aceste îmbunătăţiri funciare duceau la creşterea producţiei
de cereale destinate pieţii pe domeniul contesei, dar puneau în pericol
de inundaţie loturile ţăranilor, deoarece s-a ajuns la „schimbarea direcţiei apei Sebeşului prin construirea digului" 2 • Se evidenţiază, odată în
plus, că măsurile respective de sporire a producţiei de cereale-marfă pe
domeniul feudal erau luate în detrimentul ţărănimii în general.
In afară de sarcinile feudale, ţăranii mai aveau de suportat povara
sarcinilor fiscale ale impozitelor publice, menite să asigure funcţionarea
aparatului de stat, de care, în condiţiile înăspririi raporturilor sociale1
nobilimea avea tot mai mare nevoie. Abuzurile care se făceau cu ocazia
aşezării şi perceperii impozitelor provocau vii nemulţumiri între ţăranii
iobagi. In februarie 1805 ţăranii iobagi din satul Săsciori au înaintat MalA. Oţetea, Documente privind istoria Romdniei, Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki (Serie nouă), vol. III, ed. Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. 10.
2 Arh. Stat. Deva, fond Scaunul Săsesc Sebeş, dos. 35/1816.
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gistratului (Sfatul care conducea oraşul - n.n.) din Sebeşul Săsesc o plîngere împotriva solgăbirăului (pretor- n.n.) Komaroni în care arătau sarcinile grele la care erau supuşi şi abuzurile acestuia: „A-l ţine aici în
satul nostru cu trii şi cu patru cai cu fin şi cu ovăz, de beure (cu bău
tură n.n.) şi de mîncare la domnu şi la gornici ... Nu ni destul ,că dăm
de tot satul cîte 4 ferdele 3 de ovăz pe sama cailor, o casă şi pentru hîrtie
cîte 4 meriaşi 4 de sat de hîrtie ... în anul trecut şi noi şi kekovenii (locuitorii satului Cacova - n.n.) i-am dat cite o bute de vin şi acum în toamna
trecută kekovenii i-au dat 4 ferii 5 şi şase cupe 6 de must şi de la noi 8
florini ... am dat cîte 8 zloţi şi alte ... " 7 . In încheiere iobagii cer înlocuirea solgăbirăului.
Politica de reforme din timpul lui Iosif al II-lea mai întîi, apoi răz
boaiele împotriva Revoluţiei franceze şi Imperiului napoleonian au avut
ca urmare creşterea rapidă a impozitelor care a înăsprit şi mai mult situaţia ţărănimii. Contribuţiile sporesc an de an. Astfel dacă în anul 1803
suma totală a contribuţiilor plătite de locuitorii comunei Deal era de
1448 fl. şi 27 creiţari 8 , în anul 1811 ea crescuse la 1707 fl. şi 59 .!.. creiţari 9 .
2

Locuitorii din Pianul românesc plăteau în 1803 suma de 2185 fl. şi
46 creiţari 10 , iar în 1815 plăteau 2335 fl. şi 65 creiţari 11 • Suburbiile oraşului Sebeş plăteau în 1815 suma de 841 fl. şi 51 creiţari1 2 , iar în 1816
suma de 943 fl. şi 56 creiţari1 3 • Dacă adăugăm la toate acestea sarcinile
militare care constau în încartiruiri, transporturi militare, serviciul militar prin recrutarea silnică la oaste, precum şi contribuţiile în alimente,
vom avea tabloul întregit al situaţiei ţărănimii la începutul secolului al
XIX-lea. Amintim doar un fapt şi anume că în perioada 1 mai - 8 noiembrie 1812 s-a predat armatei 14.648 măsuri de legume 14 • Peste toate acestea
s-a suprapus teribila foamete care a bîntuit în Transilvania în anii
1813-1818.
Nemulţumirea ţăranilor faţă de întregul şir de abuzuri, de nemiloasă
exploatare s-a manifestat în toamna anului 1816 prin ridicarea ţărănimii
din împrejurimile Sebeşului împotriva contesei Susana Bethlen. La 12
noiembrie 1816 „ ... o mulţime de oameni care nu s-a putut număra, care
apreciindu-se pe puţin au fost 500 din Sebeşul Săsesc, Răhău, Cîlnic şi
Deal, înarmaţi cu puşti, topoare, furci, ciomege s-au năpustit asupra curţii
contesei ... " 15 •
Din depoziţiile martorilor anchetaţi la cererea contesei Bethlen,
rezultă că ţăranii din localităţile mai sus amintite, au pornit această acţi
une din cauza arestării şi deţinerii unor tovarăşi de-ai lor de către oamenii
contesei pentru că au fost prinşi în timp ce tăiau digul la moara acesteia.
Distrugerea digului de către ţăranii din Răhău şi Săsciori s-a făcut pentru
măsuri pentru cereale echivalentă cu 20 litri.
Monedă feudală provenită din Germania.
5 Unitate de măsură echivalentă cu 10 litri.
6 Unitate de măsură echivalentă cu aprox. 1,25 litri.
7
Arh. Stat. Deva, fond Scaunul Săsesc Sebeş, dos. X/1805,

a Unitate de

•

e Id e m,
9 Idem,
10 I d e m,
11 I de m,
12 Ibidem.
u Ibidem.
u I de m,
15 I d e m,
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IX/1803, 1.
12/1815.

dos. 30/1812.
dos. 22/1819.
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că

prin construirea lui au fost deviate apele Sebeşului, lucru care afecta
din Răhău, Cîlnic şi Deal. In acest fel se poate
explica participarea atit de numeroasă la acţiunea de eliberare a celor
prinşi şi închişi la curtea nobiliară din Săsciori.
Premergătoare atacului asupra curţii din Săsciori a contesei Bethlen,
a fost prinderea de către ţărani, pe drumul către Sibişel, a administratorului curţii, Pavel Aloman, care declara că: „m-au legat şi escortat în
oraş (Sebeş - n.n.) cu vreo 200, restul au luat drumul spre Săsciori" 16 •
In ce priveşte numărul ţăranilor care au participat la această acţiune,
după unii martori audiaţi la proces rezultă că au fost 500, după alţii
700-800. Dacă adăugăm la aceştia şi cei 200 de ţărani care au excortat
pe Pavel Aloman la Sebeş atunci numărul lor s-ar fi ridicat la 1000. Cert
este că au participat un mare număr de ţărani din cele patru localităţi
(Răhău, Cîlnic, Deal şi Sebeş) la eliberarea celor deţinuţi la curtea din
păminturile ţăranilor

Săsciori.

Se pare că Magistratul din Sebeşul Săsesc nu era străin de acţiunea
ţăranilor din 12 noiembrie 1816 asupra curţii contesei. Se ştie că au existat
contradicţii între oraşe în general şi nobilime. Oraşele se bucurau de anumite privilegii economice, politice, fiscale şi comerciale. Pe baza acestor
privilegii oraşele au putut dezvolta o activitate economică mai susţinută
în raport cu ceilalţi locuitori lipsiţi de astfel de privilegii. Nobilimea transilvăneană şi în special cea care avea moşii limitrofe cu oraşele, căuta să-şi
impună autoritatea faţă de acestea şi era într-un permanent conflict cu
ele. Pe de altă parte, magistratul din Sebeş căuta prin orice mijloace să-şi
afirme autonomia şi puterea faţă de nobilime. Magistratul a căutat să foloîn favorul său nemulţumirea ţăranilor de pe domeniul contesei
Bethlen pentru a slăbi puterea acesteia. In acest scop, din oraşul Sebeş au
participat un număr destul de mare de cetăţeni la acţiunea ţăranilor împotriva contesei. Nu se cunoaşte numărul exact al cetăţenilor din Sebeşul
Săsesc care au participat la această acţiune.
Ridicarea ţăranilor din Cîlnic, Răhău, Deal şi Sebeş la acţiunea de
eliberare a deţinuţilor de la curtea contesei a avut un caracter spontan.
Ea a fost însă bine organizată. Ţăranii s-au adunat noaptea iar ca semnal
s-a stabilit că: „în fiecare comună să bată clopotele în dungă" 17 , lucru
care s-a şi întîmplat. O dată adunaţi, ţăranii au pornit spre curtea contesei
din Săsciori. Inainte de a începe atacul asupra curţii, mulţimea de oameni
venită din cele patru localităţi, şi-au unit forţele şi s-au pus sub conducerea unui singur om: „aceştia din oraş (Sebes - n.n.). unindu-se la pod
(podul de peste rîul Sebeş - n.n.) cu cei ce din Răhău, Cîlnic şi Deal sub
conducerea lui Paulin" ... 18 . La pod mulţimea „s-a rînduit, năpustindu-se
apoi asupra curţii . . . au eliberat robii 19 de acolo luîndu-le fiarele de
pe ei ... "to.
Cît priveşte atitudinea slujitorilor contesei faţă de acest atac, ei nu
s-au opus şi au părăsit curtea.
Construirea digului care punea în pericol pămînturile ţăranilor, distrugerea lui de către aceştia, arestarea celor care au comis acest lucru de
sească

1e
11
1e

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

ia Ţăranii prinşi şi închişi la curtea nobiliară pentru distrugerea digului.
20

Arh. Stat. Deva, fond Scaunul

Săsesc Sebeş,

dos. 22/1819.
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către oamenii contesei a fost doar un prilej pentru ridicarea ţăranilor la
luptă. Evenimentele care au avut loc în toamna anului 1816 fac dovada
agravării situaţiei ţărănimii din împrejurimile Sebeşului şi adîncirii crizei sistemului feudal, ele se înscriu în contextul general al frămîntărilor
sociale care au avut loc într-un proces continuu după răscoala lui Horea,
Cloşca şi Crişan pînă la revoluţia de la 1848 din Transilvania.

TROUBLES SOCIAUX AU Di:BUT DU XIX• Sl~CLE DANS LES ALENTOURS
DE SEBEŞ

Apres une breve introduction consacree ă l'analyse de la situation economique de la paysannerie transylvaine au cours de la seconde moitie du XVIIIe siecle
et au debut du XIXe siecle, l'auteur relate les evenements survenus dans les alentours de Sebeş ă l'automne de 1816. Apres avoir montre les abus auxquels donnait
lieu la perception des impOts, ainsi que l'aggravation continuelle des charges fiscales, l'auteur decrit le soluevement des paysans de Deal, Răhău, Cilnic et Sebeş
contre la comtesse Suzanne Bethlen, dont il relate les principaux episodes: l'attaque
sur la cour nobiliaire de Săsciori, la capture de l'administrateur de cette terre de
la comtesse, l'union des forces paysannes qui ont pris part ă l'action de liberation
des paysans arretes et detenus a la cour de Săsciori de la comtesse.
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DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA INVAŢA.MlNTULUI
DIN ŢARA HAŢEGULUI INTRE ANII 1850-1860

Ioana Botezan

In Arhiva Bibliotecii Centrale din Blaj, conservată în prezent la
Arhiva istorică a Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România
Filiala Cluj, există un bogat material documentar privind istoria învăţă
mîntului transilvănean din a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi de
la începutul celui următor. 11 documente se referă la situaţia învăţămîn
tului hunedorean şi în special a celui din plasa Haţeg.
Ele au fost trimise eminentului om de ştiinţă şi cultură din Blaj,
Timotei Cipariu, de către vicarul Haţegului, Ştefan Moldovan, intre anii
1853-1857.
Cele 11 scrisori pe care le publicăm mai jos se referă, deci, la epoca
mai puţin studiată şi cunoscută din deceniul imediat următor infringerii
revoluţiei burghezo-democratice din 1848-1849. Este epoca absolutismului restaurat, în timpul căruia clasele dominante austriace - inspăimin
tate de spectrul revoluţiei - au exercitat o dictatură militară brutală în
întreg Imperiul habsburgic, inclusiv în Transilvania. Pe plan politicoadministrativ, dictatura s-a concretizat în desfiinţarea vechilor scaune şi
comitate din Transilvania, în locul lor fiind create şase mari districte,
conduse de guvernatori ale căror centre au fost fixate la Odorhei, Alba
Iulia, Cluj, Reteag, Făgăraş ~i Sibiu 1.
Din districtul care avea centrul la Alba Iulia făceau parte fostele
comitate Hunedoara, Alba Inferioară şi Zarand, parţial Alba Superioară
şi Tirnava, precum şi scaunul săsesc Orăştie 2 • Intrucît în anii imediat
următori înfrlngerii revoluţiei, între habsburgi şi nobilimea maghiară se
manifestă suspiciuni şi neîncredere reciprocă, autorităţile austriace au
recurs, în acest district şi în alte părţi ale Transilvaniei, la colaborarea
unor intelectuali români care ştiau limba germană. In felul acesta, intre
1850-1860, în fruntea multor cercuri (sau plase) şi subcercuri administrative s-au aflat intelectuali români. In cazul districtului care avea centrul
la Alba Iulia, adjunctul civil aJ guvernatorului militar a fost un demn fiu
al judeţului Hunedoara, Dimitrie Moldovan, absolvent al politehnicii din
Viena. Din raportul înaintat în primăvara anului 1853, privitor la situaţia districtului, rezultă că el şi ceilalţi intelectuali pe care-i avea în
subordine, în fruntea diferitelor cercuri şi subcercuri, au depus eforturi
1 V. C he rest e şi u, C. Bod ea, B. Sur d u, C. M u r e ş a n, C. N u ţ u,
A. E g y ed, V. Cur tic ă peanu, Din istoria Transilvaniei, vol. II, ediţia a
II-a, Bucureşti, 1963, pp. 133-134.
2 Arhiva istorică a Bibliotecii Filialei din Cluj a Academiei Republicii Socialiste România, Arhiva Bibliotecii Centrale din Blaj, arhiva personală Dimitrie
Moldovan, Raportul înaintat de Dimitrie Moldovan autorităţilor superioare în primăvara anului 1853, privitor la situaţia districtului militar Alba Iulia pe anul 1852.
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susţinute pentru propăşirea generală a populaţiei româneşti din sud-estul
Transilvaniei, în special în domeniul învăţărr.întului şi culturii3.
Prin urmare, fără a nega caracterul profund reacţionar al absolutismului restaurat, trebuie subliniat că în timpul lui s-au creat condiţii
ceva mai favorabile pentru românii transilvăneni, de a primi sprijinul
autorităţilor locale în vederea obţinerii aprobărilor necesare înfiinţării de
noi şcoli elementare săteşti şi chiar a unor preparandii. Raportul aceluiaşi
Dimitrie Moldovan, scoate în evidenţă interesul manifestat de ţăranii din
sud-estul Transilvaniei de a avea şcoli în satele lor, precum şi sacrificiile
materiale făcute de ei pentru a asigura, pe de o parte, construirea edificiilor şcolare necesare, iar pe de altă parte, pentru a garanta învăţătorilor
locuinţa şi salariile la care erau îndreptăţiţi4.
Cele 11 scrisori publicate mai jos, oglindesc eforturile intelectualilor
şi ale ţăranilor din Ţara Haţegului şi din alte părţi ale judeţului Hunedoara, de a înfiinţa o preparandie împreună cu mai multe şcoli elementare şi de a asigura funcţionarea lor. Totodată, ele reflectă greutăţile pe
care le aveau de înfruntat din cauza lipsei manualelor şcolare şi a cadrelor didactice cu o calificare corespunzătoare.
Prima scrisoare, de exemplu, datînd din 27 decembrie 1853, vorbeşte
de banii ce trebuiau strînşi de juzii sau primarii comunali, în colaborare
cu preoţii săteşti, pentru a se asigura funcţionarea cursului şcolar pregă
titor de la Haţeg, sprijinit şi aprobat de dregătoria civilă a districtului.
A doua scrisoare din 25 aprilie şi a treia din 9 noiembrie 1854, precizează că la Haţeg funcţiona o preparandie cu data de 1 noiembrie 1958.
Preparandia îşi desfăşoară activitatea într-o casă închiriată pentru care
se plătea o taxă anuală de 100 florini. Penultima scrisoare, din aprilie 1856,
arată că preparandia a evoluat, în acest an funcţionînd pe două cicluri
şi avînd ca profesori pe Beniamin Densuşianu şi Simion Ulpianu. O dată
cu reorganizarea preparandiei i s-a dat o programă inspirată din cea a
şcolilor din Blaj şi a celor germane, pentru ca absolvenţii ei să poată urma
alte şcoli medii din Transilvania şi din alte părţi ale imperiului. Preparandia din Haţeg avea doar menirea de a acoperi lipsa acută de învă
ţători din comitatul Hunedoara, provocată pe de o parte de înmulţirea
şcolilor săteşti, iar pe de altă parte de posibilitatea învăţătorilor mai capabili de a se angaja în aparatul administrativ local.
Lipsa acută de învăţători se desprinde din scrisoarea trimisă de Şte
fan Moldovan, cu data de 20 noiembrie 1854, în care menţionează fapta
mai multor parohi ce s-au angajat voluntar de a îndeplini provizoriu şi
îndatoririle de dascăli.
Aproape toate cele 11 scrisori oglindesc insuficienţa manualelor şco
lare, îndeosebi a Abecedarelor şi Gramaticilor. lntr-adevăr, în aproape
fiecare scrisoare, vicarul Haţegului îi solicită lui Cipariu între 30-50,
uneori chiar între 100-200 Abecedare şi Gramatici. Acestora li se adaugă
cifre asemănătoare privind Istoria naturală, Catehisme şi celelalte discipline şcolare. Pentru funcţionarea preparandiei din Haţeg, reorganizată
în 1856, Cipariu a fost solicitat insistent să trimită: 100 Aritmetici, 100
Metodici „de a sumui în cap", 30 exemplare de Istorie naturală, cîteva
zeci de manuale privind Istoria şi Geografia Transilvaniei şi universală.
Documentele publicate mai jos rămîn, aşadar, edificatoare şi pentru
rolul deosebit jucat de savantul Cipariu în asigurarea învăţătmîntului

s Ibidem.
4 Ibidem.
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românesc transilvănean cu manuale, în perioada negrei reacţiuni ce a
urmat înfrîngerii revoluţiei din 1848-1849, şi, prin urmare, locul pe care-l
ocupă el, şi pe acest plan, în istoria culturală a poporului nostru.
Haţieg

27 dec[embrie] [1]853

REVERENDISSIME DOMNULE CANONIC!
După

ce deregătoria civilă a districtului de aici încă s-au apucat cu tărie de a
planul despre întemierea unui curs şcolastic pregătitoriu aici în Haţieg şi
eu dat ordine ca prin juzii satelor în conţielegere cu fraţii parochi să se adune
banii aruncaţi pe comune; aşa şi eu am cuprins aici o casă de şcoală şi alta pentru dascăli şi cu 7 ian[uarie) c[alendar] v[echi] ne grăbim cu voia lui d-zeu a pune
început pentru acela; însă nefiind unii tineri cari concurg la această şcoală, nici
iniţiaţi, ba şi ceilalţi numai pe slove îndemînaţi, plecat mă rog, ca orişicum să
faci bunătate şi batăr 50 exemplare de abecedare pa fratele George Capionu
parochul Clopotivei pe credit de 1 lună să mi se trimitiă din acelea ce sînt
tipărite în Blasiu, de carele dacă nu s-ar putea nicidecum, ce ar fi spre marea
noastră durere, atunci să te înduri a mijloci ca batăr de celea trimise de la Viena
să dobîndesc atîtea ca să nu stăm în loc; iară şi iară mă rog ca să nu se întoarcă
occasiunea fără abecedare - şi să se adune tinerii în deşiert.
Aşişderea prenumer la 50 exemplare de Gramatica romdnă, insă banii gata
acum nu-i pociu trimite, pină cind nu-i voi aduna de la iniţiaţii tineri adecă:
pe S. Georju a[nul] 1854, caută pe rînd să-i luăm, ca să nu se sparie şi să umple
tufele.
Cu acestea poftind R[everendi]ssimei D[om]niei Voastre de la d-zeu în anul
nou sănătate şi fericire, cu totul recomandat rămîi al Reverendissimei Domniei
Voastre.
părtini

Plecat serv
Ştefan

Moldovan

vicariu

Haţieg

25 apr[ilie] v[echl] [1]854

REVERENDISSIME DOMINE CANONICE!
Noi adunîndu-ne soborniceşte, în 21 apr[ilie] v[echi], am hotărit că şi pînă ce
ar veni de la locurile înalte ceva hotărire bună-rea pentru şcoala preparandială de
aici, totuşi să începem cursul şcolastic cu 1 noiem[brie] v[echi].
Deci să binevoiască şi Revendi[ssima] D[omnia] Sa a ne asculta cererea şi să
trimitiă pe această occasiune secur [sigur n.n.] 50 exemplare din Gramatica, a căror
preţ cu păşirea pruncilor în şcoală promit dimpreună cu celelalte resturi se va
trimite cu toată accuraţiunea.
Şi de cumva precum auziu - s-au tipărit şi o Istorie naturală şi dintraceea 50 exemplare ne rugăm.
Cu acestea nepreţuitelor sentimente recomandat perseverez
Reverendissimei D[omniei] Voastre
plecat serv
Şt[efan]
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Haţieg

9 noiem [brie] v[ echi] [ l ]854

MARIA TA DOMNULE CANONIC!
Am cumpărat casă de şcoală cu taxă pe an de 100 f[lorini) m[onedă] c[urentă]
se adună pruncii într-însa - e făcut loc pentru una sută inşi, fără şcolari ori
să mor, ori să mă mut din Haţieg altmintrea nu pociu trăi.
Fie-vă milă de noi, ca să nu ne mistuim fără vreme- şi faceţi orînduială, ca
să primesc prin acest esspress 30 Abe[C'e]dare, 50 Gramatici şi 50 Istorii naturale şi de sint şi 50 Istorii biblice, că banii ii voi trimite cum le voi î[n]minua la prunci.
Binele cel mare intre bunătăţile ce faceţi cu mine va fi acesta: „Daţi-ne cărţi,
ca să nu petrecem în deşiert timpul cel scump''.
Cu acestea tare încredinţiat cum că nu mă veţi da uitărei, ci după putinţia
îmi veţi împlini rugăciunea, cu totul recomandat rămîi al Mării Sale D. Canonic
plecat serv
Ştfefan]

Moldovan

vicariu

Haţieg

26 noiem[brie] v[echi] [1]854

REVERENDISSIME DOMNULE CANONIC!
Primind prin păr[intele] de la Clopotiva prea estimata notă a Reverendissimei
D. Voastre şi cu dinsa 30 Abecedare şi 50 Istorii naturale şi de acelea încă nu-s
plătite fiindcă sint imprăştiete la şcolari, trimit aici banii 12 f{lorini] 50 creiţari
mfonedli] c[urentli], cărora mai adaug 7 f{lorini/ m[onedli] cfurentă] pentru un
Apostoleriu, nu sciu cit i preţiu[l], însă de va fi mai mult ii voi trimite, de s-ar
afla legat mă rog să se trimită pe occasiunea aceasta.
Şi fiindcă şi de la şcoala Hunedoarei m-au provocat pentru Abecedare, ba
şi ai mei fraţi parochi in mai multe locuri s-au legat provizoriu a fi dascăli, cari
Abecedare nu vor putea spori nimic, aşa mă rog încă de una sutli de Abecedare,
ca să mi se trimită acum.
Şi tare mă rog precum şi de altă dată am făcut, ca să faceţi bunătate a-mi
trimite şi 50 exemplare Gramatici pe sama şcolii preparandiale, că banii cum
le voi împărţi intre tineri ii voi trimite.
Şi pentru acelea 4 opuri ce s-au publicat ale Reverendissimei D. Voastre a
4 f{lorini] m[onedli] c[urentli] pre vie îndrăznesc a încunoştiinţia pentru 10 rinduri
de exemplare; însă fiindcă termenul prenumeraţiunei e prea scurt, pină la tirgul
Haţiegului 2 fe[bruarie] viitor nu vor fi în stare fraţii cu toţii a da banii, pentru
aceea să facă bunătate şi fără banii număraţi pînă atunci a ne avea prenumeraţi
iti între cărţile acelea prima şi ultima pentru şcoală se aşteaptă cu sete.
Şi fiindcă !natul Guberniu in decretul întărirei şcoalei preparandiale din
Haţieg pofteşte ca să i se trimită numele cărţilor dintru carele vor invăţia tinerii,
noi fiind aici după spatele lumii civilizate şi neavind mod de a şti că carele sint
cărţile prescrise de sus pentru şcoalele elementari şi normali şi gimnaziali şi reali
1 ?.2
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etc.: - însă socotesc că acelea vor fi registrate în atare Elenchu; de-mi
deservi cu unul ca acela, rămîn mult îndatorat.
Cu acestea cu reverinţă recomandat rămîi al
Reverendissimului Domn Canonic

puteţi

plecat serv
Ştefan

Moldovan

vicarlu

Haţieg

13 ian[uarie] [1)855

REVERENDISSIME DOMNULE CANONIC!
Pre esspressul absoluţilor theologi moraliste, cari de aici se duc la hirotonie
trimit:
1. Pentru un Triod- de-ar fi şi cu Straşnicul împreună legat sau şi deosebi
pentru ambe pe sama parochiei Lupeni ... 12 florini m[onedă] c[urentă].
2. Pentru un Apostoleriu
7
3.
un Octoich .
5
4.
un Lyturgie .
2
Sau în suma ... 26
Ca să binevoiască a le împărţi· intre toţi ca să le adtl,că şi\ de ar trebui tncă
ceva bani pentru oarecare, să binevoiască a însemna - că de aici se vor trimite
banii numai să nu vie fără iele; aşişderea să se însemneze cit li-e preţiu - ca să
mă pociu legitima ca să nu cugete, că doară eu aş păstra de aici batăr 112 ban.
Pentru celealalte voi sumui de altă dată.
Ce bine ar fi de cumva Istoria biblică sau oricare altă carte din celea publieate ar fi tipărită - ca în 10 exemplare să mi se trimitiă.
Cu acestea an nou fericit poftind şi cu totul recomandu-mă sînt al Reverendissimei D. Voastre
plecat serv
Ştfefan]

Moldovan

vlcariu

Haţieg

12 apr[llie] [1)855

REVERENDISSIME DOMNULE CANONIC!
Cu occasiunea trimiterii pe poştă a următoarelor coale din Compendiul graritaticei, să binevoiască a trimite şi vreo 20 exemplare din Istoria naturală a D.
prof. Sim. Mihali, legate întreagă laolaltă - şi fiindcă am fost mai adus 5.,0 exempl[are] dintr-aceea, însă numai partea 1-a, aşa să binevoiască a trimite şi a 2-a
broşlură sau părticică a acelora 50 exempl[are] dimpreună cu însemnătura preţiului
ce s-ar cuveni pentru acelea. Şi cu trimiterea pachetului să nu se uite şi Acathistul
rugat. Dascălul mai cere 10 Catechisme pe lingă 5 aduse.
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Epistola aceasta o aduce un june de 30 ani Ianeşiu Bălteanu din Livadia de
Cîmp, carele şi-a dat moşiea pe 3 ani în arendă şi vine la Blasiu la invăţiatură;
dinsul are aplecare spre călugărie - fiind famen de la natură, iubeşte serviţiul
s[f]înt şi e om bun şi servil - şi voiesce a trăi în Blasiu dintru ale sale, numai
să poată merge la S. Monastire de 3 ori pe zi să inveţie cite ceva.
Eu l-am recomandat R[everendi]ssimului D. Papfalvi, ca să-l primească în
curtea sa, iară de R[everendi]ssima D. Voastră mă rog ca să-l lase în şcoală ca să
intre ca „benevolus auditor" sub prelecţiunile românesci - mai cu samă ale religiunei - şi la cantori sub D. Begnescu - că scie d-zeu - poate ne va prinde bine
la S. Monastire Prislop.
Cu acestea gratiosului sentiment ultronee recomandat perseverez
Reverendissimei D. Voastre
umilit serbitoriu
Şt[efan]

Moldovan

vicariu

Haţieg

25 mai [1]855

REVERENDISSIME DOMINE!
Cu această occasiune secura [sigură n.n.] trimit pentru 37 exemplare din Elementele de limbă română a 1 f[lorin) m[onedă] c[urentă] unul computat - 37
f[lorini) m[onedă] c[urentă], iară 13 exemplare sînt încă nevîndute.
Aşişderea trimit 48 f[lorini] m[onedă] c[urentă] de la Ohaba-Ponor pentru un
Mineiu, un Triod şi un Pentecostariu, că acelea de nu sînt legate să se lege, pînă
cînd va sosi tempul examenelor pruncilor: mi se impare că Pentecostare nu sint
din celea vechi, oare n-ar fi bine ca să se reînnoiască tipărirea lor că oamenii noştri
nu vreu de airea a avea cărţi numai de la Blasiu.
Tocma acum am primit de la poştă pachetul cu 50 exempl[are] din Gramatici
şi atîtea din Istoria naturală partea 2-a şi Acathistul, porto acelora pînă aici e de
40 cr. m[onedă] c[urentă].
Istorii naturale întregi vor trebui 25 exemplare, pe acelea le va putea aduce
esspressul acesta.
Eu acum nu sciu partea aceasta a 2-a a Istoriei naturale, precum şi Gramaticele că ce preţiu au, deci cînd se va întoarce D-l Mihai Roman să facă bunătate
a-l însemna.
Acum fiind bolnăvos dragostei recomandat rămîi al
Reverendissimei D. Voastre
credincios frate
Ş[tefan]

Moldovan

vicariu

Haţieg

MARIMEA

VOASTRĂ

22 noiem[brie] (1]855

DOMNULE CANONIC!

Incă

cu finitul !unei lui iunie fiind eu în Blasiu am depus pentru un Mineu,
Pentecostariu pe sama bisericei din Ohaba-Ponor 120 f[lorini] v[echi] şi
făcîndu-mi-se cunoscut cum că Pentecostare nu ar fi s-au socotit banii celor

Triod

124

şi
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2-ă cărţi - iară a Pentecostariului 13 r[enani] f[lorini] m[onedă] curentă (mi se pare)
- s-a socotit înainte la datoria ce am eu a da pentru cărţile primite; deci după ce în
2 rînduri după aceea fiind eu la Blasiu şi nefiind acelea 2 cărţi legate, prea plecat
mă rog ca să binevoiască de vor fi acum legate a le trimite pe acest esspress fr[ate]
paroch de în Subcetate; iară de nu vor fi gata batăr preste 2 săptămîni pe cînd am
înţieles că iarăşi va merge parochul din Tuscea la Blasiu să poată fi de îndemînă ca să se mîngăie acei oameni cari le doresc.
Acum mai pe urmă cînd am fost la Blasiu încă pentru Ciula Mică ca să se
lege un Molitvenic, aşia socotesc că am lăsat 6 florini m[onedă] c[urentă] - de va
fi legat, plecat rog să se trimitiă.
Iară acum mai închid aici 6 r[cnani] f[lorini] m[onedă] c[urentă].
2.
1 Propovedaniea lui Clain ori Maior la morţi . . . .3 f[lorini] m[onedă]
c[urentă]

Pentru cărţi şcolastice pînă acum nu s-au adunat numai 10 f[lorini] m[onedă]
ce dacă se vor aduna pentru toate cărţile împrăşciete cit de în grabă voi
trimite banii şi deodată consemnaţiunea proviziunei de cărţi ce se mai află nevîndute.
Iară pînă atunci cu toată confidenţia mă rog să aibă bunătate a însemna
cu cit şi pentru cite şi ce feliu de cărţi sînt datoriu, fiindcă însemnătura mea nu o
aflu nici cum.
De la fratele Bariţiu am fost cerut ca să-mi trimitiă scrisorile diplomatice decopiate în Blasiu sub conducerea Măritei D. Voastre, că descriind dintru dînsele celea
ce nu le-aş avea să-mi întregesc collecţiunea diplomatică; însă dînsul îmi răspunde
cum că ar avea de cuget a le da la tipar într-un tom toate acelea şi cere şi cele de
la mine - dacă ar fi assecurat că va putea avea 400 de prenumeranţi, ce ziceţi
M. D. Voastră la aceasta?
De cumva s-au tipărit oraţiunile la installaţiunea Ex[celenţei] S[ale] D. Metropolit avute - mă rog de un exemplariu.
Cu acestea dragostei experte şi bunei părtiniri recomandat cu deosebită reverintia rămii al Mărimei Voastre

c[urentă]

credintios stimatoriu
Şt{efan]

Moldovan

vicariu

Haţieg

8/20 mart[ie] [1)856

MARIMEA VOASTRA DOMNULE CANONICI
Voind a regula pe semestrul al 2-lea şcoala preparandială de aici, după ce
m-am întors de la Blasiu acasă, am aflat lipsă neînconjurată de 10 Catechisme şi
de 15 Abecedare.
De aci mă încumet prin această prea plecat a vă ruga ca să binevoiţi pe
occasiunea aceasta a parochului din Subcetate - batăr şi deslegate a mi le submite
acestea exemplare; iară cu preţiul lor voi deservi cu ajutorul lui d-zeu cit mai
curlnd.
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Cu acestea rugind pre cel atotputernic ca să vă insociască în viitoarea călă
torie pină la Viena cu Angerul lui Tovie, şi să puteţi veni ca Luca cu Cleopa din
Emaus aducîndu-ne faima cei mai bună „cum că au cercetat d-zeu pre oamenii
săi"; şi esspertelor favoritoare semtiri cu totul recomandat rămii Mărimei Voastre
credintios serbitoriu frate
Ştefan

Moldovan

vicariu

Haţieg

17/19 apr[ilie] [1]856

MARIA TA DOMNULE CANONIC I
După

ce ne-am fost tras sama laolaltă, am rămas datoriu cu 48 f[lorini] 55 cr.
- şi am mai primit 10 Catechisme in crudo a 5 f[lorini] m[onedă]
c[urentă] şi 15 Abecedare, din acestea la 8 exemplare lipsesce coala ceia mai de
pre urmă; şi eu nu sciu preţiul lor in crudo cit este; acestea sint datoriile vechila carele mă silesc să le ies la căpătiiu cu vinderea restului computat la 6 f[lorini]
m[onedă] c[urentă]

m[onedă] c[urentă].

cei

Am întocmit şcoala preparandială de în nou pe 3 ani şi lndatorind şi pre
a mai repeta un an - această clasă constă din 2 secţiuni, în una se
repetenţii, în a 2-a cei ce se primesc din nou la curs; cu desc[ălul] Ben[iamin)

pregătiţi

află

Densuşianu.

Iară şcoala pregătitoare o am despărţit în 3 clase normale şi din planul normelor din Blasiu şi cel al şcoalelor germane foste militare triviale am contopit un
plan şcolastic de învăţiatură, că de aici se poate păşi la Gymnasiu oriunde; şi s-au
pus dascăl Sim[ion] Ulpianu.
Numai acum ne debue cărţi; - aşia:
Oare tipăritu-s-au un manuale de Geographie şi Istoria politică proiectat în
1855, 8 martie: pentru Norme? - şi de este tipărit din acesta ne-ar trebui 50 exem-

plare.

Ne lipsesc Arithmetica - 100 exemplare.
Pentru Sciintiele Naturali oeconomice ne-ar debui 100 exemplare.
Un extras din Istoria besericească ne-ar trebui pentru preparanzi - ce de
nu e, batăr din Anotarile D. Theodor Aaron de se află pe acolo, îmi debue 30
exemplare.

Nu sciu oare Traducerea lui Mohznic - sau care e „methodica de a sumui
cap" tipărită la Viena şi publicată; de ar fi aduse. Methodice de aceea am băga
rapu[l] tinerilor pînă una-alta din vreuna sută de exemplare cuprinsul aceia.
Ne-ar mai debui Geographia Transilvaniei cit de pe larg - însă tipărită
Blasiu, nu airlea.
Mă rog şi de 200 exemplare de Abecedare pentru tinerimea de aici şi de
sate.
Iară pentru fetele mele de 2 Acatiste; dacă nu-s legate şi in crudo.
Şi tare mă rog din Istoria naturală să se trimitiă 30 exemplare din partea
nu sciu a citea carea tracteaziă despre Remnul plantelor şi al mineralelor.
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Am avea lipsă şi de Geographia universală tipărită (după Burger) de D. Mihali,
ca de 30 exemplare de se mai află.
Iată avem lipsă de multe, şi am fi foarte uşiuraţi, şi mult ajutaţi de am
afla gratie înaintea Mării Tale şi acum, ca totdeauna pină aci; ca să binevoiască,
din toate ce am cerut tot ce poate să-mi trimitiă cu această occasiune sigură
intru atitea exemplare cite mă rog ori legate ori deslegate; că am sperare că
trecind în grabă să pociu deservi şi cu banii pentru iele cu mare mulţiemită; de
aci mă rog să nu crutie a însemna preţiul defipt pentru toate; ca să sciu a mă
întocmi să nu cumva să le împrăsciu cu paguba mea.
Cu acestea deosebitei gratiosităţi a Mării Sale cu totul recomandat rămii Mării
Sale D. Canonic
Haţieg

25 febr[uarie] [1]857

Şte[fan]

Moldovan

vicariu

Haţied

25 febr[uarie] [1]857

REVERENDISSIME DOMNULE CANONICI
Al mieu prea-amat de Binefăcătoriu I
E mult de la 13/25 noiem[brie] [1]856 de cînd am primit prea-estimata scrisoarea Reverendissimei Domniei Tale, şi de atunci leneşiul de mine n-am fost în
stare de a împlini batăr partea deîntîie a cererii încredintiate mie, deci acum au
trecut de a mai amina, lumina arde la unghie, şi aşia pină ce voi împlini toate,
să binevoiesci a primi de la mine acum începutul şi finitul din Cazania de la Braşov
tipărită la a[nul] 1580 iară după ce îmi voi pune lucrurile vicariale în rind voi
trmitie, ori un exemplar din Inventariile besericilor, ori un extras din acelea, după
cum mă am appromiss.
Iară pentru datoriile restante de pe cărţile vindute şi nevindute am făcut
despunerile cuviinţioase ca să se scoaţie banii de la bunii mei debitori - şi nu
voi ieşi din Haţieg pînă ce nu voi pune capăt, că n-aş vrea să rămîie nemăturat
dinaintea uşii mele.
Alăturez aici şi rugătiunea la officiul Directorale pentru Nicolae Popa din
Vilcelele Bune îndreptată - şi amorei deosebite, cu toată încrederea ce am avut
onoare de a dobîndi la scumpa anima Reverendissimei D. Tale, cu totul recomandat
rămli5.

Reverendissimului Domn Canonic
Credintios ln Hr(istos] frate
Ştefan

Moldovan

vicariu
5 Documentele se află la Arhiva istorică a Bibliotecii Filialei din Cluj a
Academiei Republicii Socialiste România, Arhiva Bibliotecii Centrale din Blaj,
arhiva personală T. Cipariu, corespondenţă, doc. nr. 1304, 1306-1315.
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DOCUMENTS CONCERNANT L'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT DANS LE
PAYS DE HAŢEG ENTRE LES ANN!:ES 1850 ET 1860

Les documents publies refletent les efforts des intellectuels et des paysans du
Pays de Haţeg, ainsi que d'autres parties du departement de Hunedoara, pour instituer des ecoles et assurer leur fonctionnement au cours des annees 1850-1860. Les
documents sont significatifs aussi pour le rOle tout particulier joue par le savant
Timoteiu Cipariu, qui a pourvu de manuels l'enseignement de Transylvanie durant
les annees d'apres 1848, action pour laquelle il occupe une place importante dans
l'histoire de la culture du peuple roumain.
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„ 1848-1898" - O ANIVERSARE CU SEMNIFICAŢIE
NAŢIONAL-POLITICĂ

Aurelia Bunea

A doua jumătate a veacului al XIX-lea s-a desfăşurat in ţările române în lumina proiectată de revoluţiile din 1848; programele acestora,
cu un profund caracter democratic, au cuprins în Transilvania, în Moldova şi în Ţara Românească revendicări social-economice şi culturalpolitice asemănătoare în esenţă, iar o anumită specificitate apare ca un
reflex al condiţiilor diferite în care mişcările au avut loc în cele trei ţări,
separate atunci politic.
Bilanţul la sfîrşit de secol, arăta sarcina nedesăvîrşită a programului
social agrar al revoluţiei burghezo-democratice, împlinirea trunchiată a
aspiraţiilor privind drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. In schimb, se
realizase pe linia obiectivelor naţionale: Unirea Principatelor - a Ţării
Româneşti şi a Moldovei în 1859 şi independenţa noului stat român,
în 1877. Dezvoltarea nu a urmat totuşi, nici sub acest raport, aceeaşi linie
ascendentă în toate ţările române, dimpotrivă, în Transilvania, pierderea - prin pactul dualist austro-ungar încheiat în anul 1867 - a autonomiei de care provincia se bucurase pînă atunci, însemna un pas înapoi
pe drumul idealurilor progresiste ale poporului.
Legitatea obiectivă acţiona însă pentru desăvîrşirea unităţii politice
prin unirea Transilvaniei cu România, iar naţiunea română este mobilizată spre a o înfăptui. In anul 1898, a 50-a aniversare a revoluţiei din
1848, trebuia să concentreze atenţia asupra dezideratelor progresiste ce
fuseseră formulate la mijlocul veacului şi care îşi aşteptau realizarea.
Dacă în ce priveşte programul social-economic se manifestă cu putere
tendinţa claselor exploatatoare de a-l aplica pe o bază cît mai restrînsă,
idealul politic-naţional al unirii Transilvaniei cu România asigura întîlnirea pe aceeaşi platformă a tuturor militanţilor, nu numai peste limitele de partid, ci şi peste limitele de clasă. Consensul va fi deci comun:
de subliniere în primul rînd a sarcinii ce nu fusese împlinită, şi anume
desăvîrşirea unităţii statale prin eliberarea Transilvaniei şi unirea ei cu
România.

•

Deşi limitată într-un timp relativ
acţiunile numeroase şi importante ce

scurt, aniversarea se înscrie între
au pregătit unirea realizată la 1
Decembrie 1918. Momentul era prielnic după anii de reflux în urma înă
buşirii mişcării memorandiste din 1892-1894. Revirimentul se simte în
străduinţele pentru reorganizarea Partidului Naţional Român din Transilvania1, şi pentru ridicarea Ligii Culturale din România la noi acţiuni
1 Ş t. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia fncununarea ideii, a
tendinţelor şi a luptelor de unitate a poporului romdn, Cluj, 1968, pp. 208-209; vezi
şi Biblioteca Centrală de Stat, Republica Socialistă Romdnia, mss., nr. 4122, 4123,

4124 (scrisorile lui Ion

Russu-Şirianul către

Eugen Brote).

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

129

de seamă naţional-politice 2 • In acelaşi timp uzura guvernelor D. A. Sturdza
din România şi D. Banffy din Ungaria după trei ani de guvernămînt şi
discreditarea lor în faţa opiniei publice mai ales prin atitudinea faţă de
problema naţională căreia nici unul din cei doi premieri nu i-a înţeles
caracterul necesar şi legic, a constituit, prin reflex, un imbold pentru
luptătorii progresişti, de a solicita participarea maselor, şi astfel lupta de
eliberare naţională a Transilvaniei şi de unire, merge mai departe îmbogăţindu-se cu valenţe noi. In acest sens, o ramificare se realizase în anii
precedenţi prin înţelegerea tot mai profundă a necesităţii acţiunilor solidare a naţiunilor subjugate din imperiul habsburgic. Un îndreptar se
afla în Rezoluţia votată la Congresul românilor, slovacilor şi sîrbilor
ţinut în august 1895 la Budapesta. Inceputul anului 1898 înscrie o acţiune
concretă pe linia colaborării, prin publicarea unei Moţiuni semnată de
Comitetul Executiv constituit la Congres. Era un protest împotriva noilor măsuri guvernamentale de deznaţionalizare prin legea pentru schimbarea numelor de localităţi, a denumirilor străvechi geografice de rîuri,
de munţi etc., protest la care s-au raliat naţionalităţile asuprite din imperiu şi opinia publică democratică europeană. Textul Moţiunii a fost
publicat în limbile română şi germană în coloane alăturate în ziarul Tribuna3, a apărut de asemenea în limba sîrbă şi în limba slovacă 4 , şi pen··
tru o cît mai amplă popularizare, integral sau parţial, în numeroase ziare
româneşti: Tribuna Poporului, Gazeta Transilvaniei, Revista Orăştiei,
·
Foaia Poporului5 •
Hotărîrea sărbătoririi semicentenarului revoluţiei din 1848, s-a luat
deci într-un climat prielnic. Străduinţa va fi, ca aniversarea să se desfăşoare: „ ... cu fală în toate părţile româneşti, dela centre pînă în cel
din urmă ungher de ţară!" 6 .

•
etapă a· activităţii a constat în pregătirea semicentenarului
prin chemări adresate atît românilor din statul independent cît şi celor
din monarhia dualistă, a doua cuprinde manifestaţiile jubiliare propriuzise, în timp ce relatările ample asupra modului în care s-a desfăşurat
sărbăterirea precum şi continuarea activităţii de propagandă prin evocarea episoadelor revoluţionare din 1848, constituie un epilog care a asigurat prelungirea momentului sărbătoririi_ pînă tîrziu, la finele anului
1898. Fiecare din etapele parcurse a oferit un prilej de a releva înţelesul
naţional-politic al acţiunii.
Ziua socotită ca cea mai plină de semnificaţii pentru a sublinia sen-

Prima

sul contemporan al aniversării a fost 3/15 Mai, cînd pe Cîmpia Libertăţii
avusese loc în anul 1848 prima Mare Adunare Naţională a românilor
din monarhia habsburgică. Ea va constitui de fapt punctul culminant şi
cel mai strălucitor al aniversării.
2

Liga

Romdnă,

II, nr. 20 din 18 mai 1897, p. 305; Ibidem, III, nr. 22 din 31 mai

1898, p. 321.
a Tribuna, XV, nr. 2 din 3/15 ian. 1898, pp. 5-6.
cf. Calendarul Poporului 1899, p. 83.
5 Tribuna Poporului, II, nr. 2 din 3/15 ian. 1698, pp. 6-7; Gazeta Transilvaniei,
LXV, nr. 2 din 3/15 ian. 1898; Revista Orăştiei, IV, nr. 2 din 10/22 ian. 1898, p. 5;
Foaia Poporului, VI, nr. 2 din 4/16 ian. 1898, p. 25. In continuare pentru aceste
periodice se vor folosi următoarele abrevieri: Trib. Pop., Gaz. Tr., Rev. Orăştiei,
F. Pop. Pentru numerele din anul 1898, se va indica anul de apariţie numai la prima
4

citare a periodicului respectiv.
6 Tribuna, nr. 5 din 9/21 ian. 1898, p. 18.
1~0
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In cursul tuturor celor trei etape amintite, rolul principal revine
presei. Stegar al luptei este ziarul „Tribuna" din Sibiu unde apare încă
în ianuarie 1898 primul semnal amintind de jubileul al 50-lea al revoluţiei. In articolul de fond, după evocarea cu patos a evenimentelor din
anul 1848, se face o privire comparativă arătîndu-se că în timp ce România a realizat unirea şi independenţa, Transilvania a rămas „învrăşmăşită,
îngenunchiată". In vederea aniversării se sugerează o adunare pe Cîmpul
Libertăţii, chiar o adunare a tuturor românilor la Bucureşti, o carte
comemorativă a luptelor din 1848, un monument pe Cîmpul Libertăţii7.
Problema revine în numerele următoare. Importanţa zilei de 3/15 Mai
este definită prin cele două realizări principale ce au constituit axa întregii adunări: desfiinţarea iobăgiei şi proclamarea libertăţii naţionale a
românilor. Acestea îndreptăţesc considerarea lui 3/15 Mai în şirul acelor
zile înălţătoare „care pun hotar între trecut şi viitor, şi strălucesc ca nişte
sori cu raze vii şi nestinse, luminînd secoli de-a rîndul calea ce au să o
parcurgă urmaşii" 8 .

Semnalul dat de „Tribuna" a avut ecou în toate ţările locuite de
români 9 • Relevă iniţiativa şi lansează la rîndul lor chemări şi alte periodice româneşti din Transilvania: Foaia Poporului, Gazeta Transilvaniei,
Unirea, Telegraful Român, Revista Orăştiei şi, după o oarecare ezitare,
şi Tribuna Poporului1°, ziarul din Transilvania strîns legat de cercurile
conducătoare ale Partidului Naţional Liberal din România.
Un rol de seamă în lupta de eliberare şi unire se conferă statului
român, între funcţiile căruia se socoteşte şi aceea de sprijinire a românilor subjugaţi din monarhie. Aniversarea revoluţiei din 1848, constituia
un prilej de manifestare potrivit acestei viziuni. Iniţiativa revine de data
aceasta fostului secretar general al Partidului Naţional Român din Transilvania, Vasile Lucaciu. La 5 martie 1898, el trimite din Siseşti, din nordul Transilvaniei, o chemare adresată tinerimii din România amintind:
„Sîntem în an jubiliar" 11 • Autorul, după ce arată menţinerea asupririi
naţionale trăsătură comună între 1848 şi 1898 - , subliniază deosebirea esenţială: dezvoltarea conştiinţei naţionale care mobilizează întreg
poporul. Transilvănenii nu au încetat nici un moment lupta de afirmare
şi eliberare, şi stau ca mărturii puternice: programul naţional din 1881,
Memorandul lui George Bariţiu, Replica tinerimii universitare, Memorandul din 1892, Rezoluţia Congresului Naţionalităţilor împreună cu Protestul contra serbărilor „Milenare" şi în sfîrşit, cel mai recent Protest al
naţionalităţilor, din 20 ianuarie 1898. Acum, cu prilejul aniversării, trebuia să aibă loc reafirmarea tuturor postulatelor progresiste ale românilor
din imperiu. Vasile Lucaciu preconizează pentru sărbătorire, o mare adunare pe Cîmpia Libertăţii, pentru a înnoi jurămîntul depus în 1848.
Acesta păstrîndu-şi după o jumătate de veac actualitatea, răsuna ca un
angajament solemn: „1) că ne vom iubi legea strămoşească şi limba dulce
românească, vom fi pururea fii fideli naţiunii şi ne vom lupta pentru
7

Ibidem.

s Ibidem, nr. 9 din 14/26 ian. 1898, p. 33.
e Ibidem, nr. 75 din 5/17 apr. 1898, p. 298; nr. 87 din 22 apr./4 mai 1898, p. 349.
10 1!. Pop., articolul: „La 50 de ani', nr. 6 din 1/13 febr. 1898, p. 61; Telegraful
Romdn. cf. Rev. Orăştiei, nr. 11 din 14/26 martie 1898, p. 42; Rev. Orăştiei, nr. 13
din 211 mart./9 apr. 1898, p. 49; Trib. Pop., nr. 12 din 18/30 ian., 1898, p. 57, nr. 31
din 15/17 febr. 1898, p. 149.
u Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, mss. rom., arh. D. A.
Sturdza, III, nr. 51. (BARSR).
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libertatea noastră naţională 2) că ne vom iubi patria mamă şi pe toate
popoarele conlocuitoare în ea, şi ne vom lupta pentru egala îndreptăţire
politică a tuturora". Mişcarea era preconizată în cadru legal, se exprimă deci şi fidelitatea faţă de „înaltul tron", dar în acelaşi timp ca dicton
de conduită: dragostea pentru prietenii libertăţii naţionale a românilor,
~i duşmănia faţă de potrivnicii ei. Cu un bogat caracter propagandistic,
Apelul trebuia să constituie şi un îndreptar organizatoric. Posibilităţile
de sărbătorire în Austro-Ungaria vor fi mai restrînse - apreciază autorul - în schimb în România, şi mai departe la Viena, la Paris, la Milnchen, la Graz, la Berlin „sărbătoarea poate să fie cît de strălucită". Pentru
România, vechiul luptător memorandist preconizează o manifestaţie amplă la care să participe în afară de popor, şi cercurile oficiale: civile, militare şi ecleziastice. Ea trebuia să se desfăşoare la Bucureşti în trei momente mai însemnate: întîi un parastas în biserica Sf. Gheorghe, pentru
eroii căzuţi în luptă, urmat de o întrunire festivă în sala Ateneului cu
reînnoirea jurămîntului rostit la 3/15 Mai 1848 la Blaj, iar seara, ca încheiere a festivităţilor, un banchet la Teatrul Naţional, cu discursuri comemorative.
Apelul „Leului din Siseşti", cum era supranumit Lucaciu, a avut
un rol însemnat mobilizator, mai ales în România, unde aniversarea se
va face urmînd îndeaproape planul sugerat din Transilvania. El a fost
publicat în Liga Română 12 , revistă a organizaţiei ce-şi propunea lupta
pentru unitatea culturală a tuturor românilor. De aici a fost preluat de
alte organe de presă asigurîndu-i-se o răspîndire largă între români, pe
ambele părţi ale arcului carpatic 13. Răspunsul la solicitare se află succint formulat de un corespondent de presă din Bucureşti al Tribunei,
preconizînd: „Noi în România să ne facem ecou puternic al acţiunilor
româneşti de peste munţi"1 4 •
Apropiindu-se ziua aniversării, campania de mobilizare se înteţeşte.
Un Apel semnat de: Dr. I. Raţiu, G. Pop de Băseşti, I. Coroianu, D.
Vaida, Dr. T. Mihali, R. Patiţia, Dr. D. Ciuta - unii din ei vechi membri
ai Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român - , apare la 10 mai
1898 în Transilvania, cuprinzînd firul călăuzitor al manifestaţiei: „Să
arătăm lumii că ţinem la neamul nostru, şi că hotărîţi sîntem a nu ne da
naţionalitatea noastră o dată cu capul." Cuvîntul de ordine trebuia să fie
pretutindeni în aceste zile: „La Blaj, la Adunare ... " 15. Apelul este urmat
la 11 mai de Convocarea Adunării, purtînd peste 300 de semnături de
adeziune, din regiunea Abrudului, a Teiuşului, a Turzii, din Cluj, Dej,
Bistriţa, Alba-Iulia, din Sălişte şi jur, din Miceşti şi imprejurimi1 6 • In
aceeaşi zi hotărîrea de a ţine adunarea este înştiinţată la pretura din
Blaj11.
Datorită activităţii preliminare ce s-a desfăşurat, programul aniversării se cristalizează asigurînd o desfăşurare concomitentă şi unitară în
Orăştiei,

12

Cf. Rev.

13

Tribuna, nr. 88 din 23 apr./5 mai 1898, p. 353; Trib. Pop., nr. 64 din 4/lG

nr. 15 din 4/16 apr. 1898, p. 57.

apr. 1898, p. 306.
u Tribuna, nr. 82 din 16/28 apr. 1898, p. 329.
15 Ibidem, nr. 95 din 28 apr./10 mai 1898, p. 365.
16 Ibidem, nr. 92 din 29 apr./11 mai 1898, p. 369 şi nr. 93 din 30 apr./12 mai
1898, p. 373. Apelul şi Convocarea, in întregime sau parţial, au fost reproduse în:
F. Pop., nr. 19 din 3/15 mai 1898, 217-219, Trib. Pop., nr. 81 din 30 apr./12 mai
1898, p. 393; Gaz. Tr., nr. 93 din 29 apr./11 mai 1898; Rev. Orăştiei, nr. 18 din 2/14
mai 1898, p. 69; Timpul, XX, nr. 93 din 30 aprilie/12 mai 1898.
17 Tribuna, XV, nr. 93 din 30 apr./12 mai 1898, p. 375.
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vechea Românie şi în Monarhia austro-ungară: dimineaţa parastas în memoria eroilor din 1848 căzuţi în lupta pentru libertatea socială şi naţio
nală a poporului, după masă ample manifestaţii populare iar seara expuneri publice privind istoria românilor, cu privire specială asupra celor
supuşi statului dualist. El a fost comunicat de Comitetul Central al Ligii
Culturale secţiunilor ce erau organizate în majoritatea centrelor urbane
din ţară iar acestea îl difuzează mai departe pe aria proprie, locală. Ală
turi de Ligă activează într-o strînsă colaborare Comitetul Naţional Studenţesc, for reprezentativ al tineretului universitar din Bucureşti şi Iaşi.
In Transilvania, presupunîndu-se şi eventualitatea că organele oficiale
ale statului asupritor vor interveni pentru împiedicarea aniversării, solicitările sînt la iniţiativa personală, chemată să găsească modalităţile potrivite împrejurărilor în fiecare localitate18 .
Caracterul unitar al sărbătoririi de către românii din statul independent şi de către cei aflaţi sub stăpînire străină s-a asigurat prin informarea zilnică şi reciprocă, prin intermediul presei, despre fiecare pas întreprins19. Erau exemple ce trebuiau să mobilizeze masele: „Să fie preconiza Revistei Orăştiei - o sărbătoare naţională în fiecare sat, în
fiecare petec de pămînt locuit de români" 20 . Aniversarea se va desfăşura
potrivit acestei năzuinţe. După marea acţiune de solidarizare ce avusese
loc în anii 1892-1894 în timpul mişcării memorandiste, sărbătorirea va
oferi primul prilej de mobilizare a maselor în jurul aceluiaşi ideal de eliberare şi unire.
A doua etapă a aniversării: desfăşurarea, a înscris - aşa cum fusese
prevăzut - ziua de vîrf la 3/15 Mai, iar locul unde ea s-a putut afirma cu
toată vigoarea a fost la Bucureşti, oraşul socotit de acum capitala virtuală a tuturor românilor. După un parastas la biserica Zlătari, în memoria luptătorilor de la 1848, participanţii se adună în Cişmigiu de unde
coloana formată din 6- 7 OOO persoane trece pe Bulevardul Elisabeta şi
apoi pe Calea Victoriei spre Şosea. Sînt prezenţi membrii Comitetului
central al Ligii şi ai Comitetului Secţiunii din Bucureşti, Comitetul naţio
nal al tinerimii universitare, Comitetul societăţii macedo-române, Asociaţia funcţionarilor publici, societatea muzicală Prosperitatea, societatea
Carpaţii, societatea Repausului duminical21 • Se trimiseseră invitaţii unui
număr de peste 50 de societăţi şi asociaţii din Bucureşti 22 , Comitetul Ligii
fiind preocupat să antreneze la activitate şi clasele „industriale", cum se
arată într-o corespondenţă 23 • Două fanfare, nenumărate steaguri fie
purtate de manifestanţi, fie împodobind clădirile pe întreg parcursul,
pancartele cu inscripţii semnificative: „Prin luptă la libertate", „Românii
1s Rev. Orăştiei, nr. 13 din 28 mart.19 apr. 1898, p. 50; vezi şi Trib. Pop., nr. 64
din 4/16 apr. 1898, de asemenea Liga Romdnă, nr. 11, Telegraful Romdn, cf. Rev.
Orăştiei, nr. 14 din 4/16 apr. 1898, p. 53.
19 Fragmente din apelul călduros al Ligii Române la sărbătorirea zilei de 3/15
Mai, au fost publicate în Tribuna, nr. 87 din 22 apr./4 mai 1898, p. 349 iar în numă
rul următor din 23 apr./5 mai 1898, p. 353, apare Inştiinţarea dată de Comitetul
executiv al Ligii, pentru sărbătorirea aniversării în România. ln nr. 95 din 2/14 mai
1898, p. 381 a aceluiaşi ziar, se publică „Manifestul-apel al Comitetului Naţional
Studenţesc din Bucureşti". Printr-o rubrică specială: „Pentru 3/15 Mai. Pregătiri
în România", opinia publică a fost permanent informată asupra măsurilor de
organizare a aniversării în majoritatea oraşelor din vechea Românie.
20 Rev. Orăştiei, nr. 13 din 28 mart./9 apr. 1898, p. 50.
21 Liga Romdnă, nr. 18-19 din 10 mai 1898, p. 274.
22 Tribuna, nr. 91 din 29 apr./11 mai 1898, p. 370.
~ 3 Trib. Pop„ nr. 85 din 6/18 mai 1898.
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subjugaţi cer dreptate", cocardele tricolore pe pieptul participanţilor,
mulţimea florilor, contribuiau la sublinierea caracterului festiv al sărbă
toririi. Atrăgea în mod deosebit atenţia steagul albastru al studenţimii
din Bucureşti. Se ştia că el fusese dăruit de fetele române din Sibiu în

anul 1893, în perioada de avînt creat de mişcarea memorandistă şi că
celelalte două părţi ce formau stindardul statului român, se aflau: cea
roşie la Iaşi şi cea galbenă în Transilvania, aşteptînd să fie reunite pe
aceeaşi hampă în momentul unirii Transilvaniei cu România. Şirul vorbirilor despre însemnătatea zilei îl începe M. Vlădescu, preşedintele
Ligii, care propune întregii asistenţe luarea angajamentului solemn „de
a lupta zi şi noapte pentru emanciparea poporului român subjugat" 24 .
După el urmează alţi reprezentanţi ai Ligii, de asemenea reprezentanţi
ai studenţimii din Transilvania şi ai Comitetului naţional studenţesc.
Festivităţile se încheie seara la Ateneul Român, unde conferenţiază doi
din cei mai populari luptători pentru „chestiunea transilvană": Ionaş
Grădişteanu şi Barbu Ştefănescu Delavrancea, ambii fiind deputaţi în
parlamentul României.
A 50-a aniversare a Adunării din 3/15 Mai pe Cîmpia Libertăţii s-a
desfăşurat într-un mod asemănător în toate părţile ţării. La Craiova ziua
de 3/15 Mai fusese sărbătorită şi în anul precedent25. In 1898, cu ocazia
semicentenarului, manifestaţia în grădina Bibescu va avea un caracter
de masă. La Piteşti participă la manifestaţie reprezentanţi de pe valea
Argeşului, la Predeal sosesc pe jos sau cu trăsurile locuitorii din Poiana
Ţapului, din Buşteni şi din Azuga. Regiunea Vrancei este martora sentimentelor de solidarizare a populaţiei din Buzău, din Vîrteşcoi, din Odobeşti, din Rîmnicu-Sărat, o manifestaţie solemnă are loc la Galaţi. Pe
adresa Ligii Culturale sosesc scrisori de adeziune şi saluturi de pe malul
Dunării şi al Mării Negre, din Turnu-Severin, din Celei locul de baş
tină al lui Popa Şapcă, cel care citise la 9 iunie 1848, la Islaz, Proclamaţia-Program a revoluţiei din Ţara Românească - , din Corabia, din Caracal, din Giurgiu, din comuna Bujor - jud. Covurlui şi din Constanţa,
de asemenea din nordul îndepărtat al Moldovei, din oraşul Fălticeni. In
oraşul Bacău este prezent la sărbătorire un grup de ţărani şi muncitori
sosiţi de la Letea. La Focşani pe unde fusese tăiat odinioară hotarul
despărţitor intre Ţara Românească şi Moldova „3 Mai a stârnit un
entuziasm mai mare chiar decît 24 Ianuarie 1862" cînd s-a desăvîrşit
unirea Principatelor Române „părînd parcă gata a proclama în acest
oraş o altă unire aceea a tuturor românilor", se arată într-o corespondenţă trimisă de un localnic. La Ploieşti manifestanţii au parcurs
străzile decorate cu ghirlande şi steaguri oprindu-se la cele două statui
cu mesaj semnificativ: a Libertăţii şi a Vînătorilor, ridicată în cinstea
batalionului ce cucerise reduta Griviţa în războiul pentru independenţa
României. In unele părţi s-a manifestat sau s-a realizat chiar„ dorinţa
unor vizite reciproce intre transilvăneni şi bănăţeni pe de o parte şi
fraţii din statul independent pe de altă parte. Locuitorii de pe valea Jiului
Românesc au pornit în grup, pe drumul stăvechi de legătură, să participe la sărbătorire alături de românii din regiunea Haţegului, dar au
fost opriţi la graniţă 26 • In schimb corul din Sălişte, compus din 60 de
2t
25

2a

.\3"

Liga Romdnii, nr. 18-19 din 10 mai 1898, p. 275.
Ibidem, nr. 20 din 18 mai 1897, p. 317.
F. Pop., nr. 23 din 31 mai/12 iunie 1898, p. 273 .

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

persoane bărbaţi şi femei în portul popular regional, a coborît pe valea
Oltului la Rîmnicu-Vîlcea unde a cîntat: „Deşteaptă-te Române", producînd „un indescriptibil entuziasm în public" 27 •
Semicentenarul revoluţiei s-a desfăşurat cu un pronunţat caracter
politic în al doilea centru universitar din ţară, la Iaşi. Adunarea a avut
loc în piaţă, în faţa statuii lui Ştefan cel Mare. Au rostit cuvîntări patriotice Culianu, rectorul universităţii, Aron Densuşianu, profesor universitar originar din Transilvania şi alţii, iar festivitatea a continuat după
amiază cînd în Aula arhiplină a universităţii a conferenţiat istoricul A.
D. Xenopol ce-şi cucerise în acest timp un renume european. La Iaşi,
în faţa consulatului Austro-Ungariei manifestanţii şi-au exprimat dezaprobarea faţă de politica internă a statului dualist. Nemulţumirile au fost
provocate de raportul pe care-l făcuse consulul austriac împotriva reprezentării pe scena teatrului ieşean, la sfîrşitul lunii aprilie, a piesei: „Visul
României", în urma căruia autorul, colonelul Teişanu, a fost condamnat
la 60 zile arest. Sancţiunea fiind încă în curs, s-a hotărît să i se facă colonelului Teişanu o manifestaţie de simpatie. Autorităţile luaseră însă din
timp măsuri şi grupuri de jandarmi fuseseră postate pentru a împiedeca
adunări de protest în faţa consulatului Austro-Ungariei. Publicul încearcă
să depăşească cordonul de jandarmi, acesta rezistă, are loc o ciocnire.
Faptul va avea ecou, şi în parlamentul României el va face obiectul unei
interpelări din partea deputatului G. A. Scorţescu 28 • Piesa avea într-adevăr un conţinut iredentist, provinciile României între care Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul - personificate, apăreau pe scenă
şi „la un moment dat arată G. A. Scorţescu veneau grupate sub
un singur steag, sub o singură coroană, reprezentînd astfel visul, idealul
unei patrii române comune" 29 • Nu era un fapt neobişnuit, asemenea
creaţii literare: lirice, dramatice sau în proză, aveau o frecvenţă deosebită în acest timp 30 • Guvernul aflîndu-se în impas, deoarece era nevoit
să reprobe orice manifestaţii ce vizau statul vecin, deşi ştia că problema
naţională mobiliza toate spiritele a tergiversat, întîrziind cu zece zile
dezvoltarea interpelării. Faptul îşi pierde astfel actualitatea. Ministrul
de interne Ferechide respinge apoi interpelarea arătînd că funcţionarii
şi-au făcut datoria apărînd ordinea publică 31 • Mult mai drastic răspunde
interpelării D. A. Sturdza, preşedinte al consiliului de miniştri şi ministru de externe. Arătînd tendinţa naţional-politică a piesei, el reprobă
acţiunile prin care se dau încurajări fie tineretului, fie poporului „la nişte
năzuinţe care nu pot să aibă realitate" 32 •
Se conturează astfel limpede, cu prilejul aniversării că cercurile ofic:iale din România nu acţionau pe linia idealului progresist al unirii, acest
rol revenind maselor populare mobilizate să-l înfăptuiască. Peste aceste
27 Descrierea manifestaţiilor în: Liga Romdnă, numerele 18-22 din 10, 17, 23
şi 31 mai 1898, p. 276-279, 280-285, 297-302. O privire retrospectivă asupra aniversării, în Calendarul Poporului, 1899, pp. 90, 91.

2s Dezbaterile Adunării
Deputaţilor 1897/98, nr. 67 din 31 mai 1898, pp.
1285-1288.
29 Ibidem, p. 1286.
:ro In arhiva D. A. Sturdza, BARSR 111/65 se păstrează în manuscris piesa
Visul, de Const. A I. Gri g ori u, în care ideea unirii se exprimă alegoric prin
ţăranii

ce sosesc din diferite provincii româneşti şi care întorcîndu-se acasă trebuiau să ducă cuvintele de îmbărbătare şi de credinţă într-un viitor mai bun,
primite de la personajul principal al piesei: România.
31 Dezbaterile Adunării Deputaţilor . .. , p. 1289.
32

Ibidem, p. 1290.
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limite, sărbătorirea zilei de 3/15 Mai în România a constituit un prilej
de manifestare naţională depăşind reticenţele şi punînd în umbră animozităţile. Aşa cum aprecia un corespondent din Bucureşti al ziarului
Tribuna, fusese demonstrat: „că în chestiunile mari naţionale una sîntem,
şi că nimic nu este în stare să stingă comunicarea sentimentelor de la
fraţi la fraţi"3 3 .
Aniversarea zilei de 3/15 Mai s-a axat pe aceeaşi problematică şi în
Transilvania, deşi formele pe care le-a îmbrăcat aici au fost cu totul
deosebite. Venind în întîmpinarea oricăror manifestaţii ale naţionalităţi
lor, guvernul Banffy a interzis adunările populare şi, prin ordonanţă ministerială ziua de 11 aprilie cînd fuseseră sancţionate în anul 1848 hotă
rîrile dietei maghiare din Pojon (Bratislava) a fost declarată oficial zi
de aniversare a semicentenarului revoluţiei. Prefecţii au convocat organele subalterne transmiţînd instrucţiunile primite, mitropoliţilor şi episcopilor români li s-a cerut să dea circulare către preoţi, de interzicere
a oricăror manifestări cu caracter politic-naţional în biserici 34 . La 12
mai primpretorul din Blaj a comunicat interzicerea adunării programate
pentru 3/15 Mai pe Cîmpia Libertăţii. Ziarul Tribuna a lansat atunci
cuvîntul de ordine ca sărbătoarea să se facă peste tot, potrivit 'împrejurărilor locale. Pentru o cît mai rapidă încunoştinţare a populaţiei, atît
interzicerea adunării cît şi propunerea ziarului menţionat, au fost reproduse şi de alte periodice 35 •
Hotărîrea guvernului nu a găsit poporul român nepregătit şi relată
rile ample primite din tot cuprinsul Transilvaniei, din oraşe şi din cătune
îndepărtate, demonstrează că şi aici, ca şi peste Carpaţi, a 50-a aniversare a revoluţiei a fost sărbătorită pentru simbolul său naţional-politic.
3/15 Mai, căzînd în anul 1898 într-o zi de duminică, mulţimea în
haine de sărbătoare s-a adunat în biserici. Un aspect general al aniversării a fost legat în Transilvania de cinstirea eroilor revoluţiei din 1848
prin pomenirea lor în timpul slujbei religioase. La Sîmbăta de Jos, în
Făgăraş, un străvechi ritual de binecuvîntare a comunei a fost programat
pentru 3/15 Mai. O locuitoare din Sălişte venită să participe, a solicitat să fie amintiţi „răposaţii moşi strămoşi" 36 , enumerînd de fapt mai
multe personalităţi revoluţionare române din anul 1848. La Doştat lîngă
Alba Iulia s-a procedat într-un mod asemănător. Un emisar al statului
dualist venit ca supraveghetor, a înţeles însă că numele: Simeon, Ion,
Vasile, Avram, Florian37 , ş.a. rostite în timpul oficierii parastasului evocă
de fapt pe cunoscuţii eroi ai revoluţiei române din Transilvania: Simion
Balint, Ion Buteanu, Vasile Moldovan, Avram Iancu, Florian Micaş. Ca
urmare, preotul Albon din localitate a fost arestat şi dus pentru instrucţie judiciară la Alba Iulia 38 . In alte părţi: pe mormîntul lui Simion Băr
nuţiu, la Bocşa Română în Sălaj, sau la Sibiu, pe mormintele lui George
Bariţiu şi Alexandru Papiu-Ilarian, la Braşov pe mormîntul lui Andrei
Mureşanu, în cimitirul din Boziaş pe Cîmpia Ardealului, unde era aşezat
33 Tribuna, XV, nr. 90 din 29 apr./11 mai 1898, p. 370.
s4 Rev. Orăştiei, nr. 19 din 9/21 mai 1898, p. 73.
35 Tribuna, nr. 94 din 1/13 mai 1898, p. 377, p. 379; nr. 95 din 2/14 mai 1898,
p. 381; Gaz. Tr., nr. 95 din 1/12 mai 1898; Trib. Pop., nr. 83 din 3/15 mai 1898,
p. 405; Timpul, nr. 96 din 3/15 mai 1898 şi nr. 97 din 5/17 mai 1898; Rev. Orăştiei,
nr. 19 din 9/21 mai 1898, p. 73.
36 Tribuna, XV, nr. 108 din 19/31 mai 1898, p. 434.
a7 Ibidem, nr. 102 din 10/22 mai 1898, p. 409.
39 Ibidem, nr. 98 din 6/18 mai 1898, p. 393 şi 395.
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Vasile Moldovan, fostul prefect al Legiunii a III-a în 1848, au fost depuse
cununi de lauri şi flori legate cu eşarfe tricolore 39 . In nordul Transilvaniei,
la Baia-Mare, la Baia-Sprie, la Cavnic, de asemenea aniversarea s-a făcut
în biserică, prin amintirea eroilor revoluţiei române40 . Nu s-a putut
ajunge însă la mormîntul lui Avram Iancu, regiunea fiind pusă sub
aspră supraveghere jandarmerească. Drept suplinire se face în presă evocarea impresionantei înmormîntări ce avusese loc în toamna anului 1872
şi la care au luat parte 10.000 de moţi şi crişeni şi au servit 30 de preoţi,
însoţind cu toţii pe conducătorul revoluţionar din 1848 ce mergea pe
ultimul său drum în dangătul clopotelor trase la toate bisericile din ţinu
tul Zarandului4 1 .
Nota dominantă a aniversării semicentenarului de către români în
Transilvania, a fost dată astfel de omagiul pios adus figurilor revoluţiei din 1848. Conform posibilităţilor şi iniţiativei locale, s-au găsit însă
şi alte căi de sărbătorire. La Băseşti, în Sălaj, festivitatea a avut loc
o dată cu examenul de sfîrşit de an a 55 băieţi şi 44 fete din şcoala cu
program normal şi a 20 băieţi şi 17 fete din şcoala de repetiţie42 , iar la
Turda-Arieş ea a fost legată de primirea în comună a noului preot, ţot
satul ieşind în întimpinare la marginea comunei cu prapori care aveau
culorile naţionale: roşu, galben, albastru4 3 . Cu multă însufleţire a participat la jubileu tinerimea română din Cluj, din Oradea, cinstind „serbarea naţională" cu dizertaţii şi cintece patriotice. Cei din Oradea au redactat cu acest prilej un protest contra opririi adunării românilor la Blaj,
al cărui text, purtînd 22 semnături, va fi publicat în ziarul Tribuna
citeva zile mai tîrziu 44.
O iniţiativă originală au avut românii din comitatul Hunedoara, propunînd ca de ziua jubiliară 3/15 Mai, să fie legată „o manifestaţie nobilă,
de jertfă pentru vre-un aşezămînt oare-care, naţional". Pentru regiunea
respectivă un asemenea aşezămînt a fost socotit internatul de pe lingă
gimnaziul din Brad. A doua şcoală secundară românească din monarhie
susţinută de ortodocşi şi care funcţiona în localitate, lupta pentru a se
menţine, cu mari greutăţi materiale, în lipsa oricărui ajutor din partea
statului. Chemarea a fost astfel cu interes receptată. „Revista Orăştiei"
o transmite mai departe şi deschizind o rubrică specială sub titlul: „Un
gînd frumos", o popularizează, adăugind sugestia ca venitul unor petreceri ce se vor organiza, să se consacre de asemenea aceluiaşi scop. Pentru
a înlesni expedierea sumelor ori cît de mici ar fi fost ele, se alătură
fiecărui exemplar al revistei un mandat poştal cu adresa direcţiunii gimnaziului din Brad. In numărul !-lrmător al revistei o corespondenţă din
Zarand semnată „Crişanul" susţine propunerea hunedorenilor iar ziarele
„Tribuna Poporului" şi „Telegraful Român" laudă la rîndul lor ideea 4 ~.
39 Tribuna, nr. 97 din 5/17 mai 1898, p. 390; F. Pop., nr. 20 din 10/22 mai 1898,
p. 230 şi nr. 21 din 17 /29 mai 1898, p. 249; Gaz. Tr. nr. 104 din 12 124 mai 1898.
p. 249; Gaz. Tr., nr 104 din 12/24 mai 1898.
40 Tribuna, nr. 99 din 7/19 mai 1898, p. 398.
u Rev. Orăştiei, nr. 44 din 31 oct./12 nov. 1898, p. 173.
42 Tribuna, nr. 107, din 17/29 mai 1898, p. 430.
4 3 F. Pop., nr. 22 din 24 mai/5 iunie 1898, p. 256.
44 Tribuna, nr. 98 din 6/18 mai 1898, p. 393 şi nr. 104 din 13/25 mai 1898,
p. 419; în nr. 99 din 7/19 mai 1898, p. 398, se află textul cuvin tării rostite la Oradea
la 3/15 Mai, cuprinzînd ca un îndemn lozinca: „Deşteaptă-te române şi înţelege
semnul măreţului trecut."
4
s Trib. Pop., nr. 79 din 28 mart.flo apr. 1898, p. 387; Telegraful Romdn, cf.
Rev. Orăştiei, nr. 22 din 30 mai. 111 iunie 1898, p. 87.
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Contribuţiile cît de modeste au însemnat o întărire a spiritului de răspun
dere pentru menţinerea instituţiilor culturale atît de importante în lupta
de emancipare politică ce se ducea. Au trimis bani pentru susţinerea
„Convinctului" din Brad locuitorii din: Chişineu, Cîmpeni, Dobra, Băiţa,
Bucium-Cerbu, Homorod, Romoşel, Hunedoara, Sibişel, Căstău, Beriu,
Săcărîmb, Brad, Sibiu, Orăştie fondul gimnaziului sporind în urma
acestei acţiuni cu 82 fl. Plin de înţeles a fost de asemenea semnul sărbă
toirii la Sălişte, lîngă Sibiu. Dimineaţa zilei de 3/15 Mai 1898, a găsit
comuna împodobită cu 4 steaguri în culorile naţionale ale României. Două
erau aşezate pe pavilionul de vară din centrul localităţii şi alte două pe
o coastă a viilor din împrejurimi, numită „La Tarniţă". Ele au rămas
arborate pînă seara, arată un localnic, „privite cu drag de toţi românii,
ca semne ale unui viitor de aur"4 6 • Arestarea celor 9 tineri care au iniţiat
acţiunea şi pedepsirea fiecăruia cu amendă de 4 florini şi o zi închisoare, a prilejuit o nouă manifestare de rezistenţă în lupta de eliberare
şi unire, acuzaţii prezentîndu-se la judecată încinşi cu brîie ţesute în cele
trei culori „româneşti" 47 • Tricolorul ca semn extern al năzuinţei de unire
cu România a fost prezent şi la Braşov. Tineretul s-a adunat în Schei purtînd pe pălării panglici fie albastre, fie galbene, fie roşii care reunite
dădeau culorile statului român 48 •
In numeroase părţi ale Transilvaniei se programaseră pentru 3/15 Mai
sau pentru ajunul aceste zile manifestaţii culturale şi serbări populare. La
Sebeş o adunare cîmpenească era prevăzută pentru locul numit „La
Arini" 49 , la Băiţa o producţie teatrală urmată de concert trebuia să se
desfăşoare la Pomul-Verde, la Orăştie programul pregătit pentru seara zilei
de 14 mai cuprindea piesa „Cîrlanii" a scriitorului moldovean C. Negruzii
şi dansurile populare: Căluşarii şi Bătuta, în comuna Balomir la petrecerea organizată de tinerime erau invitaţi să vină şi locuitorii din comunele
vecine. Peste tot, arată Revista Orăştiei, pregătirile sînt intense: la Hunedoara, la Băiţa, în jurul Petroşenilor, în Zarandul întreg 50 . Unele din
aceste manifestaţii nu s-au putut desfăşura în ziua programată, din cauza
interdicţiei guvernamentale. Ele s-au ţinut însă cu o săptămînă mai tîrziu
cu aceeaşi semnificaţie sărbătorească, simbolul lor fiind acum şi al capacităţii de rezistenţă a poporului împotriva îngrădirilor aplicate de statul
asupritor. Petrecerile oprite în 3/15 Mai la Blaj şi la Hunedoara „reînvie"
- cum arată ziarul Tribuna - în zilele de 22 şi 28 mai 51 , desfăşurîndu-se
în numele aceleiaşi sărbători jubiliare.
Măsurile restrictive nu au putut atinge adunările cu caracter restrîns.
„Din marginea Cîmpiei", un corespondent arată că sărbătorirea semicentenarului s-a făcut de către fruntaşii vieţii culturale din comunele Iclandul
Mare şi Iclănzel, Căpuşul de Cîmpie şi Lechinţa de Mureş, printr-o întrunire familiară la Iclandul Mare5 2 • La Braşov în ziua aniversării a avut loc o
masă comună în Casa de tir de sub muntele Tîmpa, la care au participat
membri ai societăţii române braşovene „reprezentînd toate breslele"53.
46 Tribuna, nr. 102 din 10/22 mai 1898, p. 409; Trib. Pop„ nr. 97 din 23 mai/4
iunie 1898, p. 473; F. Pop„ nr. 21 din 17/21 mai 1898, p. 242.
47 Rev. Oră.ştiei, nr. 25 din 20 iunie/2 iulie 1898, p. 99.
4 s Spicuiri din presa maghiară în Gaz. Tr„ nr. 100 din 7/19 mai 1898.
49 Tribuna, nr. 101 din 9/21 mai 1898, p. 405.
so Rev. Oră.ştiei, nr. 17 din 25 apr./7 mai 1898, p. 67; nr. 18 din 2/14 mai 1898,
p. 69.
s1 Tribuna, nr. 101 din 9/21 mai 1898, p. 406.

s2

Ibidem.

s3 Gaz. Tr„ nr. 98 din 5/17 mai 1898; Tribuna, nr. 99 din 7/19 mai 1898, p. 397.

138

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

corespondenţe consemnează sărbătorirea

Alte

la Sibiu, la Alba-Iulia, la
la Haţeg 54 • ln ciuda opreliştii, semicentenarul s-a sărbătorit şi în
Banat, la Teregovass.
lntr-un mod aparte s-a desfăşurat ziua aniversării la Blaj. Adunarea
populară proiectată pentru 3/15 Mai fiind interzisă, căile de acces spre
„Cîmpia Libertăţii" fuseseră blocate iar în oraş şi în împrejurimi au fost
aduşi 600 soldaţi pedeştri şi husari 56 • ln ciuda măsurilor preventive s-au
întrunit la Blaj cu acest prilej personalităţi reprezentative ale vieţii politice româneşti din monarhie: Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Aurel C.
Domşa, Dr. Ştefan Cicio Pop trimis al ziarului „Tribuna Poporului", Dr.
Elie Dăianu reprezentant al „Tribunei", ş.a. A fost mult comentată sosirea la Blaj a unui grup de 60 moţi din Albac. Plecaseră înainte de a afla
de interzicerea adunării şi au mers pe poteci tăinuite ocolind jandarmii
care i-ar fi putut opri. Veneau „să se închine pe unde a umblat Iancu al
nostru", cum declara unul dintre ei57 • Prezenţa lor apărea ca un avertisment amintind necesitatea păstrării tradiţiei şi a dezvoltării ei potrivit
noii conjuncturi politice.
A 50-a aniversare a Marii Adunării Naţionale din 3/5 Mai 1848, a fost
sărbătorită de români nu numai în partea răsăriteană a imperiului ci şi
la Budapesta şi la Viena, la Graz, la Lipsea, precum şi în alte oraşe europene, la Bruxelles şi la P.arisss.
Numai în „Ţara Moţilor" icoana sărbătoririi nu poate fi reconstituită
decît indirect, din conţinutul numeroaselor proteste împotriva mulţimii
jandarmilor ce au fost trimişi împînzind regiunea. Aşezările vizate au fost
în primul rînd: Cîmpenii, Albacul, Scărişoara 59 • Măsuri de supraveghere se
luaseră însă pretutindeni. La Dej şi în împrejurimi, cum spuneau ţăranii
veniţi în capitala comitatului la tîrg, de asemenea la Bistriţa, la Orăştie,
la Deva, la Banpotoc, la Hărău şi la Vărmaga, la Turda, la Alba-Iulia, la
Beiuş, la Sibiu, la Haţeg şi la Arad, în Vinţul de Sus şi în Măhaciu, la
Heghinul Săsesc şi la Gherla, în Banat în comitatul Caraş-Severin şi în
centrul său la Lugoj 60 , peste tot la slujbă, în biserică, au asistat poliţişti
sau funcţionari de stat trimişi ca observatori. Dar chiar şi în aceste condiţii prezenţa poporului era activă, fiecare din membrii asistenţei fiind
conştient de semnificaţia aniversării. ln mod îndreptăţit „Foaia Poporului" trăgea concluzia generalizatoare arătînd că: „Ziua de 3/15 Mai s-a
serbat peste tot locul unde se află români, astfel că ea prin aceasta a
devenit o sărbătoare naţională a întregului neam românesc" 61 •
Cîteva săptămîni mai tîrziu, la 9 şi la 11 iunie 1898, a urmat săr
bătorirea în vechea Românie a celei de a 50-a aniversări a revoluţiei din
Ţara Românească. Manifestanţii s-au adunat la Bucureşti în grădina Sf.
Gheorghe de unde au mers încolonaţi la Filaret, pe Cîmpul Libertăţii.
Participă la festivitate deputaţi şi senatori din majoritatea parlamentară,
de asemenea membri ai guvernului: Pallade, ministru de justiţie, Stolojan
Beiuş,

Rev. Orăştiei, nr. 19 din 9/21 mai 1898, p. 74.
Tribuna, nr. 99 din 7/19 mai 1898, p. 397.
58 F. Pop, nr. 20 din 10/22 mai 1898, p. 229; Tribuna, nr. 97 din 5/17 mai 1898,
p. 389; Ibidem, nr. 101 din 9/21 mai 1898, p. 405.
57
Tribuna, nr. 97 din 5/17 mai 1898, p. 389; F. Pop., nr. 20 din 20/22 mai 1898,
p. 229.
511 F. Pop., nr. 20 din 10/22 mai 1898, p. 231; Tribuna, nr. 100 din 8/20 mai
1898, p. 414; Calendarul Poporului 1899, p. 91.
58 Tribuna, nr. 101 din 9/21 mai 1098, p. 405.
eo F. Pop., nr. 21 din 17/29 mai 1898, p. 242.
01 Ibidem, p. 241.
M
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al agriculturii şi domeniilor, Spiru Haret al cultelor şi instrucţiunii puplice, Ferechide, ministru de interne, care rosteşte discursul festiv 62 • Şi
aici s-a adus cu acest prilej un omagiu capilor mişcării de la 1848 pe
mormintele cărora au fost depuse flori, iar la statuia lui Heliade Rădulescu
Asociaţia generală a studenţilor universitari a pus o cunună de lauri legată
cu eşarfă tricoloră 63 • De aceeaşi zi festivă se leagă punerea pietrei fundamentale pentru Monumentul Pompierilor „expresia recunoştinţei tuturor
românilor" cum arăta Comitetul ce fusese constituit în acest scop în anul
precedent 64 • Aşezat pe Dealul Spirii, monumentul trebuia să amintească
rezistenţa pentru apărarea revoluţiei împotriva turcilor veniţi s-o înă
buşe în septembrie 1848.
Antagonismul acut existent în sînul cercurilor politice burghezo-moşiereşti din vechea Românie, precum şi contradicţia profundă dintre clasele exploatatoare şi cele exploatate şi-au pus pecetea, împiedecînd desfăşurarea aniversării ca o sărbătoare a întregului popor. Masele nu puteau
fi mobilizate în condiţiile în care oficialitatea considera că „întreaga
programă a luptătorilor de la 1848 a fost realizată", cum se spunea într-o
telegramă adresată regelui Carol I, 65 deşi sarcinile revoluţiei burghezodemocratice nu fuseseră îndeplinite decît parţial. Divergenţele s-au manifestat în incinta parlamentului şi în afara lui, reprezentanţii partidelor
politice burgheze D. A. Sturdza, P. S. Aurelian, P. P. Carp, urmaţi de
presa de partid, disputîndu-şi prioritatea şi rolul conducător în mişcarea
paşoptistă 66 • Contradicţiile au apărut şi cu prilejul festivităţii, în ziua de
11 iunie, cînd partidele din opoziţie de asemenea dizidenţa liberală
„drapelistă" s-a abţinut de la o conlucrare cu guvernamentalii, în timp
ce o altă grupare dizidentă, tot Naţional Liberală condusă de Nicolae
Fleva, a sărbătorit aniversarea separat de manifestaţia oficială 67 • Datorită
acestor frîne specifice societăţii împărţită în clase antagoniste, jubileul
revoluţiei din Ţara Românească nu s-a putut ridica la înălţimea pe care
a atins-o aniversarea Adunării Naţionale din 3/15 Mai ce avusese loc în
1848 pe Cîmpia Libertăţii, la Blaj.
Carenţe generate de acelaşi antagonism de clasă s-au manifestat şi
în I\Ionarhia austro-ungară cu prilejul aniversării. Guvernul Banffy declarase ziua de 11 aprilie ca zi jubiliară, dar tradiţia progresistă a revoluţiei ungare era legată de ziua de 15 martie, data izbucnirii mişcării burghezo-democratice la Pesta. Numai în această optică semicentenarul avea
pentru poporul maghiar un mesaj contemporan: realizarea unui stat unitar separat de Austria, după cum şi înainte cu 50 de ani, în 1848--49,
lupta se desfăşurase pentru independenţa Ungariei de sub jugul habsburgic. Voind să refacă tabloul participanţilor din comitatul Hunedoara la
războiul pentru eliberarea Ungariei, redacţia revistei săptămînale „Hunyad" (Hunedoara) ce apărea la Deva întreprinde o anchetă 68 . In acest
scop lansează în februarie 1898 un Apel însoţit de un Chestionar refee2 Timpul, nr. 127 din 12/24 iunie 1898; Gaz. Tr., nr. 130 din 14/26 iunie 1898;
Tribuna, nr. 133 din 19 iunie/1 iulie 1898, p. 533.
63 Trib. Pop„ nr. 113 din 16/28 iunie 1898, p. 553.
M Voinţa Naţională, XIV, nr. 3848 din 24 sept.16 oct. 1897.
es Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, v. I,

p. VII.
86

Bucureşti,

1902,

Timpul, nr. 120 din 4/16 iunie 1898; Constituţionalul, IX, nr. 2598 din 12/24
şi X, nr. 2738 din 6/18 noi. 1898; Drapelul, I, nr. 178 din 14 dec. 1897;

iunie 1898

Voinţa Naţională,

nr. 4028 din 19 iunie/1 iulie 1898.
e7 Timpul, nr. J.20 din 4/16 iunie 1898; Gaz. Tr., nr. 130 din 14/26 iunie 1898.
68 Hunyad, XXII, nr. 6 din 5 febr. 1898.
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ritor la condiţiile şi durata participării, pentru cei ce nu mai erau în
viaţă fiind solicitate rudele sau cunoscuţii să dea lămuririle necesare. Pe
măsură ce răspunsurile sosesc, ele sînt publicate în coloanele revistei ca
dovadă vie a aportului adus de localnici la luptă. Referitor la Garda
naţională ce se constituise la Deva în luna mai 1848, se dă amănuntul semnificativ că ea a fost instruită şi condusă cu mult spirit de răspundere de
un soldat român: Ioan Popescu69• Din răspunsurile la Chestionar, reieşea
însă şi faptul că în tabăra adversă se aflaseră trupele imperiale habsburgice prin care s-a înăbuşit lupta de independenţă a Ungariei. Faptul nu
era de natură să estompeZ€ asperităţile ci dimpotrivă să le contureze, şi
aceasta tocmai în momentul cînd înnoirea pactului dualist între Austria
şi Ungaria întîmpina dificultăţi, în Ungaria fiind puternic curentul antiguvernamental, potrivnic dualismului.
Aniversarea revoluţiei din 1848, a scos în evidenţă şi o altă contradicţie ce măcina monarhia, aceea dintre clasele beneficiare ale compromisului dualist şi naţiunile asuprite. In semn de protest împotriva politicii reacţionare guvernamentale, acestea nu au participat la festivităţile
oficiale de sărbătorire. La Deva, la Sibiu au fost prezenţi doar funcţio
narii de stat, dar nici unul dintre români şi saşi 70 . Situaţia a fost asemănă
toare şi în alte părţi, sîrbii, romfmii, slovacii, saşii, adecă 2 din 3 părţi
ale populaţiei neputînd participa „din inimă" la serbare, cum arată ziarul
„Siebenblirger Deutsche Tageblatt" din Sibiu 71 . Justificarea o dă în lumină
realistă ziarul croat „Zastava" constatînd că: „Asupritorii şi asupriţii nu
pot şedea la o masă comună de veselie" 72 .
Pentru românii din Transilvania a existat un moment în plus de
încordare, cu prilejul sărbătoririi la 30 mai 1898, a semicentenarului dietei
de la Cluj, în care s-a proclamat uniunea Transilvaniei cu Ungaria. In
articole ample, presa română a arătat arbitrarul hotărîrii luate atunci
fără consultarea românilor care formau
în Transilvania majoritatea
populaţiei7 3 .

Un aspect important al aniversaru m Monarhia habsburgică a constat în reafirmarea postulatelor comune ale naţionalităţilor asuprite care
avea drept consecinţă întărirea convingerii asupra necesităţii reunirii lor
în luptă. Această finalitate o au reproducerile în gazetele româneşti a
articolelor din ziarele „Obzor" şi „Agramer Tagblatt" ce conturează punctul de vedere al croaţilor pentru emanciparea naţională, relatările despre
pregătirile pe care le fac cehii pentru a sărbători la 21 august jubileul de
50 de ani de la ştergerea iobăgiei, sau cele referitoare la serbarea în
memoria lui Stephan Ludwig Roth, organizată la Berlin de Societatea universitarilor saşi de acolo 74 . O serie de documente din 1848 şi 1849 pe care
le publică „Tribuna" şi „Tribuna Poporului" avea aceeaşi menire: de
subliniere a comunităţii de interese a românilor, sîrbilor, croaţilor şi slovacilor75 în lupta lor împotriva asupririi naţionale .
69

70

71

72

•

Ibidem, nr. 15 din 9 aprilie 1898.
Rev. Orăştiei, nr. 14 din 4/16 aprilie 1898, p. 55.
Cf. Tribuna, nr. 72 din 1/13 aprilie 1898, p. 285.
F. Pop., nr. 12 din 15/27 martie il.898, p. 133; vezi şi Tribuna, nr. 52 din 7/19

martie 1898, p. 205.
7 3 F. Pop., nr. 21 din 17/29 mai 1898, p; 242; Gaz. Tr., nr. 109 din 19/31 mai
1898; Timpul, nr. 110 din 21 mai/2 iunie 1898.
74 Gaz. Tr., nr. 48 din 3/15 martie 1898, nr. 103 din 10/22 mai 1898; F. Pop.,
nr. 31 din 26 iulie/17 aug. 1898, p. 369.
75 Tribuna, nr. 90 din 26 apr./8 mai 1898; r.I'rib. Pop., numerele 133-137, din
27/15 iulie 109B, pînă în 21 iulie/2 august 1898, pp. 650, 654, 665-666 şi 671.
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Privirea retrospectivă asupra aniversării semicentenarului revoluţiei
din 1848 în Transilvania, arată afirmarea viguroasă a românilor. S-au
evidenţiat cu acelaşi prilej contradicţiile profunde ce subminau temeliile
monarhiei dualiste, cerînd o organizare nouă pe baze burghezo-democratice.
Pe un orizont mai larg manifestaţiile desfăşurate concomitent şi unitar în ziua de „3/15 Mai 1898", atît în vechea Românie cît şi în Transilv1mia, vorbeau de lupta comună a tuturor membrilor naţiunii pentru
ac<?laşi ideal. Prin schimbul asiduu de informaţii, presa constituind cel
mai însemnat agent de legătură - s-a realizat în conştiinţa maselor imaginea acţiunii unice peste lanţul Carpaţilor ce constituia atunci graniţă
politică. Acest rezultat realizat spontan a fost puternic potenţat printr-o
activitate conştientă de propagandă. Icoana anului 1848 reînvie prin nenumărate articole şi studii ce-i sînt închinate, dar se dă importanţa cuvenită
şi istoriei Transilvaniei în decursul ultimei jumătăţi de veac. In „Foaia
Poporului" se deschide o rubrică specială de „Cronică a anului 1848", în
care desfăşurarea evenimentelor de odinioară este urmărită şi redată pe
baza informaţiilor culese din presa timpului sau din alte publicaţii, în
primul rînd din lucrările de istorie: ale lui AL Papiu-Ilarian, George
Bariţiu, A. D. Xenopol. Urmează exemplul dat de „Foaia"" din Sibiu şi
alte ziare: Tribuna, Tribuna Poporului. Numeroase articole în presa din
Transilvania şi din România sînt consacrate revoluţiei din Ţara Românească şi Moldova 76 . Din iniţiativa secţiunii din Craiova a Ligii Culturale
apare broşura „Insemnătatea zilei de 3/15 Mai 1848" scrisă de profesorul
M. Străjan iar Comitetul Naţional Studenţesc hotărăşte editarea unei
lucrări de popularizare. Se bucură de o largă circulaţie lucrarea „Memorii
din 1848-49" a lui Vasile Moldovan, conducător revoluţionar român transilvănean în 1848, din care se publică numeroase fragmente în presa
timpului.
Activitatea de propagandă atinge cea mai mare intensitate în ziua de
3/15 Mai 1898. In primul rînd prin însoţirea pretutindeni, a manifestaţii
lor jubiliare, de conferinţe cu participarea unui număr considerabil de
intelectuali: profesori universitari sau de la şcolile secundare, învăţători,
preoţi, ziarişti, avocaţi, scriitori. Aduc un important aport studenţii de la
universităţile din Iaşi şi din Bucureşti, conlucrînd cu Liga Culturală pentru reuşita serbării şi trimiţînd delegaţi pentru a ţine conferinţe în majoritatea centrelor urbane din ţară.
Pe o arie largă s-a răspîndit cuvîntul scris, prin intermediul presei.
In ziua de 3/15 Mai caracterul festiv al periodicelor a fost atît de pronunţat, încît s-a putut vorbi de o adevărată „Sărbătorire a ziarelor" Gazeta Transilvaniei, Unirea, Foaia Poporului, Revista Orăştiei, în AustroUngaria, Epoca, Timpul, Dreptatea, în România, consacră întreg numărul
sau cea mai mare parte a lui, zilei jubiliare. Ziarul „Kronstădter Zeitung"
ce apărea la Braşov publică de asemenea un articol: „plin de admiraţie
şi dragoste faţă de români" 77 • La 3/15 Mai, prima pagină a „Tribunei"
apare purtînd culorile naţionale româneşti: un text omagial şi angajamentul „de a ţine neclintit ia credeul politic confirmat prin jurămîntul
7a Gaz. Tr„ nr. 130 din 14/26 iulie 1898; Voinţa Naţională, nr. 4028 din 19 iunie/1 iulie 1898; nr. 4091 din 6/20 sept. 1898; L'lndependence roumaine, 21 annee,
5-e serie, numerele 6034-6037, din 20 feb./4 mart. 1897 pină in 23 febr./7 mart.
1897.
77 Tribuna, nr. 97 din 5/17 mai 1898, p. 390.
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celor 40.000" este scris cu roşu într-un cadru ornamental albastru, sub
titlul ziarului executat în galben. In vechea Românie a apărut în cinstea
celei de a 50-a aniversări a Marii Adunări Naţionale de la Blaj, sub îngrijirea Ligii Culturale, un ziar festiv: „Câmpul Libertăţii". Avea reprezentată pe prima pagină imaginea depunerii jurămîntului la 3/15 Mai
1848 iar în cuprins numeroase portrete ale personalităţilor de seamă ale
vieţii politice şi culturale din 1848 a românilor, însoţite de scurte biografii.
Articolele sînt semnate de figuri reprezentative ale intelectualităţii: M. Vlă
descu, V. A. Urechia, I. Bianu, Gr. Tocilescu, I. Bogdan, I. Scurtu, IonescuGion, dr. Vasile Lucaciu, Ovid Densuşianu, T. V. Păcăţian, ş.a. 78 • In ziua
aniversării foaia jubiliară a fost distribuită participanţilor. „Succesul
acestui ziar a fost mare de tot, arăta Tribuna Poporului, toţi românii cău
tau şi-l procura, zeci de mii de exemplare s-au vîndut în toată ţara ... " 79
Prin publicaţiile ocazionale, prin conferinţele expuse şi prin intermediul presei, s-a realizat cea mai largă răspîndire a discursului lui Simion
Bărnuţiu ţinut la Blaj la 2/14 mai, şi a jurămîntului rostit în ziua urmă
toare pe Cîmpia Libertăţii. Răsunau cu mesaj contemporan cuvintele rostite înainte cu 50 de ani: „ ... fără de naţionalitate nu e libertate nici
lumină nicăeri, ci pretutindenea numai catene, întuneric şi amorţire",
iar textul jurămîntului putea fi considerat ca înnoirea unui angajament
solemn: de credinţă faţă de naţiune, de iubire a limbii strămoşeşti, de
patriotism şi de spirit umanist.
Un mijloc important de propagandă şi de educare a conştiinţei naţio
nale a maselor, a constat în slăvirea înaintaşilor, luptători în anul 1848
şi în perioada următoare, pentru propăşirea neamului. Indiferent de provincia unde şi-au desfăşurat activitatea ei apar acum ca reprezentanţi ai
naţiunii române. Deosebit de popular este Andrei ·Mureşanu al cărui
„Răsunet" scris înainte cu 50 de ani se generalizează, fiind cîntat pretutindeni cu ocazia serbărilor jubiliare din anul 1898. Figura revoluţionară
care mobilizează cu cea mai mare intensitate spiritele, este a lui Avram
Iancu. In anul jubiliar 1898 personalitatea sa este evocată în mod direct
în strînsă legătură cu aniversarea revoluţiei din 1848. Atenţia opiniei
publice a fost însă suscitată şi indirect prin discuţiile purtate, în acelaşi
an, în jurul „Fondului Iancu". Acesta fusese realizat prin colectă publică
şi era destinat ridicării unui monument conducătorului revoluţionar-de
mocrat din 1848 al transilvănenilor. Trebuind să fie utilizat pentru a asigura apariţia periodicelor româneşti „Tribuna" şi „Foaia Poporului" în
perioada grea ce a urmat după inăbuşirea mişcării memorandiste80 , el a
fost refăcut în România. Prin contribuţia unor membri al Partidului
Naţional Liberal, suma de 9.154.80 lei cît totaliza împreună cu dobînzile
a fost depusă în decembrie 1897 la Banca Naţională a României 81 , înlă
turîndu-se astfel, treptat, în cursul anului 1898, orice posibilitate de
bănuieli şi insinuări din partea unor răuvoitori, referitor la cheltuirea
fondului respectiv. ln anii următori personalitatea lui Iancu se va contura
tot mai puternic în conştiinţa maselor, detaşîndu-se ca exemplu mobilizator în lupta de eliberare şi unitate statală pe care poporul român o ducea.
7e
79

Cdmpul Libertăţii. Număr unic. Bucureşti, 3 mai 1898.
Trib. Pop., nr. 87 din 9/21 mai 1898, p. 423.

so Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, mss. rom., fond D. A.

Sturdza, XV, varia 100.
Ibidem, varia 101.
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Activitatea de propagandă avînd ca obiectiv expuneri asupra revodin 1848 şi semnalarea sarcinilor ei neîmplinite sau popularizarea
unor personalităţi avansate din istoria ultimei jumătăţi de veac a românilor, a evidenţiat în mod limpede preocuparea de a antrena masele la
lupta pentru desăvîrşirea unităţii statului român printr-o participare
conştientă a lor. Prin desfăşurarea ei, momentul sărbătoresc al aniversării
s-a prelungit. Acelaşi rezultat a fost atins prin relatările asupra sărbă
toririi, prin larga campanie de protest împotriva interzicerii adunării
comemorative la Blaj, în 3/15 Mai 1898, precum şi prin ecoul în cercurile
democratice europene pe care aniversarea l-a avut.
Zile de-a rîndul, presa a înfăţişat în coloanele sale, modul în care
s-a desfăşurat sărbătorirea, prezentarea făcîndu-se de obicei în coloane
alăturate: „Din ţara tiraniei", „Din ţara libertăţii", titluri sub care se
subînţelegea monarhia habsburgică sub primul, şi statul romîn independent sub al doilea. In faţa mulţimii rapoartelor consemnînd aniversarea,
redacţia ziarului „Tribuna" hotărăşte la 21 mai 1898 ca întreg numărul
să fie destinat publicării lor pentru a putea reveni apoi la problemele
curente82 • Descrierile prin care se realizează tabloul unitar al sărbătoririi,
alternează cu semnalarea piedicilor puse pentru zădărnicirea manifestaţiilor
cu caracter politic-naţional a românilor din Austro-Ungaria. De fapt interzicerea serbărilor jubiliare a românilor a avut un efect contrar celui
scontat de oficialităţile statului dualist. Problema a luat amploare, determinînd protestele românilor din monavhie şi din statul independent de
peste munţi. Au fost exprimate în incinta parlamentului din Bucureşti 83
şi au răsunat cu o semnificaţie deosebită în parlamentul din Viena unde
deputatul român, baronul Vasilco, semnala posibilitatea ca România să
se îndepărteze de Puterile Centrale dacă în statul dualist continuă politica
de asuprire faţă de românii de aici 84 • Incidentul opririi aniversării a fost
apreciat - în cursul unei conferinţe ţinute la Andenne - în Belgia,
asupra situaţiei din Austro-Ungaria, de August de Vreught, - ca o nouă
probă a politicii reacţionare faţă de naţionalităţile din imperiu. In acelaşi
timp Jules Brun elogia, la Paris, aniversarea Adunării Naţionale a transilvănenilor de către românii din statul independent, ca exemplu concludent de solidaritate naţională 85 •
Inţelesul cel mai profund naţional-politic al celei de a 50-a aniversări
a revoluţiei din 1848 a constat în afirmarea zilei de 3/15 Mai „ca o săr
bătoare naţională a tuturor românilor, de pretutindenea" 86 • Comparaţia
între 1848 şi 1898 scotea în evidenţă punctele programatice ale naţiunii
române care nu fuseseră îndeplinite, pe primul loc între acestea fiind
libertatea naţională a transilvănenilor 87 • Reieşeau însă şi posibilităţile
sporite de luptă prin unirea forţelor cu a românilor din statul independent. Contemporanii au descifrat acest simbol. „Şi au arătat, mai cu
r.eamă fraţii noştri din dulcea Românie scria Foaia Poporului - , că
în r,reaua noastră luptă pentru susţinerea neamului putem aştepta sprijin
;;i încurajare de la ei" 88 . Implinirea misiunii cerea coordonarea activităţii.
Forţele se verificaseră cu prilejul aniversării. Ieşise astfel în evidenţă, în
luţiei

82

Tribuna, nr. 101 din 9/21 mai 1898, p. 405.
Dezb. Ad. IJep., nr. 67 din 31 mai 1898, pp. 1286, 1288.
Liga Română, nr. 20 din 17 mai 1898, p. 304.
85 Ibidem, p. 303; nr. 21 din 24 mai 1898, p. 313.
s5 F. Pop., nr. 20 din 10/22 mai 1898, p. 229.
87 Gaz. Tr., nr. 98 din 5/17 mai 1898.
HB F. Pop., nr. 21 din 17 /29 mai 1898, p. 241.
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mod pregnant, necesitatea refacerii Partidului Naţional Român din Transilvania, cu un program adecvat împrejurărilor istorice. Ideea fusese
exprimată chiar în Manifestul-chemare lansat pentru adunarea pe Cîmpia
Libertăţii, în care făcîndu-se apel la „unire între fraţi", la „legătura tare
între popor, de la opincă pînă la vlădică, pentru apărarea celor mai
scumpe comori ale existenţei noastre naţionale", era vădită aluzia la
disensiunile manifestate între fruntaşii politici şi încercarea de a aduna
în jurul comitetului toate forţele 89 •
Activitatea de propagandă, agitaţie şi organizare erau puse în slujba
aceluiaşi ideal: eliberarea şi unirea Transilvaniei cu România. El constituise firul călăuzitor în tot cursul sărbătoririi celei de a 50-a aniversări
a revoluţiei din 1848 de către români, şi în nenumărate cazuri a fost
declarat în mod deschis. In oraşul Focşani, la hotarul unirii Moldovei cu
Muntenia, studentul Mironescu, sosit din Bucureşti, spunea în vorbirea
sa" „Şi noi azi să întindem o horă mare, şi ea să fie aceea a unirii tuturor
românilor", iar la Bacău un alt participant proclama unitatea statală a
românilor drept: „idealul pentru care trebuie să ne consacrăm toată
viaţa" 90 •

Aniversarea unor date memorabile din istoria poporului român a fost
un prilej de cultivare a tradiţiilor naţionale. Aceste manifestări nu se
limitau la evocarea trecutului ci vizau în mod direct prezentul şi viitorul
poporului româri91 • Cazul general, se verifică şi cu ocazia jubileului din
anul 1898. Semicentenarul revoluţiei din 1848 a adus pentru români, după
perioada de reflux în urma înăbuşirii mişcării memorandiste din Transilvania, un reviriment. Cu un conţinut deosebit de bogat, nota dominantă
fiind nu de protest, ci de afirmare naţional-politică.

„1848-1898" - UN ANNJVERSAIRE A SIGNIFICATION NATIONALE
ET POLITIQUE

RESUME

Le 50e anniversaire de la revolution de 1848, celebre en 1898, fut l'occasion
de remettre en valeur les traditions nationales. Apres la periode de recul consecutive a la repression du mouvement memorandiste, l'evenement marque un revirement, base sur un contenu ideologiques d'une grande richesse, dont la note principale n'etait pas la protestation, mais la volonte de s·affirmer sur le plan national
et politique.
89 Ş t. Pas cu, Marea Adunare Naţională . .•, p. 208.
eo Liga Romdnă, nr. 20 din 17 mai 1898, p. 300; nr. 18-19 din 10 mai 1898,
p. 278.
91 Unirea Transilvaniei cu Romdnia 1 Decembrie 1918, sub. red. I o n PopescuP u ţ uri şi Dr. Augustin De ac, Ed. pol. Bucureşti, 1970, p. 360.
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ASPECTE ALE ECONOMIEI AUSTRO-UNGARE
IN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Dr. Constantin Enea

La 28 iulie 1914 a izbucnit primul război mondial imperialist, generat
de întregul mers al dezvoltării capitalismului monopolist. Referindu-se
la pregătirile declanşării războiului, V. I. Lenin nota în 1913: „Iată de
pildă, Europa: statele care se intitulează „civilizate" sînt angajate acum
într-o cursă febrilă a înarmărilor. In mii de chipuri, prin mii de ziare,
de la mii de catedre se face propagandă deşănţată pe tema patriotismului, culturii, patriei, păcii, progresului şi toate astea numai pentru a
justifica noi cheltuieli de zeci şi sute de milioane de ruble pentru tot felul
de mijloace de distrugere" 1• După izbucnirea războiului, V. I. Lenin
arăta: „Războiul european şi mondial are un caracter clar şi precis de
război burghez, imperialist, dinastic. Lupta pentru pieţe şi jefuirea ţărilor
străine, tendinţa de a sugruma mişcarea revoluţionară a proletariatului
şi democraţiei înlăuntrul ţărilor, tendinţa de a prosti, dezbina şi măcelări
pe proletarii din toate ţările, asmuţind sclavii salariaţi ai unei naţiuni
împotriva sclavilor salariaţi ai alteia în folosul burgheziei - iată singurul conţinut real şi singura semnificaţie reală a războiului" 2 •
Demascînd pe aţîţătorii la război care voiau să „apere" cultura prin
mijloace de distrugere a culturii şi civilizaţiei, V. I. Lenin sublinia că
adevărata vinovată a conflagraţiei mondiale este burghezia tuturor puterilor imperialiste şi în primul rînd burghezia germană 3 .
O grea răspundere în declanşarea războiului imperialist a revenit
claselor dominante din Monarhia austro-ungară, care prin politica lor
agresivă, în flagrantă contradicţie cu interesele popoarelor, l-au pregătit
cu mult înainte 4 • Atît burghezia cît şi marea moşierime aristocratică, ale
cărei interese erau împletite cu marea finanţă, sperau că în urma războiu
lui se va întări poziţia de mare putere a Austro-Ungariei şi acaparînd
pieţe şi teritorii cu materii prime în Peninsula Balcanică, vor putea să
învingă criza internă şi să scape de coşmarul revoluţiei. Ca şi deputaţii
din parlamentul de la Viena, în Camera din Budapesta, contele Apponyi
asigura guvernul de sprijinul întregii opoziţii, pentru a putea duce cu succes războiul, iar primul ministru, contele Ştefan Tisza, afirma că: „RăzV. I. Lenin, Opere complete, voi. 23, Ed. Politică, Bucureşti 1964, p. 64.
V. I. Le n i n, Opere complete, voi. 21, Ed. P.M.R., Bucureşti, 1952, p. 1.
~ I d e m, voi. 23, Ed. Politică, Bucureşti, 1964, pp. 64-65.
4 Deşi Austro-Ungaria nu a participat la războaiele balcanice, ea a cheltuit
surue uriaşe pentru întărirea flotei şi armatei. In 1912 pentru nevoile armatei şi
flotei au fost alocate mai mari sume ca in 1911, iar in 1913 sumele alocate au atins
cifra record de 958 milioane coroane. (I u. A. Pisare v, Osvoboditelnoe dvijenie
j<.1goslavskih norodov Avstro-Vengrii, 1900-1914; Moscova, 1962, pp. 290-291).
1
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boiul a pus capăt discordiei dintre partide, luptei de clasă, (şi) a înlătu
rat contradicţiile naţionale" 5 .
Un sprijin serios în pregătirea şi declanşarea primului război mondial l-a primit burghezia din ţările capitaliste din partea majorităţii liderilor reformişti din partidele social-democrate ale Internaţonalei a II-a.
„Intr-un moment de cea mai mare importanţă istorică mondială - scria
V. I. Lenin - majoritatea conducătorilor actualei Internaţionale, a Internaţionalei a II-a socialiste (1889-1914), încearcă să substituie socialismului naţionalismul. Datorită atitudinei lor, partidele muncitoreşti din
aceste ţări nu s-au opus comportării criminale a guvernelor, îndemnînd
dimpotrivă clasa muncitoare să-şi identifice poziţia ei cu cea a guvernelor imperialiste. Conducătorii Internaţionalei au trădat socialismul votînd
creditele de război, repetînd lozincile şoviniste (patriotice) ale burgheziei
din propriile lor ţări, justificînd şi luînd apărarea războiului, intrînd în
guvernele burgheze ale ţărilor beligerante etc. " 6 •
Urmînd linia conducătorilor Internaţionalei a II-a, majoritatea liderilor r~formişti din partidele social-democrate din Austro-Ungaria în
frunte cu Seitz, Renner, Garami, Buchinger şi alţii asigurau guvernele că
şi ei erau pentru războiul de apărare a patriei. Cei din Ungaria îşi exprimau regretul că nu au putut vota creditele de război neavînd reprezentanţi în Cameră. Ziarul „Nepszava", organul central al P.S.D.U., luînd
apărarea claselor dominante din Austro-Ungaria, susţinea în editorialul
său din 3 august 1914 că: „Partea provocatoare a fost Rusia, declaraţia
de război germană a fost numai un răspuns silit la trădarea ţarului sîngeros, acest război al nostru a fost pornit pentru zdrobirea reacţiunii ţa
riste din Rusia şi ca atare trebuie susţinut" 7 • La rîndul său, revista teoretică a partidului, „Szocializmus" a publicat un articol semnat de E. Garami în care arăta, că „pierderea războiului de către puterile centrale ar
însemna destrămarea Imperiului habsburgic, ceea ce nu ar fi în favoarea
clasei muncitoare"B.
Orientîndu-se după conducătorii social-democraţiei austriece şi maghiare, liderii social-democraţi din regiunile slave şi romanice, contaminaţi de otrava austro-marxismului, au capitulat de asemenea în faţa
burgheziei austro-ungare 9•
In scopul purtării cu succes a războiului şi atingerii ţelurilor propuse, cercurile imperialiste agresive din Austro-Ungaria au mobilizat un
mare număr de soldaţi1° şi au organizat întreaga economie pe baza producţiei de război.
5 M. Const anti nes cu, L.
B an y ai, V. Cur t i c ă p e a n u, C. G ă 11n e r, C. Nuţu, Cu privire la problema naţională în Austro-Ungaria (1900-1916)
în Destrămarea monarhiei austro-ungare, Ed. Acad. R.P.R., Buc., 1964, p. 136.
6 V. I. Lenin, Opere, vol. 21, Ed. P.M.R., Bucureşti, 1952, p. 15.
7 T. Ere n y i,
Die Sozial-Democratische Partei Ungarns und der Dualismus
în Nouvelles etudes historiques Budapesta, 1964, p. 144 şi M. K ar ol y, Egy egesz
vildg ellen, Mi.inchen, 1923, p. 178.
8 T. Ere n y i, op. cit., p. 144 şi M. Const anti nes cu, L. Ban y a i,
V.
Cur tic ă peanu, C. G ă 11 ne r, op. cit., pp. 138-139.
9 I. V. Brom lei, I. S. Dos tei an, V. G. Kara se v, S. A. Ni kit i n,
Istoria lugoslaviei, voi. 1, Moscova, 1963, p. 670.
10 Intre anii 1914-1918 Austro-Ungaria a mobilizat circa 9 milioane de soldaţi,
care reprezentau 17 ,20/o din numărul total al populaţiei. In cadrul acestei armate,
germanii alcătuiau 250/o, maghiarii 230/o, slavii 440/o, iar românii şi italienii 80/o (Magyar munkdsmozgalom tortenetenek valogatott dokumentumai, vol. 5, Budapesta,
1960, p. 260; M. V. Tur ok, Criza regimului reacţionar habsburgic, în Analele
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Nevoile extraordinare ale războiului şi condiţiile neobişnuite de proau transformat esenţial viaţa economică a monarhiei. In baza legii
prestaţiilor de război, ministrul apărării a obligat pe proprietarii uzinelor să continuie producţia în sprijinul războiului, sau să predea întreprinderile cu personal cu tot statului. Incepînd cu anul 1915, un mare
număr de industriaşi, răspunzînd ordinului ministrului de război, au cerut
militarizarea întreprinderilor lor. Unele fabrici şi uzine au fost militarizate fără să se ceară. Pînă la 1 octombrie 1915 numărul întreprinderilor
militarizate din Transleitania s-a urcat la 263, dintre care 84 metalurgice,
64 constructoare de maşini, 32 textile, 28 chimice etc. 11 • La sfîrşitul
anului 1917 numărul întreprinderilor militarizate din partea ungară a
imperiului s-a ridicat la 615, iar în Cisleitania la 2.030 12 • In anul 1918
numai în Transleitania numărul întreprinderilor militarizate a depăşit
cifra de 900. In felul acesta sta.tul a luat pentru serviciile războiului nu
numai fabricile şi uzinele care produceau armament şi muniţie, ci şi principalele întreprinderi care produceau pentru nevoile armatei, le-a prevă
zut cu materii prime, comenzi, iar pe muncitori i-a pus sub controlul
rnilitar 13.
Dar cu toate măsurile întreprinse de stat, producţia industrială a
Austro-Ungariei în anii 1914-1915 s-a redus mult în comparaţie cu
perioada antebelică. In anul 1916 şi începutul lui 1917 s-a observat o oarecare creştere, dar numai în ramurile avantajate de conjunctura războiu
iui. La sfîrşitul lui 1917 şi începutul lui 1918, a survenit însă o nouă
scădere a producţiei, astfel că la terminarea războiului producţia în principalele ramuri ale industriei grele şi uşoare se găsea într-o stare de
adîncă decădere. In regiunile cehe, de pildă, producţia de cărbune brun
s-a redus de la 23.000.000 tone în 1913 la 16.000.000 tone în 1918, minereul
de fier de la 998.000 tone la 449.000 tone, fonta topită de la 1.041.000
tone la 708.000 tone producţia de zahăr de la 210.000 tone la 48.000 tone.
Din cele 5.000.000 fuse ale Austro-Ungariei în anii războiului au funcţio
nat numai 180.000-200.000, iar din cele 150.000 de războaie de ţesut doar
6.000 14 •
Acelaşi tablou se prezenta şi în Transleitania: producţia de cărbune
a scăzut de la 10.274.351 tone în 1913 la 8.158.000 tone în 1918, de fier
brut de la 608.965 tone la 438.925 tone în 1917, de aur de la 2.924 kg în
1913 la 988 kg în 1917, de argint de la 8696 kg. la 3469 kg, de plumb
de la 1136,6 tone la 783,3 tone, de aramă de la 404,8 tone la 115,9 tone,
iar de antimoniu de la 1048,4 tone la 495 tone 15. Numai în Slovacia extracţia de minereu de fier a scăzut de la 120.000 tone în 1913 la 85.000
ducţie

romdno-sovietice', Nr. 4, 1954, p. 62; V. Chere st e şi u, Pătrunderea ideilor Marii
Revoluţii Socialiste din Octombrie în masele din Transilvania, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, nr. 1-2, 1958-1959, pp. 284-249 şi M. Const antin e s cu, L. Ban y ai, V. C u r t i c ă p e a nu, C. G o11 ne r, C. Nuţu, op. cit.,
pp. 147-148.
11 J. S z teren y i, J. La d a n y i, A magyar ipar a vil6.ghdboruban, Budapesta,
1934, p. 28.
12

Ibidem.

1a Ibidem

şi Magyarorszdg tlirtenete, II, Budapest, 1964, p. 262.
S. A. N i k i t i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. Sa n ci u c, P. N. T r e t i a k o v,
Istoria Cehoslovakii, vol. 2, Moscova, 1959, p. 239.
1s J. S z teren y i, J. Lada n y i, op. cit., pp. 35, 238, şi 288.
14
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tone în 1918, al fontei topite de la 187.000 tone la 73.000 tone, iar producţia de zahăr s-a redus de 4,5 ori1 6 •
Ministerul de război intervenea în toate problemele economice, recheziţiona maşini, materia primă, înfiinţa noi fabrici şi arsenale fără a
ţine seama de consecinţe. Militarizarea întreprinderilor şi amestecul continuu al Ministerului de război au produs nemulţumiri în rîndurile industriaşilor. Intr-un memoriu alc<'ltuit de proprietarii a 22 mari fabrici şi
înaintat guvernului maghiar la sfîrşitul anului 1917, se arătau pe larg
efectele pe care le-a avut militarizarea întreprinderilor şi se cerea anularea
acestui sistem11.
La scăderea producţiei industriale a Austro-Ungariei a contribuit
în mare măsură lipsa de materii prime şi dezorganizarea transporturilor.
In ciuda cerinţelor existente, condiţiile preliminare ale fabricării începură
să devină treptat critice şi era o mare lipsă de materie primă indigenă şi
străină 18 . Lipsa materiilor prime, a combustibilului şi dezorganizarea
transporturilor feroviare au paralizat activitatea multor întreprinderi.
Presa austriacă referindu-se la situaţia din uzinele societăţilor „Skoda",
„Alpine", „Rima-Muranyi" şi altele, scria: „Transportul minereului şi
cărbunelui întîrzia. In uzine se aflau stive de produse netransportate, mai
ales în turnătoriile de oţel. La întreprinderile metalurgice ale societăţii
„Alpine" activitatea se lărgea sau se reducea în funcţie de transportul
cărbunelui" 19 •

Lipsa de materii prime, de combustibil şi dezorganizarea transporturilor au dus chiar la închiderea multor fabrici şi uzine. Astfel în regiunile cehe au fost închise 719 întreprinderi în 23 de ramuri industriale,
iar în 511 întreprinderi se lucra doar 3-4 zile pe săptămînă 20 .
Deosebit de grea era situaţia şi în agricultură 21 .
15 S. A. Ni kit i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. San ci u k, P. N. T r e t i ak O V, Op. cit., p. 239.
17 J. Szterenyi, J. Ladanyi, op. cit., p. 69.
1e I d e m, op. cit., p. 71.
1u M. V. Tur ok, Ocerki istorii Avstrii v 1918-1929 godah, Moscova, 1955,
p. 17.
20 S. A. Ni kit i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. San ci u k, P. N. T r e t i ak O V, Op. cit„ p. 238.

!n urma insuficienţei miinii de lucru provocată de mobilizarea unui mare
de bărbaţi de la sate, a forţei de tracţiune cauzată de masivele rechiziţionări
ale vitelor de jug şi a maşinilor, suprafeţele însăminţate au început să se reducă în
proporţii îngrijorătoare. In anii războiului suprafaţa însăminţată din Transleitania
a scăzut în 1915 cu 400.000 jugăre faţă de 1914, iar în Transilvania în 1914, pămîntul
arabil nelucrat era de 100/o-150/o ajungîndu-se în unele locuri chiar la 1/5.
Concomitent cu reducerea suprafeţelor insăminţate, din lipsă de îngrăşăminte
naturale şi chimice, a început să scadă şi producţia de cereale. Dacă în anul 1914
Austro-Ungaria recoltase 9.020.000 tone griu şi secară, 5.420.000 tone porumb şi
21.100.000 tone cartofi, în anul 1916 a recoltat abia 6.290.000 tone griu şi secară,
Z.750.000 tone porumb şi 10.500.000 tone cartofi. In 1917-1918 volumul total al cerealelor, cartofilor şi sfeclei de zahăr s-a redus mai mult de două ori în comparaţie
cu perioada antebelică. Numai în Transilvania producţia de griu a scăzut în anii
războiului cu circa 420/o, a porumbului cu 480/o, a sfeclei de zahăr cu 540/o, iar a
cartofilor cu 360/o. Brusc a scăzut şi numărul vitelor şi a produselor de carne şi
lapte. (Ş t. Pascu, C. C. Giurescu, I. K ova c s, L. V a j da, Unele aspecte ale
problem.ei agrare în monarhia austro-1Lngară la începutul secolului al XX-lea (19101918), în Destrămarea monarhiei austro-ungare, Ed. Acad. R.P.R„ Bucureşti, 1964,
p. 67; M. Const anti nes cu, L. Ban y ai, V. Cur tic ă peanu, C. G o 11n e r, C. Nuţu, op. cit., p. 140; S. A. Ni kit i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. Sane i u k, P. M. T r e t i a k o v, op. cit., p. 239 şi I. N. Mel ni k o v, A. I. N ed orez o v, S. I. P r ase l ova, H. A. S 1 e nova, Istoria Cehoslovakii, vol. 3, Moscova 1960, p. 11).
21

număr
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Războiul a forţat clasele dominante din Austro-Ungaria să reglementeze economia cu ajutorul monopolurilor de stat. Aparatul reglementării economiei de război era alcătuit în Austro-Ungaria din aşa-zisele
centrale militaro-economice. Numărul centralelor din industrie se ridică
la 71, iar al celor din agricultură, industria alimentară şi comerţul cu
produsele alimentare şi materiile prime agricole, la 20 22 •
Centralele militaro-economice aveau sarcina de a distribui materiile
prime ce lipseau de pe piaţă, de a reglementa producţia, de a stabili preţurile maximale şi altele. Tot în scopul reglementării economiei, în provincii au fost numiţi comisari guvernamentali cu împuterniciri speciale,
avînd în subordine nu numai aparatul administrativ, ci şi organele de
conducere ale vieţii economice. Aceşti comisari interveneau în probleme
de producţie, de desfacere a produselor, de stabilire a preţurilor şi în
repartizarea forţelor de muncă.
Crearea organelor militaro-economice de stat sub conducerea monopolurilor, a însemnat subordonarea şi mai mult a aparatului de stat capitalului financiar, a adîncit deosebirea dintre nivelul de dezvoltare industrială a diferitelor regiuni ale monarhiei austro-ungare şi a accelerat concentrarea şi centralizarea producţiei şi capitalului. Astfel două mari societăţi pe acţiuni austriece din industria textilă s-au contopit într-un
puternic concern, căruia îi aparţineau circa 100 de fabrici de textile de
pe teritoriul Austro-Ungariei. Vicepreşedintele acestui concern era şi
preşedintele „Centralei ţesăturilor de bumbac" care dirija repartizarea
bumbacului de import. In felul acesta întreaga industrie textilă a AustroUngariei se afla de fapt sub controlul unei uniuni monopoliste, în interiorul căreia se ducea cea mai ascuţită luptă de concurenţă 23 •
Paralel cu accelerarea concentrării producţiei şi capitalului a crescut
extraordinar influenţa şi rolul politic al oligarhiei financiare. La sfîrşitul
războiului 3 uniuni ale industriaşilor austrieci s-au contopit în „Uniunea
imperială a industriei austriece.". Rolul hotărîtor în noua uniune îl jucau
reprezentanţii industriei grele, care exercitau controlul şi asupra industriei mici şi mijlocii. Oligarhia financiară supunîndu-şi aparatul de stat,
a făcut ca în anii războiului profiturile capitalului monopolist să crească
extraordinar. Aşa o serie de mari bănci au realizat în anul 1917 profituri
de două ori mai mari decît în 1913 24.
Totuşi nici măsurile monopoliste de stat, nici străduinţele cercurilor
conducătoare ale monarhiei austro-ungare de a întări centralizarea economiei şi a conducerii statului, nu au putut să oprească creşterea tendinţelor centrifuge ale burgheziei naţiunilor asuprite, adîncirea contradicţiilor economice şi politice dintre Austria şi Ungaria, ascuţirea concurenţei dintre diferitele grupuri ale burgheziei austriece, maghiare, cehe,
slovace, române, sud-slave şi italiene. Referindu-se la contradicţiile dintre Austria şi Ungaria marele bancher Simon Kraus din Budapesta scria:
„In culise aveau loc lupte grele" 25 • Luptele se duceau în primul rînd
pe tema cotelor prestaţiilor de război a celor două părţi ale monarhiei.
22 Ş. A. Ni kit i n, M. A. Pol ta vs k i, K. E. San ci u k,
P. N. T re t i ak o v, op. cit., pp. 239-240 şi M. V. Tur ok, Ocerki istorii Avstrii v 1918-1929
godah, Moscova, 1955, p. 11.
23 M.
V. Tur ok, Ocerki istorii Avstrii v 1918-1929 godah, Moscova, 1955,
pp. 13-14.
24 Ibidem, p. 14.
p. 14.
25 J.
Gal anta i, Kriegspolitik der Tisza Regierung 1913-1917, în Nouvelles etudes historiques, voi. 2, Budapesta, 1964, p. 219.
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Infiinţarea centralelor militaro-economice şi a monopolurilor de
stat nu a rezolvat nici sarcinile legate de aprovizionarea cu articole industriale şi produse alimentare şi nici nu a frînat scumpetea crescîndă, dimpotrivă a înlesnit specula, favorizînd pe marii capitalişti şi pe proprietarii funciari. Capitaliştii, moşieru, chiaburii şi negustorii au realizat
profituri uriaşe pe spatele populaţiei înfometate. In timp ce pe front sîngerau şi mureau armate întregi, în spatele frontului s-a constituit o armată de bancheri, speculanţi, fabricanţi, înalţi funcţionari de stat şi proprietari funciari; „armata, milionarilor de război care prin livrări pentru
armată, panamale, speculaţii, au acumulat averi fabuloase" 26 • Şi în timp
ce această armată de afacerişti aduna averi uriaşe, finanţele monarhiei
austro-ungare se aflau în pragul catastrofei.
Războiul a costat-o pe Austro-Ungaria extrem de scump. Pînă în
prezent nu s-a făcut încă un calcul exact al sumelor cheltuite de AustroUngaria. După datele mult diminuate ale unui economist englez, răz
boiul a costat pe popoarele din Austro-Ungaria 5.400 miliarde dolari
aur, ceea ce reprezenta 18,130/0 din valoarea bogăţilor naţionale antebelice
ale monarhiei habsburgice. Partea principală a cheltuielilor de război era
acoperită din venitul naţional. După datele aceluiaşi economist englez,
cheltuielile de război pe un an formau în medie 24,10/o din venitul naţio
nal. Numai cheltuielile dintr-o singură zi se ridicau la sfîrşitul anului 1916
la 55.000.000 coroane21.
In faţa uriaşelor cheltuieli de război, veniturile din timp de pace s-au
dovedit cu totul insuficiente şi guvernul a fost nevoit să recurgă la împrumuturi interne şi externe şi la emiterea de monedă hîrtie fără acoperire în aur.
Primul împrumut intern de război din Austro-Ungaria a fost lansat
la 4 mai 1915, iar ultimul care s-a perceput, al şaptelea, în ianuarie 1918.
La primele patru s-au adunat 18 miliarde coroane 20. Contribuţia Transleitaniei la toate împrumuturile de război s-a ridicat la 14. 738. 700.000 coroane29. Sumele fiind însă insuficiente, statul austro-ungar a contractat
împrumuturi şi în străinătate. La sfîrşitul anului 1917 datoriile statului
austro-ungar în urma repetatelor împrumuturi se ridica la 55 miliarde
coroane 30 . In acelaşi timp circulaţia monedelor de hîrtie fără acoperire în
aur s-a ridicat de la 3,4 miliarde la 11,3 miliarde coroane3 1•
Războiul a mărit totodată gradul de dependenţă al Monarhiei austroungare faţă de Germania. Mai înapoiată din punct de vedere economic şi
sfîşiată de contradicţii interne, Austro-Ungaria s-a găsit tot mai subordonată partenerului său mai puternic. Contele Ottokar Czernin nota
mai tîrziu în memoriile sale: „Noi nu ne-am dat seama că chiar de la
începutul războiului am pierdut independenţa"3 2 •
25
27

Magyarorszdg tiJrMnete, II, Budapesta, 1964, p. 262.

S. A. Ni kit i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. San ci u k, P. N. T r e t i a k o v,
op, cit., p. 240.
28 ,Weltgeschichte in Daten, Berlin, 1965, p. 594.
29 Ellenzek, nr. 63 din 10 febr. 1915, nr. 169, din 25 iulie 1917 şi nr. 12 din
15 ianuarie 1918; Kolozsvdri Hirlap, nr. 187 din 7 iulie 1915; Ojsdg, nr. 178 din
4 iulie 1915 şi Pesti Htrlap, nr. 3 din 3 ianuarie 1918.
ao I. N. M e 1 ni k ova, A. I. Ne dor e z o v, S. I. Pra so 1 o v, H. A. S 1 e n o v a, op. cit„ p. 11.
31 Weltgeschite in Daten, Berlin, 1965, p. 594„
32 S. A. Ni kit i n, M. A. P o 1 ta vs k i, K. E. S a n c i u k, P. N. Tretiak o v, op. cit., p. 233.
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Prin urmare, participarea Austro-Ungariei la primul război mondial
imperialist a dat o puternică lovitură economiei şi a accelerat descompunerea sa. Războiul a făcut să crească şi mai mult deosebirile dintre nivelul
de dezvoltare al diferitelor regiuni; a grăbit procesul de concentrare şi
centralizare al producţiei şi capitalului; a întărit rolul oligarhiei financiare
în viaţa statului; a ascuţit la extrem contradicţiile economice şi politice şi
a mărit gradul de dependenţă al Austro-Ungariei faţă de Germania, ceea
ce a avut consecinţe deosebit de grave asupra maselor populare.

ASPECTS DE L'IOCONOMIE AUSTRO-HONGROISE AU COURS DE LA
PREMll':RE GUERRE MONDIALE

RESUMe

L'auteur presente, avec un vaste et riche materie! documentaire a l'appui,
des aspects importants de !'economie de l'Empire austro-hongrois au cours de la
premiere guerre mondiale.
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ASPECTE ALE PARTICIPARll MUNCITORILOR DE LA MINELE
DE AUR APARŢINĂTOARE SOCIETAŢll „MICA" DIN BRAD
LA GREVA GENERALĂ DIN OCTOMBRIE 1920

Maria Creţu

Moment important în istoria mişcării muncitoreşti din România, greva
din octombrie 1920 a constituit apogeul şi totodată sinteza fră
mîntărilor sociale din anii de avînt revoluţionar 1918--1920.
In lunile premergătoare grevei, avîntul revoluţionar a intrat într-o
nouă fază, caracterizată prin împletirea grevelor cu mari demonstraţii,
mitinguri şi alte acţiuni muncitoreşti care au imprimat luptei proletariatului şi mai multă combativitate.
La creşterea nemulţumirii generale a contribuit în mare măsură
haosul care domnea în economia ţării, scumpetea excesivă a produselor
de larg consum, numeroasele afaceri speculative care au influenţat negativ procesul de refacere economică a ţării, au agravat condiţiile de viaţă
ale muncitorimii.
Caracteristic acestei perioade de mari frămîntări sociale este politica
antimuncitorească promovată de guvernul Averescu, căruia clasele dominante i-au încredinţat misiunea de a consolida regimul burghez şi mai
ales de a stăvili avîntul revoluţionar al maselor. Una din măsurile luate
în acest scop şi care a produs o nemulţumire generală în rîndul clasei
muncitoare, a fost „Legea pentru reglementarea conflictelor colective de
muncă" denumită şi legea Trancu-Iaşi. Adoptată de parlament în 11
august 1920 1, legea interzicea dreptul muncitorilor la grevă şi instituia
arbitrajul obligatoriu pentru soluţionarea conflictelor. Pentru cei care
provocau greve prevedea pedepse cu amendă şi închisoare.
Reacţia muncitorilor faţă de această lege a fost promptă. In întreaga
ţară s-au ţinut lanţ întrunirile, demonstraţiile, grevele prin care muncitorii
cereau anularea legii. In timpul manifestaţiilor, masele se pronunţau tot
mai insistent pentru declararea neîntîrziată a grevei generale socotind
această formă de luptă ca singura cale de stăvilire a ofensivei burgheziei,
de apărare şi lărgire a drepturilor cîştigate în bătăliile de clasă din anii
1918-1919.
Cu toate măsurile de represiune luate de gurvern, greva generală
n-a putut fi împiedicată. Declanşată la 20 octombrie 1920 şi avînd la bază
cele mai arzătoare revendicări ale muncitorimii, ea s-a extins cu repeziciune în întreaga ţară, reuşind să cuprindă aproape întreg proletariatul
din România.
generală

•
In contextul acestor mari evenimente se înscrie şi greva muncitorilor
de la minele de aur aparţinătoare Societăţii Anonime Române „MICA"
cu sediul în Brad.
1

Monitorul Oficial, din 5 septembrie 1920.
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Cauzele şi caracterul acestei greve sînt strîns legate de situaţia exisla această întreprindere în preajma evenimentelor din octombrie.
Societatea Anonimă Română „MICA" a adevenit proprietară a minelor de
aur din zona Brad la 1 iunie 1920 prin cumpărarea acţiunilor de la vechea
societate minieră „Ruda 12 Apostoli". Prin stăpînirea unei suprafeţe de
1610 ha. constituită din minele Ruda, Barza, Valea Morii, Valea Arsului,
Musariu, Brădişor şi Ţebea, Societatea „MICA" a devenit una din cele
mai mari exploatatoare de aur din Europa 2 •
După cum rezultă din comunicatul care anunţa schimbarea de proprietate intervenită la 1 iunie 1920 3 precum şi dintr-o hotărîre de arbitraj
întocmită la cîteva luni mai tîrziu 4 , conducerea întreprinderii trece în
anul 1920 prin mari dificultăţi de exploatare şi financiare.
Deşi minele de aur ale acestei societăţi erau considerate printre cele
mai productive din România şi deşi, numărul muncitorilor se menţinea la
nivelul anilor 1913-1917, totuşi producţia de aur a scăzut. Faţă de perioada 1913-1917 cînd se înregistra 150-200 kg. lunar, în anul 1920 producţia de aur a scăzut la 44-70 kg. lunar 5 . Cu începere din anul 1919
actele contabile ale Societăţii consemnează deficite lunare în medie de
400.000-500.000 lei ceea ce face ca la sfîrşitul anului datoria întreprinderii să se ridice la ~6.200.800 lei 6 • Conducerea minelor explică acest deficit
prin diferenţa de preţ pe care îl primea din partea statului şi preţul mondial al aurului, diferenţă care se ridica la aproape 20.000 lei/kg. 7 •
Datele de mai sus trebuiesc privite, însă, cu multă rezervă, ele constituind versiunea oficială a conducerii minelor. In condiţiile greutăţilor
economice şi sociale de după război, direcţia întreprinderii nu numai
că evita să prezinte o situaţie reală a veniturilor şi cheltuielilor, dar avea
tot interesul să falsifice datele. Şi aceasta din mai multe puncte de vedere.
- In primul rînd, producţia de aur trebuia vîndută statului la un
preţ fixat sub nivelul preţului mondial. Sustrăgînd o parte din producţie,
aceasta putea fi trecută ilegal peste graniţă 8 şi valorificată la un preţ
mult mai ridicat.
- In al doilea rînd, ascunderea beneficiilor reale era un mijloc de
sustragere de la contribuţia datorată fiscului, taxele fiscale stabilindu-se
pe baza beneficiilor realizate.
- Şi, în sfîrşit, un alt motiv pentru care direcţia întreprinderii
avea interesul să ascundă profiturile şi să exagereze greutăţile de exploatare se referea la relaţiile cu muncitorii. ln perioada avîntului revoluţionar, elementele înaintate ale clasei muncitoare, membri ai Partidului
Socialist şi ai sindicatelor au desfăşurat o intensă activitate politică şi
organizatorică în rîndul muncitorilor învăţîndu-i să-şi cunoască drepturile
şi să le ceară cu tot mai multă hotărîre. Această atmosferă de avînt
revoluţionar se făcea simţită şi la minele de aur ale societăţii „MICA" din
Brad, unde, încă din 1919 muncitorii reuşiseră să impună conducerii
tentă

2 E. Rus ie c k i,
Judeţul Hunedoara monografie, 1927, Deva, p. 89.
s Arhivele statului, Deva fond Soc. „MICA" Brad, dosar 6/1921 fila 222.

Arhivele statului, Deva fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920, fila 28.
s Arhivele statului, Deva fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920, fila 26.
6 Arhivele statului, Deva fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920 fila 19.
7 Societatea preda statului aurul cu 27.000 lei/kg. iar preţul mondial era de
aproape 45.000 lei. Arhivele statului Deva, fond Soc. „MICA" Brad dosar 1/1920
fila 29.
s Exportul de aur a fost interzis prin Decretul din 5 august 1914 publicat in
Monitorul Oficial nr. 103 din 6 august 1914.
4

156

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

anumite obligaţii privind ti.tipul de muncă, plata salariilor, acordarea
sporului de scumpete9 •
Acţionarii Societăţii „MICA" urmăreau o îmbogăţire rapidă, deci profituri cit mai mari cu cheltuieli cît mai mici. Deaceea faţă de repetatele
cereri ale muncitorilor pentru mărirea salariilor, ei au recurs la anumite
subterfugii care îi scuteau de a se opune făţiş, motivînd că nu pot da o
rezolvare favorabilă acestor solicitări din cauza greutăţilor prin care trecea întreprinderea. In tot cursul anului 1920 s-au ţinut lanţ tratativele şi
conflictele dintre muncitori şi conducere, referitoare la salarii şi la aprovizionarea cu alimente şi îmbrăcăminte. Aceste probleme generate şi
adîncite de haosul economic provocat de război, aveau o importanţă vitală
pentru muncitori. Salariile acestora, cît şi evoluţia salariului lor real ilustrează cît se poate de evident condiţiile grele de viaţă ale minierilor.
După cum rezultă dintr-un raport al comisiei de arbitraj, 900/0 din
numărul muncitorilor primeau un salar care varia între 25-35 lei pe zi,
foarte puţini dintre ei 35-50 lei pe zi, iar ucenicii 15 lei pe zi1°. Aceste
salarii erau cu mult inferioare faţă de ale altor mine din judeţul Hunedoara. La Petroşani şi Lupeni spre exemplu, deşi salariile minerilor erau
mult inferioare preţurilor de pe piaţă, totuşi plata unui muncitor se ridica
la 30-70 lei/zi plus alimente şi îmbrăcăminte la preţ de cost 11 , deci
aproape dublu faţă de cît primeau minerii de la minele de aur.
In condiţiile inflaţiei puternice şi speculei deşănţate care se făcea cu
produsele de larg consum, diferenţa între salarii şi preţuri creştea vertiginos, încît salariul nu acoperea nici minimul fizic de existenţă al
munci tarilor.
Pentru atenuarea efectelor scumpetei, muncitorii reuşiseră să impună
în contractul colectiv din 1920 obligaţia conducerii de a le pune la dispoziţie 50 vagoane de porumb, 45 vagoane de griu şi alte alimente la preţ
de cost 12 • Aceste prevederi contractuale nu au fost îndeplinite, minerii
fiind lăsaţi la discreţia speculanţilor şi cămătarilor. In aceste condiţii avea
loc o agravare continuă a condiţiilor de viaţă ale muncitorilor, o epuizare
evidentă a forţei lor de muncă. Pe bună dreptate, un document din acea
vreme întocmit de reprezentantul Ministerului Muncii menţiona că „starea muncitorilor de la minele Brad este foarte rea sub toate raporturile ... că traiul lor este atît de slab încît aproape nici unul nu depăşeşte
greutatea de 55 kg.13
Lipsa de grijă elementară faţă de situaţia muncitorilor a dus la creş
terea nemulţumirilor acestora împotriva exploatatorilor, la agitaţii şi
manifestări tot mai făţişe. In rîndul muncitorilor se făcea simţită activitatea elementelor înaintate. La Crişcior, exista un nucleu al sindicatelor
revoluţionare 14 • Sub influenţa acestora, precum şi a mişcărilor greviste
din ţară, în vara anului 1920 starea de spirit a muncitorilor brădeni era
îngrijorătoare pentru conducerea întreprinderii. La 16 septembrie, inginerul şef al minei din Ţebea raporta că producţia este în continuă scădere,
menţionînd ca principale cauze „absenţele de vară ale muncitorilor,
9

Arhivele
Arhivele
Arhivele
' 2 Arhivele
13 Arhivele
u Arhivele

10
11

statului,
statului,
statului,
statului,
statului,
statului,

Deva,
Deva,
Deva,
Deva,
Deva,
Deva,

fond Comisariatul Minier Abrud, dosar 796/1919.
fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920 fila 30.
fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920 fila 30.
fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920 fila 30.
fond Soc. „MICA" Brad, dosar 1/1920 fila 30.
fond Comisariatul Minier Abrud, dosar 23/1920.
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precum şi mişcările socialiste cu cîte 1-2 zile lipsă de la lucru, ceea ce
aduce mari pierderi întreprinderii" 15 •
Pentru a contracara activitatea elementelor revoluţionare şi a sparge
unitatea de luptă a muncitorilor, autorităţile au iniţiat şi sprijinit cu forţa
armată înfiinţarea sindicatelor aşa zise „naţionale" sau „galbene" 56 • Este
semnificativă în această privinţă o declaraţie din 4 octombrie 1920 a
reprezentantului trimis la Ţebea să organizeze sindicatul naţional 17 • In
declaraţie, acesta se plînge că „întîmpină mari dificultăţi din partea
muncitorilor internaţionali" care sînt „foarte agitaţi" şi cere ajutor înarmat pentru îndepărtarea acestora de la adunările de constituire a sindicatului, fixate în zilele de 4, 5 şi 6 octombrie.
In acest timp, în întreaga ţară, muncitorimea, în frunte cu elementele sale cele mai combative, care alcătuiau aripa de stînga din partidul
socialist, se pregăteau intens pentru declanşarea grevei generale care devenise problema numărul unu la întruniri, mitinguri şi demonstraţii. Era
răspunsul cel mai hotărît al muncitorimii faţă de politica antimuncitorească promovată de guvernul averescan.
In această atmosferă de clocotitor avînt revoluţionar, la 10 octombrie 1920 se întruneşte Consiliul general al partidului socialist şi al sindicatelor. La cererea delegaţilor muncitorilor din întreaga ţară. Consiliul ia în
discuţie şi problema grevei generale. După dezbateri furtunoase, în care
au ieşit pregnant în evidenţă cele două curente din rîndul partidului revoluţionar şi oportunist se întocmeşte un memoriu către guvern, în
care au fost cuprinse principalele revendicări ale muncitorimii 1B, respectarea dreptului de asociaţie, recunoaşterea delegaţilor şi a consiliilor
muncitoreşti în întreprinderi, retragerea armatei din toate fabricile, interzicerea strictă pentru direcţiile din întreprinderile statului de a se
amesteca în chestiunile de organizare a muncitorilor, obligativitatea încadrării în serviciu a tuturor lucrătorilor concediaţi sau suspendaţi, suspendarea aplicării legii pentru reglementarea conflictelor colective de
muncă, desfiinţarea efectivă şi completă a stării de asediu, redarea autonomiei caselor de asigurări sociale din Ardeal şi Banat, modificarea legilor asigurărilor din vechea Românie pe baza principiului autonomiei, cu
consultarea clasei muncitoare prin reprezentanţii săi autorizaţi, etc.
Dînd un caracter de ultimatum acestui document, guvernul era avertizat că dacă revendicările formulate în memoriu nu vor fi satisfăcute
pînă la 20 octombrie, muncitorimea organizată din toată ţara va fi chemată, ca printr-o grevă generală, să obţină toate aceste drepturi şi libertăţi de care sînt legate interesele ei cele mai vitale 19 . Guvernul nu a
acceptat memoriul. In ziua de 20 octombrie s-a declanşat greva generală
în întreaga ţară cuprinzînd muncitorii din ramurile principale ale industriei şi transporturilor precum şi pe cei din întreprinderile mai mici şi din
ateliere.
In judeţul Hunedoara, declanşarea grevei a fost precedată de o intensă
activitate organizatorică desfăşurată de elementele revoluţionare din partidul socialist şi din sindicate. In ziua de 21 octombrie întreagă Valea
Jiului era cuprinsă de grevă. Exemplul celor peste 17.000 grevişti din
Arh. statului, Deva, fond Comisariatul Minier Abrud, dosar 746/1920.
Arh. statului, Deva, fond Comisariatul Minier Abrud, dosar 23/1920.
Arh. statului, Deva, fond Comisariatul Minier Abrud, dosar 23/1920.
te Documente din istoria P.C.R. 1911-1922, voi. I, ESPLA 1956, ed. I,p. 198.
19 Documente din istoria P.C.R. . .. op. cit., p. 199.
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bazinul carbonifer este urmat de metalurgiştii din Hunedoara, de la
Govăjdie, de minerii din Munţii Apuseni.
Un raport lapidar al Direcţiunii minelor din Abrud către Comisariatul minier încunoştiinţează că la 21 octombrie „muncitorii şi cei de la
aurarium au intrat în grevă" 20 .
La minele aparţinătoare Societăţii „MICA", greva s-a generalizat în
ziua de 23 octombrie, cînd minele au încetat complet lucrul. Intr-un
raport al Societăţii „MICA" către Comisariatul minier din Abrud se
arată că muncitorii din intreprindere, „instigaţi de un număr de oameni
au hotărît să intre în grevă în ziua de 23 octombrie 1920, aiît muncitorii
de la minele de aur cît şi cei de la uzinele de ştampere" 21 . In acelaşi
raport se spune că muncitorii de la Societatea „MICA" erau împărţiţi în
două grupuri, cei de la minele de aur aparţineau grupului roşii (elementele revoluţionare din partidul socialist şi din sindicate), iar cei de la
minele de cărbuni din Tebea aparţineau grupului numit galben (cei care
au aderat la sindicatele galbene naţionale). D!n raportul Societăţii „MICA"
reiese că greva a avut mai mult un caracter politic, în grevă intrînd numai cei de la minele de aur, adică roşii. Rezultă clar că greva a fost condusă de elemente revoluţionare, membri ai partidului socialist şi ai sindicatelor. Prin intermediul ziarului „Socialismul" minerii au luat cunoş
tinţă de revendicările cu conţinut politic cuprinse în memoriul înaintat
Guvernului şi care au ridicat la luptă muncitorimea din întreaga ţară.
Pe lîngă aceste revendicări de ordin general, la baza grevei minerilor
brădeni au stat şi alte cauze necuprinse în memoriu, dar de importanţă
vitală pentru mineri. Iată cum sînt formulate aceste cauze într-o cerere
colectivă adresată Comisariatului minier de cei cîteva sute de grevişti
concediaţi: „Onorata direcţiune se spune în cerere - de lungă vreme
n-a mai prevăzut muncitorimea cu alimentele necesare şi din această
cauză muncitorimea a făcut tot ceea ce omeneşte e posibil, atît faţă de
direcţiune, cît şi faţă de oficiul preturii, dar totdeauna s-au ales cu promisiuni"22. Şi mai departe, sea rată că „aflînd din ziare despre greva
generală, minerii au declarat că flămînzi n-o să poată lucra, căci pînă
la 23 octombrie n-au primit nimic alimente"23.
Intr-adevăr, direcţiunea minelor nu-şi îndeplinise obligaţia asumată
în contractul colectiv, de a aproviziona pe mineri cu alimente de strictă
necesitate, lăsîndu-i să se zbată în ghiarele foamei, a scumpetei şi speculei.
Imediat ce s-a declarat grevă, direcţiunea a anunţat pretura din
Brad, care a împînzit regiunea cu armată. In înţelegere cu autorităţile
locale a lansat o circulară 24 prin care îi soma pe grevişti ca în dimineaţa
zilei de 25 octombrie să se prezinte la lucru, în caz contrar vor fi consideraţi demisionaţi şi vor fi daţi în seama poliţiei. In circulară se dă
ca termen de gîndire 5 zile, iar cei care totuşi, pînă la 30 octombrie nu
se prezintă la lucru erau concediaţi pierzîndu-şi toate drepturile. Pe baza
instrucţiunilor date de autorităţile locale, patrule ale poliţiei au trecut la
mobilizarea cu forţa a minerilor la lucru. Mulţi dintre ei pentru a nu fi
găsiţi şi forţaţi să reia lucrul, au stat ascunşi prin satele de munte, alţii
au motivat că sînt bolnavi. Pentru a îngreuna aplicarea de către autorităţi
Arhivele
Arhivele
fila 240.
22 Arhivele
2 3 Arhivele
2• Arhivele
20

21

statului, Deva, fond Comisariatul minier Abrud, dosar nr. 847/1920.
statului, Deva, fond Comisariatul minier Abrud, pachet 302,
statului, Deva, fond Comisariatul minier Abrud, pachet 302, fila 240.
statului, Deva, fond Comisariatul minier Abrud, pachet 302, fila 240.
Comisariatului minier Abrud, pachet 302, fila 240.
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măsurilor de reprimare, greviştii au tăiat firele telegrafice care făceau
legătura cu Abrudul.
Ignorlnd voinţa de luptă a maselor, liderii oportunişti din conducerea partidului socialist din Transilvania au lansat un apel către muncitori prin care-i îndemnau să înceteze greva şi să reia lucrul 25 .

a

Urmăriţi de armată şi mobilizaţi cu forţa, după 3 zile de rezistenţă
minerii au fost constrînşi să înceteze greva şi în mod treptat să reia
lucrul. Un raport al direcţiei menţionează însă că din cei 809 grevişti au
reintrat în muncă numai 463 26 . De altfel reluarea lucrului s-a făcut în
condiţiile unor aspre măsuri de represiune. „La 2 noiembrie a.c. scria
un grup de muncitori Inspectoratului minier - ne-am prezentat la lucru
şi am lucrat 2 zile, dar apoi fără nici o abzicere am fost concediaţi" 27 •
Conducerea societăţii, profitînd de eşuarea grevei pe ţară a restrîns
şi mai mult drepturile muncitorilor refuzînd orice tratative cu delegaţii
acestora. Arestările şi concedierile se ţineau lanţ, astfel că în ianuarie
1921 numărul greviştilor concediaţi s-a ridicat la 600 28 , printre ei găsin
du-se numeroşi şefi de echipă consideraţi a fi instigatori la grevă. Măsu
rile de reprimare au fost îndreptate şi asupra familiilor minerilor care
au fost evacuate din locuinţe şi împiedicate în aprovizionarea cu alimente.
Conflictul dintre mineri şi conducerea societăţii continuă să se manifeste cu perseverenţă. La 10 decembrie, deci după aproape 2 luni de la
grevă, ziarul „Socialismul" consemnează prezenţa unei delegaţii a minerilor din Crişcior la Ministerul Muncii şi a Internelor spre a cere „să se
curme teroarea care bîntuie"20.
Deşi Comisia de arbitraj instituită în acest scop a hotărît reprimirea
greviştilor la lucru 30, totuşi aceste hotărîri n-au fost luate în seamă de
conducerea Societăţii sporind şi mai mult nemulţumirile minerilor. Alarmată de această stare de spirit, care „poate stîrni în ei (mineri n.n.)
porniri bolşevice" 31 , pretura din Brad este nevoită să ia atitudine împotriva tratamentului inuman la care erau supuşi minerii informînd şi
solicitînd sprijinul Prefecturii judeţului în această privinţă 32 •
Aceste conflicte vor răbufni cu şi mai multă tărie la începutul anului
1921 în timpul tratativelor de încheiere a contractului colectiv. Reprezentanţii muncitorilor au condiţionat încheierea contractului de reprimirea
la lucru a greviştilor concediaţi şi a demobilizaţilor din armată, opunîndu-se totodată încercării de reducere cu 250/o a salariilor. Ajungîndu-se
la arbitraj, reprezentantul Ministerului Muncii este nevoit să dea curs
revendicărilor susţinute de bărbaţii de încredere ai muncitorilor. Prin
hotărîrea din 25 iunie 1921 se impunea Societăţii „MICA": reprimirea în
termen de 30 de zile a muncitorilor concediaţi din cauza grevei generale
precum şi a celor demobilizaţi din armată, menţinerea salariilor la nivelul vechiului contract colectiv 33 •
2s Greva generală din România 1920,
2a
21

Buc., 1960, p. 222.
Arhivele Comisariatului minier Abrud, pachet 302, fila 240.
Arhivele statului, Deva, fond Comisariatul minier Abrud, dosar nr. 888/1920,

fila 4.
Arhivele Comisariatului minier, pachet 302, fila 4.
„Socialismul", nr. 268 din 10 dec. 1920.
so Arhivele statului, Deva, fond Prefectura judeţului Hunedoara, fascie. nr.
1188/1921, fila nr. 2.
2s
2s

s1 Ibidem.
82 Ibidem.

•• Arhivele statului, Deva, fond Societatea „MICA" Brad, dosar nr. 1/1920, fila
nr. 31.
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Deşi informaţiile referitoare
aparţinătoare Societăţii „MICA"

la participarea minerilor de la minele
Brad sînt destul de sumare, totuşi ele
permit desprinderea unor constatări semnificative.
- Declanşată la numai 2 zile de la izbucnirea grevei generale şi
desfăşurîndu-se pe baza programului general de revendicări, greva minerilor de la minele de aur se încadrează organic în şirul acestor mari evenimente.
- Solidarizarea cu lupta greviştilor din întreaga ţară, demonstrează
faptul că minerii brădeni erau conştienţi de necesitatea unităţii de acţiune
pentru rezolvarea intereselor lor de clasă.
- - Privită în contextul evenimentelor din octombrie 1920, greva
minerilor de la Societatea „MICA" Brad, capătă o semnificaţie politică
deosebită, atestînd prezenţa activă a minerilor brădeni la lupta clasei
muncitoare pentru cîştigarea de drepturi şi libertăţi democratice, pentru
crearea unor condiţii de viaţă corespunzătoare.

ASPECTS DE LA PARTICIPATION DES OUVRlf:RS DES MINES D'OR
DE LA SOCIET!: „MICA" DE BRAD A LA GRf:VE Gi:Ni:RALE D'OCTOBRE 1920

RESUME

Consideree dans le contexte des evenements du mois d'octobre 1920, la greve
des mineurs de la Societe „Mica" de Brad atteste - selon l'auteur - la participation active des ouvriers mineurs de la zone de Brad â la lutte du proletariat
de Roumanie pour l'obtention de conditions de vie acceptables.
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ŞTIRI

CU PRIVIRE LA APUCAREA EXPROPRIERII ·PE DOUA
MARI PROPRIETĂŢI DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

D.

Şandru

In acţiunea de sustragere de la expropriere, marii proprietari au
uzat de o largă gamă de mijloace, legale sau ilegale, care au permis multora
dintre ei să rămînă în stăpînirea unor întinderi de teren ce depăşeau
cota maximă înscrisă în textul legii pentru reforma agrară din 1921 sau,
uneori, chiar să păstreze întreaga suprafaţă. In această direcţie apar mai
mult decît concludente căile prin care au reuşit să eludeze nu numai dispoziţiile legilor agrare ci şi pe cele ale tratatelor de pace, care permiteau
lichidarea bunurilor supuşilor fostelor state inamice şi confiscarea proprietăţilor fostei familii imperiale din dinastia de Habsburg, societatea
germană Harkortsche Bergwerke und Chemische Fabriken A. G. din
Gotha şi arhiducele Friedrich de Habsburg-Loraine, căi pe care ne propunem să le analizăm în prezenta notă.
In ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea capitalul german
achiziţionează o parte din minele de aur situate în comitatul Hunedoarei
care aparţinuseră pînă atunci familiilor contelui Toldalagy şi baronului
Zeyk. Astfel, Asociaţia minieră pe cuxe (acţiuni) Musariu devine proprietatea societăţii germane Geisslinger Industrie Gesellschaft din Wilrttemberg iar Asociaţia minieră pe cuxe Ruda 12 apostoli este cumpărată de
către Muller Miska şi Harkortesche Bergwerke und Chemische Fabriken
A. G. din Gotha 1• In 1889, în chiar anul cumpărării, societatea din Wilrttemberg vinde celei din Gotha mina Musariu 2 •
Odată cu transformarea minelor în societăţi cu capital german, fir~
mele din Wilrttemberg şi Gotha achiziţionează în comitatul Hunedoarei
terenuri cultivabile şi păduri cu bogăţii subterane care sînt transcrise în
cărţile funduare, prin rectificare, începînd din 1895, pe numele Asociaţiei
miniere pe cuxe Musariu şi a Asociaţiei miniere pe cuxe Ruda 12
apostoli3.
După primul război mondial patrimoniul acestora trebuia, conform
prevederilor Tratatelor de pace care admiteau statelor învingătoare să
lichideze părţile de capital inamic de pe teritoriul lor, să intre in stăpi
nirea statului român. Societăţile germane au reuşit însă, prin camuflaTea
unor acţiuni sub numele englezului W. H. Holloway şi prin tranzacţia
din 3 mai 1920 încheiată cu societatea românească „Mica" din Bucureşti,
fondată cu un an mai înainte, să se sustragă dispoziţiilor referitoare la
1 Arh. Inst. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 8; I o n Rusu Abrud ea nu, Aurul romdnesc. Istoria lui din
vechime ptnlL azi, Bucureşti, „Cartea Românească", 1933, pp. 254-255.
2 I o n R u su A b r u d e a n u, op. cit., pp. 254-255.
3 Arh. Inst. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 8.
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lichidarea bunurilor lor, să realizeze o colaborare cu capitalul privat român, graţie concursului dat de inginerul Ion Gigurtu, şi să menţină, prin
valoarea mare a acţiunilor ce le păstrau, controlul de fapt al exploatării
aurului 4 •
In baza legii pentru reforma agrară din Transilvania, pămîntul celor
două societăţi trebuia să formeze obiectul exproprierii. La 17 decembrie
1923 Comisia de expropriere de ocol Brad, considerînd drept proprietare
societăţile pe cuxe, a dispus cu hotărîrea nr. 10 exproprierea pămînturi101· culii vabile ale acestora din comunele Ruda, Tărăţel, Brad, Criscior
şi Luncoiul de Sus 5 . Patrimoniul silvic al acestora, în suprafaţă de 1886
iugăre 1185 st. p., a fost însă scutit de expropriere 6 . Comisia judeţeană
de expropriere Hunedoara cu hotărîrea nr. 26/1924 a confirmat lucră
rile instanţei de ocol pe care le admite fără nici o modificare 7 •
Instanţele de fond au dispus asupra pădurilor în baza articolului 36
al legii de reformă agrară pentru Transilvania care permitea, cu avizul
prealabil al Comitetului agrar, scutirea de expropriere a pădurilor aparţinînd întreprinderilor industriale în măsura în care acestora le trebuiau
asigurat materialul lemnos pentru buna desfăşurare a activităţii lor 8 •
Scutirea de expropriere a celor 1886 iugăre se făcea însă sub rezerva
aprobării ulterioare a Comitetului agrar. Instanţa supremă în materie
de reformă agrară nu şi-a dat avizul pînă la desfiinţarea sa, survenită
prin legea din 2 noiembrie 1932 9 • La fel ca şi pădurile situate în raza
de jurisdicţie a Comisiei de ocol Brad, pădurile celor două societăţi situate pe teritoriul altor plăşi nu au fost expropriate 10 .
Astfel, în timp ce exproprierea terenului arabil se făcuse în conformitate cu legea, pădurea fusese scutită prin încălcarea dispoziţiilor
articolului 36. In acelaşi timp, scoaterea pădurii de sub expropriere s-a
făcut de către organele de judecată ale reformei cu abuz de putere şi cu
omisiune. Pentru a putea emana hotărîrea în forma dată instanţele au
refuzat a asculta pe delegaţii sătenilor şi au primit ca mandatari din
partea proprietarilor o persoană care nu avea calitatea cerută de lege 11 .
De drept, celor două societăţi trebuiau să li se aplice prevederile
lichidării bunurilor foştilor inamici, întrucît proprietarii lor erau supuşi
germani 12 . Deşi în 1920 „Mica" achiziţionase toate cuxele (acţiunile)
societăţii din Gotha, cele două asociaţii pe cuxe au continuat să fiinţeze
pînă în anul 1927, constituindu-se ca persoane juridice în baza legilor
române 13 •
t Vezi Contribuţii la istoria capitalului străin în Romdnia, Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1960, pp. 83, 143-144; Dr. I o n L. Ci om ac şi
V a I e r i u Popa-Ne c ş a, Munţii Apuseni. Cercetări asupra stărilor economice
din Munţii Apuseni, :nucureşti, Tipografia „Universul", 1936, p. 192; Dezbaterile
Adunării Deputaţilor , Şedinţa din 10 decembrie 1935, p. 149.
5 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar

469/1934-1936, f. ll.
6 Ibidem, f. 4, 52 şi 85.
7 Ibidem, f. 26-28.
8 Vezi Monitorul oficial nr. 93 din 30 iulie 1921.
9

Arh. Ist.

Centrală,

469/1934-1936, f. 52;
1935, p. 148.
10

Arh. Ist.

Centrală,

469/1934-1936, f. 11.
11 Ibidem, f. 4.
12 Ibidem, f. 82.
ia Ibidem,
D r. I o n
p. 192.

164

agrară din 1921,
jud.
Adunării Deputaţilor Şedinţa

fond Reforma

Dezbaterile

fond Reforma

agrară

L. C i o m a c

şi

Hunedoara, dosar
din 10 decembrie

din 1921, jud. Hunedoara, dosar

V a Ieri u

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Pop a-Ne c

ş

a, op. cit.,

In realitate, ele erau nişte asociaţii fictive înfiinţate pentru a preveni măsurile de lichidare a bunurilor supuşilor germani de pe teritoriul României, căci normele în vigoare după primul război mondial nu
admiteau lichidarea averilor socităţilor constituite ca persoane juridice
în conformitate cu legile româneşti 14 . In fapt, pămînturile asociaţiei pe
cuxe Musariu şi ale asociaţiei pe cuxe Ruda 12 apostoli deveniseră după
tranzacţia din 1920 proprietatea Societăţii „Mica" din Bucureşti, dar ele
continuau să figureze în mapele cadastrale ca aparţinînd încă asociaţii
lor pe cuxeis.
Această stare de carte funduară a persistat pînă în anul 1933, cînd
pădurile în cauză au fost transcrise pe numele Societăţii „Mica" din
Bucureşti 16 . Spre deosebire, însă, de pămînturile cumpărate de „Mica"
de la diverşi proprietari români, terenurile celor două societăţi germane
nu au fost în fapt achiziţionate prin contracte de vînzare-cumpărare, ci
pe bază de schimbare de posesiune, ceea ce a permis societăţii bucureş
tene să nu plătească taxele de mutaţie asupra proprietăţii 17 • Astfel, statul era frustat de drepturile sale fiscale: de taxele de timbru şi de înregistrare18, iar „Mica" devenise proprietara bunurilor deţinute anterior de
Asociaţia minieră pe cuxe Ruda 12 apostoli şi Asociaţia minieră pe cuxe
Musariu, pe bază de acte lovite de nulitate şi în dauna statului român,
ale cărui drepturi fuseseră uzurpate 19 •
Pe lingă faptul că „Mica" rămînea în posesia unor păduri care trebuiau expropriate, ea devenise şi proprietara unui teren cu bogăţii subterane. Ministerul Industriei şi Comerţului, care a atacat cu cereri de
apel toate validările privitoare la achiziţionarea de terenuri cu bogăţii
subterane făcute pe bază de acte false şi izbite de nulitate, nu a cerut
revizuirea transmisiunii pădurilor de la societăţile pe cuxe către „Mica",
transmisiune care era operată prin încălcarea legii; mai mult, nici nu a
sprijinit măcar Tribunalul Hunedoara pentru a apăra interesele statului
în procesul purtat cu „Mica" pe acest motiv 20 • Din cauza lipsei de intervenţie a organelor împuternicite, „Mica" a putut extrage după 1920 peste
două vagoane de aur din subsolul acestor păduri, subsol care era în
baza articolului 19 din Constituţie, proprietatea de drept a statului român21.
După intabularea pădurilor în cartea funciară pe numele societăţii
„Mica", delegaţii îndreptăţiţilor la împroprietărire din comunele situate
în apropierea acelor păduri au cerut în repetate rînduri autorităţilor locale şi chiar celor centrale să ancheteze situaţia pe teren şi să dispună
a se expropria pădurea. !n faţa acestor intervenţii, ministrul de justiţie,
Mihail Popovici, din guvernul Al. Vaida-Voivod a ordonat la 27 iulie
u Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 12-13, 82.
1s Ibidem, f. 8; Dr. I o n L. Ci om ac şi V a 1 e r i u Popa-Ne c ş a, op.
cit., p. 192; I o n Rusu Abrud ea nu, op. cit., pp. 258-261.
16 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 8. .
17 Ibidem, 8-9.
18 Dezbaterile
Adundrii Deputaţilor, Şedinţa din 10 decembrie 1935, pp.
147-148.
19 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 4, 7.
~69/1934-1936, f. 26-28.
20 Dezbaterile
Adunării Deputaţilor, Şedinţa din 10 decembrie 1935, p. 149.
11

Ibidem.
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de Apel Cluj să întreprindă o anchetă care nu a fost închela căderea acestui din urmă cabinet naţional-ţărănist22 .
După venirea guvernului liberal I. Gh. Duca, primul ministru a promis că va soluţiona problema exproprierii în plasa Brad 23 , dar nu a
întreprins nici o acţiune concretă în această direcţie.
La începutul anului 1934 delegatul regimentului de voluntari Horia,
Pompilian Piso, a intervenit pe lîngă Curtea de Apel Cluj şi pe lîngă
Ministerul de Justiţie revendicind a se lovi de nulitate, în baza articolului 3 din legea relativă la ratificarea dispoziţiilor Consiliului Dirigent
privitoare la circulaţia bunurilor rurale publicate în „Monitorul oficial",
nr. 172 din 2 noiembrie 1921 şi a articolului 274 din legea minelor din
1929, pămînturile intrate ilegal în stăpînirea Societăţii „Mica" 24 .
Ancheta începută în 1933 de către Parchetul General de pe lingă
Curtea de Apel Cluj a fost încheiată la 30 martie 1934, cind s-a depus
şi raportul de constatare. Curtea de Apel opina că o revenire asupra hotărîrilor de expropriere era inadmisibilă, întrucît transferul de proprietate
nu putea fi considerat ca făcut prin fraudă, iar pe de altă parte şi pentru
faptul că articolul 10 al legii din 2 noiembrie 1932 declara valabile toate
hotărîrile anterioare emanate de comisiile de expropriere 25 . Curtea de
Apel omitea, însă, să evidenţieze că scutirea se făcuse fără avizul prealabil al Comitetului agrar, deci cu încălcarea dispoziţ.iilor articolului 36 ale
legii pentru reforma agrară din Transilvania.
La începutul guvernării Tătărăscu problema exproprierii păduril-0r
din plasa Brad a format obiectivul preocupărilor acestuia. Atenţia de care
s-a bucurat ea se datoreşte nu numai intervenţiilor făcute acum de delegaţii sătenilor, ci şi faptului că primul ministru, care fusese şeful organizaţiei naţional-liberale din judeţul Hunedoara, promisese încă din perioada cind era subsecretar de stat în guvernul Ion I. C. Brătianu din
1922-1926, atît verbal, cit şi în scris, că va împroprietări comunele de
aici cu păduri2 6 • Conferinţa guvernamentală ţinută la Cluj în primăvara
anului 1934, reconfirmînd promisiunea dată de Gh. Tătărăscu, a hotărît,
între altele, definitivarea împroprietăririi cu păduri a comunelor de
aici 27 •
In mod practic însă, activitatea guvernului Tătărescu din anul 1934
în această direcţie s-a limitat numai la terminarea anchetei începută în
iulie 1933 din ordinul ministrului de justiţie naţional-ţărănist, or, Parchetul General de pe lîngă Curtea de Apel Cluj opina pentru menţinerea ca
definitivă a hotărîrilor instanţelor de fond, ceea ce permitea Societăţii
„Mica" să rămînă în posesia pădurii.
La 10 decembrie 1935 deputatul de Făgăraş, Aurel Dobrescu a interpelat în Cameră pe primul ministru Gh. Tătărăscu în legătură cu modul
cum fuseseră scoase de sub expropriere cele 1886 iugăre, solicitînd anularea actelor ce validau achiziţionarea acestor pămînturi de către „Mica"
1933

Curţii

iată pînă

22 Ibidem; Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara,
dosar 469/1934-1936, f. 7.
23 Dezbaterile Adunării Deputaţilor,
Şedinţa din 10 decembrie 1935, p. 147.
24 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 4-7, 52.
25 Ibidem, f. 24.
26 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Şedinţa din 10 decembrie 1935, p. 147.
7
2 Viitorul din 3 mai 1934.
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din Bucureşti, cu atit mai mult cu cît societatea nu a depus la dosar contractele în baza cărora ar fi devenit proprietară 28 •
Prin cercetările întreprinse în urma interpelării lui Aurel Dobrescu,
Direcţia Aplicării Reformei Agrare din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a constatat că pădurea fusese scutită de expropriere în mod ilegal,
fără a avea avizul prealabil al Comitetului agrar. Consiliul de Avocaţi
din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, solicitat la sfîrşitul anului 1935
şi în primăvara anului 1936 să propună soluţia legală ce s-ar fi putut
adopta în legătură cu exproprierea pădurii, opina că în conformitate cu
articolul 12 al legii din 2 noiembrie 1932 şi cu articolul 36 al legii pentru
reforma agrară din Transilvania chestiunea putea fi tranşată prin avizul dat de Uniunea Camerelor de Agricultură, care rămînea singura
instanţă competentă a hotărî dacă pădurea putea fi sau nu expropriatăH.
Ca urmare, Direcţia Reformei Agrare a înaintat dosarul Uniunii Camerelor de Agricultură care, cu avizul nr. 8/1936, aprobat de Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, a dispus scutirea de expropriere a celor 1886
iugăre pădure considerate proprietatea Societăţii „Mica" 30 .
Astfel, datorită intervenţiilor făcute de către societatea auriferă, chestiunea a fost tranşată prin acapararea unui întins perimetru de teren cu
zăcăminte de minereu aurifer de către capitalul privat românesc în colaborare cu cel german, care şi-a păstrat participarea la „Mica" prin camuflarea acţiunilor, care trebuia să devină de drept şi de fapt proprietatea
statului român, iar pe de altă parte, prin nerezolvarea cererilor de împroprietărire cu păşuni şi păduri ale comunelor situate în apropierea
pădurilor sustrase de la expropriere.
Intr-un mod asemănător au fost sustrase de la expropriere şi proprietăţile arhiducelui Friedrich de Habsburg-Loraine. Acesta stăpînea în judeţele Arad, Bihor şi Hunedoara 50 491 iugăre 31 • Proprietăţile situate
pe raza comunelor Livezeni, Petrila şi Petroşeni din judeţul Hunedoara
- Domeniul forestier „Voivodul Jieţul" - de 23 218 iugăre (13 402
hectare) erau formate din 16 512 iugăre pădure, restul poieni şi goluri
de munţi3 2 •
In conformitate cu articolul 191 al Tratatului de pace de la Trianon
din 4 iunie 1920, bunurile imobiliare rurale ale familiei ex-imperiale
urmau a fi confiscate de către statul român. Pentru a se sustrage de la
actul confiscării, arhiducele a vindut la 2 aprilie 1921 Societăţii anonime
pentru industria forestieră „Răşina" din Bucureşti întreaga suprafaţă ce
o deţinea în judeţul Hunedoara33 .
Deşi Domeniul forestier „Voivodul Jieţul" trebuia să între în baza
Tratatului de pace de la Trianon in mod automat în proprietatea statului român, instanţele de fond ale reformei agrare au luat în dezbatere
situaţia juridică a imobilului din punctul de vedere al legii de expropriere
şi împroprietărire pentru Transilvania. La 4 martie 1922, Comisia de
ocol Petroşani şi la 1 aprilie 1923 Comisia judeţeană Hunedoara au vali2e Dezbaterile Aduni1rii Deputaţilor, Şedinţa din 10 decembrie 1935, p. 1471491; Ar. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 52-58, 82.
29 Arh. Ist. Centrali, fond Reforma agrarA din 1921, jud. Hunedoara, dosar
469/1934-1936, f. 26-28.
ao Ibidem. f. 24 şi 89.
s1 Idem, dosar 50/1929-1945, f. 4.
a2 I d e m, dosar 303/1931-1938, f. 11.
83 Ide rn, dosar 41/1929, f. lOl.
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dat contractul de vînzare-cumpărare încheiat între Friedrich de Habsburg
şi societatea „Răşina", scutind de expropriere întregul domeniu 34 .
La 19 aprilie 1924, Comitetul agrar, verificînd în conformitate cu
articolul 4 al legii pentru reforma agrară din Transilvania validitatea
contractului, stabilea că prin dispoziţia articolului 191 din Tratatul de
pace de la Trianon statul român devenise proprietarul de jure asupra
tuturor bunurilor arhiducelui, or, arhiducele procedase la înstrăinarea
unor terenuri care nu mai erau proprietatea sa. Ca urmare, cu hotărîrea
nr. 294, instanţa supremă în materie de reformă agrară declară fără efect
contractul din 2 aprilie 1921 ca fiind încheiat în contra şi cu eludarea
legii de reformă agrară pentru Transilvania, anulează hotărîrile comisiilor de fond şi dispune întabularea acestor proprietăţi în cartea fundară pe numele statului românas.
Nemulţumiţi de conţinutul hotărîrii Comitetului agrar, arhiducele
Friedrich de Habsburg şi societatea „Răşina" introduc acţiune judiciară:
primul la Tribunalul arbitral mixt de la Paris, pe care a încercat să o
conexeze cu procesul optanţilor unguri, cea de a doua la Inalta Curte de
Casaţie şi Justiţie din Bucureşti3 6 .
La „Răşina" era interesat după primul război mondial atît capitalul
francez care controla prin intermediul Băncii de Credit Român această
societate, cît şi capitalul autohton, în mod special cel subscris de liberali37. Datorită influenţei ce o avea această importantă instituţie de credit în viaţa economică a României postbelice, ea a reuşit să obţină din
partea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor amînarea aplicării hotă
rîrii de expropriere emanată de instanţa supremă în materie de reformă
agrară cu privire la proprietatea arhiducelui Friedrich de Habsburg, hoJ
tărîre care era definitivă şi executorie:i8 .
Prin actul de suspendare a hotărîrii de expropriere se afectau însă,
pe de altă parte, interesele comunelor din apropierea domeniului forestier „Voivodul Jieţul", care solicitau împroprietărea lor cu păşune şi pă
dure pe acest teren. Repetatele intervenţii ale instituţiei cumpărătoare şi
ale delegaţilor comunelor pe lingă Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
au determinat tot de atîtea ori suspendarea hotărîrii Comitetului agrar
şi anularea deciziei de suspendare. In ianuarie 1927, de pildă, societatea
„Răşina" obţine, pînă la noi dispoziţii, printr-o rezoluţie ministerală,
amînarea preluării pădurii de către stat30 • Comunele interesate reuşesc
în 1929 să determine Ministerul Agriculturii şi Domeniilor să anuleze mă
sura din 1927 şi să ceară, prin decizia de la Jurnalul nr. 113, consilierului
silvic X. C. Sculy să ia in primire domeniul în numele statului român,
pe baza hotărîrii emanate de Comitetul agrar4°.
Decizia ministerială din 1929 nu s-a putut însă aplica datorită intervenţiilor societăţii „Răşina". In decembrie 1930 ministrul subsecretar de
3&

35

Ibidem.
Ibidem; Idem, dosar 303/1931-1938, f. 11.

36 Idem,
dosar 50/1929-1945, f. 6, 10 şi 24; dosar 303/1931-1938; f. 11;
,.Lupta", din 5 martie 1929.
37 Contribuţii la istoria capitalului strliin fn Romdnia, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960, pp. 39 şi 157.
38 Arh. Ist. Centrală, dond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
303/1931-1938, f. 11.
39 Ibidem; Arh. St. Deva, fond Consilieratul agricol al Judeţului Hunedoara,
dosar 2/1931, f. 43.
• 0 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, Jud.
Hunedoara, dosar
41/1929, f. 101.
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stat la agricultură, Virgil Potircă, dînd curs favorabil cererilor locuitorilor din Petroşani, ordonă a se pune în aplicare hotărîrea Comitetului
agrar 41 , dar dispoziţia lui nu a fost pusă în practică.
Societatea „Răşina" reuşeşte să obţină la 18 februarie 1931 din partea
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor o nouă decizie de suspendare a
operaţiei de luare în primire a pădurii 42 . Paralel, ministerul a supus cazul spre avizare Consiliului de Avocaţi din M.A.D. şi Diviziei jurdice
dn cadrul Ministerului de Externe. La sfîrşitul lunii martie 1931, cele
două organe opinează asupra necesităţii executării hotărîrii Comitetului
agrar. Consiliul juridic propune însă să se suspende aplicarea hotărîrii
instanţei supreme în materie de reformă agrară pînă cînd Tribunalul arbitral mixt de la Paris va pronunţa sentinţa. In plus. el solicita să nu se
efectueze nici o exploatare de material lemnos de pe terenul aflat în
litigiu 43 •
Uzînd de întreaga sa influenţă, societatea „Răşina" reuşeşte să încheie la 24 octombrie 1931 un aranjament cu Direcţia Aplicării Reformei
Agrare din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Pe baza convenţiei nr.
84835, semnată în octombrie 1931, se suspendă executarea exproprierii
terenului cumpărat de „Răşina" pînă la tranşarea diferendului la Tribunalul arbitral mixt. Concomitent, societatea se obliga să nu execute nici
o exploatare de material lemnos şi să nu înstrăineze vreo porţiune din
terenul cumpărat44.
La 2 iunie 1933 !nalta Curte de Casaţie şi Justiţie a declarat perimat
recursul introdus de „Răşina" 45 . Procesul dintre fostul proprietar al domeniului silvic „Voivodul Jieţul" şi statul român, deşi a rămas pe rol,
nu înregistra un curs de pe urma căruia să i se poată întrezări finalul 46 .
Datorită nemulţumirilor existente în toamna anului 1935 în cele mai
multe comune din judeţul Hunedoara în legătură cu întîrzierea cu care
se aplicau pe teren exproprierea şi împroprietărirea şi conflictelor dintre
ţărani şi moşieri izvorîte din retrocedarea către moşieri a unor părţi din
moşiile expropriate, în octombrie 1935 ministrul Mircea Cancicov s-a deplasat la faţa locului pentru a cerceta situaţia. Prin intervenţia directă a
acestuia s-au putut aplana cele mai multe litigii, ceea ce a determinat
o atenuare a stării de spirit a locuitorilor. In problema păşunilor revendicate de comunele Petrila şi Livezeni nu s-a realizat însă nici o acţiune
pozitivă. Locuitorii acestor două comune raporta prefectul judeţului
Hunedoara cu adresa nr. 361 din 13 mai 1936 primului ministru - sînt
foarte agitaţi întrucît nici pînă azi nu s-au expropriat terenurile arhiducelui Friedrich de Habsburg pentru care statul român se judecă de 12
ani 47 • Pe de altă parte, societatea „Răşina" a uzat de toată influenţa de
care dispunea pentru a nu se aplica hotărirea de expropriere emanată
de Comitetul agrar. Societatea - raporta la 12 iunie 1938 inginerul consilier silvic, I. Fonai, ministrului agriculturii - ţine a prelungi provizoratul pînă la terminarea procesului, adică sine die 48 .
u Idem, dosar 303/1931-1938, f. 11.
Ibidem.
Ibidem.
" Ibidem, f. 12, 263-264; Idem, dosar 303/1929-1945, f. 17, 28.
45 Idem, dosar 303/1931-1938, f. 12.
•e Ibidem, f. 12 şi 177.
47 Ibidem, f. 253.
•s Ibidem.
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De pe urma acestei stări de provizorat pierderile statului se ridicau
la sume considerabil de mari. Inspectoratul general de control din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor aprecia la cca. 1 500 000-3 OOO OOO lei
pagubele nete rezultate din creşterea anuală a arborilor ajunşi la vîrsta
exploatabilităţii şi rămaşi netăiaţi. O populaţie relativ numeroasă din satele din jurul domeniului, care pînă la primul război mondial găsea de lucu înî aceste păduri, rămăsese, după suspendarea hotărîrii de expropriere şi
sistare a exploatării materialului lemnos, fără :posibilităţi de cîştig 49 •
In februarie 1941, locuitorii din comuna Poiana, nemulţumiţi că după
douăzeci de ani de la votarea legii agrare nu reuşiseră încă să fie împroprietăriţi, intervin în justiţie pentru a obţine anularea contractului de
vînzare-cumpărare încheiat între Friedrich de Habsburg şi societatea
„Răşina" 50 • Paralel, Serviciul Contencios din Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor cere printr-un referat adresat Direcţiei Geniului Rural să se
traducă în fapt hotărîrea Comitetului agrar 51 . La 30 aprilie 1942 Casa
Autonomă a Pădurilor Statului intervine la minister pentru a lua terenul în primires2.
Societatea „Răşina" reuşeşte însă să menţină terenul în folosinţă,
dar nu şi recunoaşterea dreptului de proprietate. In 1942 Consiliul de
Avocaţi din M.A.D., reluînd în dezbatere cazul domeniului forestier „Voivodul Jieţul", propune o modificare în clauzele convenţiei din 24 octombrie 1931. Pe baza referatului acestuia s-a emis Jurnalul Consiliului de
Miniştri nr. 810 din 4 august 1942 semnat de Ion Antonescu şi de către
ministrul agriculturii, Aurel Pană, în virtutea căruia se dădea autorizaţie Ministerului Agriculturii şi Domeniilor să permită societăţii „Răşina"
să exploateze pe o perioadă de cinci ani o suprafaţă de pădure conformă
cu amenajamentul ce-l permiteau legile de exploatare silvică aflate în
vigoare. Această permisiune nu prejudicia titlurile de proprietate ce le
avea statul asupra domeniul~i. Pe de altă parte, sechestrul convenţional
asupra bunurilor cumpărate de „Răşina" se menţinea în continuare53 •
In baza convenţiei de la Jurnalul 810/1942, societatea „Răşina" primea permisiunea să exploateze 1000 ha din trupul de pădure Jieţul54 •
Poziţia de cedare a guvernului dictaturii-militaro-fasciste faţă de cererea
„Răşinei" trebuie pusă în legătură cu satisfacerea de către aceasta a intereselor capitalului german, care în perioada din preajma celui de-al
doilea război mondial deţinea prin Reichs-Kredit-Gasellschaft poziţii importante la Banca de Credit Român 55 şi implicit controlul asupra societăţii forestiere.
„Răşina" încearcă să obţină recunoaşterea dreptului de proprietate
asupra terenurilor cumpărate, prin noile procese deschise in toamna
anului 1943 şi la începutul anului 1944, fără a putea obţine insă cîştigul
de cauză scontat56 • In februarie 1944 litigiul dintre statul român şi arhi" Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
303/1931-1938, f. 253.
so Idem, dosar 50/1929-1945, f. 26.
51 Ibidem, f. 28.
52 Ibidem, f. 72.
53 Ibidem, t. 121 şi 144.
54 Vezi Monitorul oficial nr. 124 din 29 mai 1943.
55 Vezi Enciclopedia Ronu1niei, voi. IV, p. 579.
58 Arh. Ist. Centrală, fond Reforma agrară din 1921, jud. Hunedoara, dosar
50/1929-1945, f. 168-170; dosar 470/1934-1943, f. 15.
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ducele Friedrich de Habsburg pentru terenurile vîndute „Răşinei" se
aflau încă pendinte la Tribunalul arbitral mixt din Paris şi la Curtea
de Casaţie. Astfel, prin numeroasele procese purtate, societatea a reuşit
să păstreze începînd din 1921, folosinţa permanentă a terenului cumpă
rat de la Friedrich de Habsburg.
Pe de altă parte, profitînd de starea de provizorat creată prin desele
suspendări de execuţie a hotărîrii Comitetului agrar, Consiliul de administraţie al societăţii a refuzat să plătească statului impozitele şi taxele
aferente asupra pămîntului. Numai în perioada 1929-1940 valoarea impozitului imobiliar neîncasat de stat pentru acest teren se ridica la
13 481 868 lei. După unele încercări nereuşite ale Ministerului de Finanţe
de a recupera impozitele neachitate de societatea „Răşina", în februarie
1944 ministerul a dresat societăţii procese-verbale de contravenţie pentru
suma menţionată 57 • Pînă în 1945 - ultimul an la care se referă documentele din arhivă - statul nu reuşise încă să între în stăpînirea terenului în litigiu şi nici măcar să încaseze impozitele datorate de societatea
„Răşina" 58 •

ln concluzie, societăţile „Mica" şi „Răşina" achiziţionînd în mod ilegal
de la societăţile germane şi respectiv de la arhiducele Friedrich de Habsburg, au eludat dispoziţiile legii pentru reforma agrară din
Transilvania. Sustragerea de la expropriere a fost posibilă datorită faptului că ambele societăţi erau subordonate acelor grupări bancare străine
şi româneşti care puteau să-şi impună punctul de vedere în viaţa economică şi socială a ţării. Deşi ţăranii îndreptăţiţi la împroprietărire au
încercat nu o dată să determine guvernele de a lua măsuri în favoarea
lor, toate iniţiativele au fost însă contracarate de intervenţiile reprezentanţilor celor două societăţi care au făcut ca problema pămîntului din
multe comune ale judeţului Hunedoara să nu poată fi rezolvată.
pămînturile

NOUVELLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'EXPROPRIATION SUR
DEUX GRANDS DOMAINES DU DEPARTEMENT DE HUNEDOARA

Ri;suME

En vertu des dispositions des traites de paix, Ies biens des anciens ennemis
de la Roumanie devaient Mre liquides par l'Etat roumain. Concomitamment devaient
etre confisquees par le m~me Etat Ies proprietes de Transylvanie de la familie des
Habsburg.
La Societe allemande „Harkortsche Bergwerke" und Chemische Fabriken A. G.
de Gotha et l'archiduc Frederic de Habsbourg, detenteurs de terres dans le departement; de Hunedoara, ont reussi toutefois ă ceder celles-ci, au cours des premieres
annees de l'apres-guerre, respectivement aux Societes roumaines ,,Mica" et „Răşina".
Apres examen de la situation juridique des forMs acquises par la Societe
„Mica", Ies instances constituees pour la reforme a1raire ont decide, illegalement,
s7 I de m, dosar 50/1929-1945, f. 168, 185-186.
Ibidem, f. 185 şi urm.
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de les exempter de l'expropriation. En echange, le comite agraire a exproprie le
domaine de la familie Habsbourg.
Les beneficiaires de l'expropriation et meme certains organes administratifs
ont oeuvre ă plusieurs reprises pour l'expropriation des deux domaines. Pourtant
Ies representants de la Societe acheteuse „Mica' ont reussi, par leurs interventions,
a faire reconnaître en 193G leur droit de pleine propriete sur la terre achetee. Quant
ă la Societe „Răşina', ne pouvant obtenir la reconnaissance de ce meme droit, elle
a cherche ă faire remettre indefiniment la solution du cas, de sorte qu'en 1945
encore elle continuait ă posseder illegalement le domaine achetC.
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CITEVA ASPECTE DIN CONŢINUTUL AGRAR AL DOCTRINELOR
POLITICE BURGHEZE DIN ROMANIA IN PERIOADA DINTRE CELE
DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE

Carol Gollner, Marcel Ştirban

Războiul întîi mondial a luat sfîrşit în toamna anului 1918. Desfă
şurat şi pe o bună parte a teritoriului ţării noastre, cu participare masivă de forţe umane şi materiale, bilanţul economic al războiului s-a încheiat pentru România cu mari pierderi ce vor avea multă vreme consecinţe de loc neglijabile.

Peste un milion de oameni şi-au pierdut viaţa în război, ceea ce a
însemnat fiecare al cincelea locuitor din populaţia activă a României.
Pierderile materi1ale s-au ridicat la peste 72 miliarde de lei1. Economia
ţării era o ruină; distrugeri masive şi dezorganizări de mari proporţii au
fost înregistrate în anii războiului în toate ramurile economiei naţionale:
industrie, transporturi, finanţe, credit, agricultură, iar la sfîrşitul războiu
lui lipseau în mare măsură bunurile de consum, mijloacele de producţie,
materiile prime. Foametea, mizeria şi epidemiile erau stăpînite la sate şi
oraşe.

Noua etapă din istoria ţării noastre a început astfel printr-o perioadă
de refacere economică menită a readuce economia ţării, mai întîi la un
punct la care se mai găsise, de fapt, înainte de război. Desăvîrşirea unităţii de stat a României, un act de neîndoielnică dreptate istorică, eveniment consacrat prin voinţa întregului popor român la 1 Decembrie 1918,
a însemnat o dată cu împlinirea unei legitime aspiraţii naţionale şi calea
spre realizarea unor revendicări social-economice.
Se impuneau a fi rezolvate în special problema redistribuirii pămîn
turilor la sate, dezvoltarea industriei la oraşe, cu schimbări corespunză
toare în relaţiile de producţie atît în agricultură cît şi în industrie, acordarea dreptului de vot universal, direct, egal şi secret etc.
Pămîntul l-au cerut ţăranii. Ceea ce fusese stăpînit pe nedrept de
către marea proprietate 47,70/o din suprafaţa arabilă în vechea Românie 2
şi peste 41,250/ 0 din suprafaţa totală în Transilvania 3 , sosise vremea să
fie dat măcar în parte celor ce din totdeauna l-au muncit. Glasul puternic al ţăranilor se făcea acum nu numai auzit ci trebuia şi ascultat.
Apoi, la sfîrşitul primului război mondial, progresul economic al
ţării era legat, mai mult decît în perioada antebelică, şi de dezvoltarea
unei industrii proprii. Nu trebuia însă, în concepţia unor economişti burghezi, ca această dezvoltare a industriei să impieteze asupra caracterului
1 V.
Axe n ci u c, Situaţia economică şi socială a Romdniei în perioada
1919-1924, în A.I.I.P., 1966, XII, 4, pp. 125-126.
2 Enciclopedia Romdniei, vol. III, Bucureşti, 1939, p. 304.
3 Dezbaterile Adunării deputaţilor, 1920-1921, Bucureşti, 1922, pp. 3905-3907.

Proprietăţile între 50-100 iug. nu au
date, împreună cu gospodăriile de la 20

fost incluse în procentul dat. Ele au fost
la 50 iug., însumînd la un loc 3 782 267 iug.

Ibidem.
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eminamente agrar pe care îl atribuiau şi doreau _să-l păstreze economiei
româneşti, ci doar să ajute dezvoltarea agriculturii.
In ceea ce priveşte a treia problemă - votul universal - el trebuia,
dacă obiectiv nu putea să creeze in condiţiile date, cel puţin să lase impresia unei participări de masă în viaţa politică a ţării.
Legat de problemele amintite, partidele politice burgheze din România şi-au şi întocmit programele lor. Deşi la sfîrşitul războiului 'intîi mondial numărul acestora creşte, două din ele - liberal şi ţărănist - se
detaşează prin baza socială pe care reuşesc să şi-o creeze şi prin platforma-program ce o susţin. Vechiul partid conservator, treptat îşi pierde
din importanţă şi din rol ca partid. Nu acelaşi lucru se întîmplă însă şi
cu cadrele sale de bază, care vor continua să exercite încă, angajate în
diferite partide şi colaliţii guvernamentale, o reală influenţă în desfăşu
rarea vieţii social-economice şi politice a ţării.
Un exemplu în acest sens ni-l oferă C. Garoflid, militant al partidului conservator. El a deţinut funcţia de ministru al agriculturii în timpul
legiferării reformei agrare în anul 1921 în guvernul generalului· Averescu. Atitudinea lui faţă de problema agrară, exprimînd poziţii conservatoare, nu poate fi deci neglijată.
Celelalte partide politice burgheze, nou create, nu au avut puncte
de vedere prea îndepărtate de acelea exprimate de partidul conservator,
liberal sau ţărănist. Singurul partid politic cu atitudini net opuse este cel
socialist şi, după 1921, Partidul Comunist Român. Noi vom urmări în
cele ce urmează numai atitudinea principalelor partide burgheze în problema agrară faţă de marea proprietate, proprietatea ţărănească, şi căile
de dezvoltare ale agriculturii româneşti.
Doctrina conservatoare a fost prezentată în termeni generali, printre
alţii, de omul politic Alexandru Marghiloman4, şi în analiză de economistul C. Garoflid 5•
Proprietatea este un drept sacru şi inviolabil - spunea Al. Marghiloman - a cărei tradiţie trebuie respectată chiar dacă împrejurările impun, la un anumit moment, o expropriere. In acest caz exproprierea nu
trebuie să depăşească anumite limite6 şi, desigur, trebuie să se facă pe
baza unei „drepte despăgubiri".
Autorul legilor definitive de reformă agrară din anul 1921, C. Garoflid, atribuia şi el marii proprietăţi un însemnat rol de îndeplinit în economia naţională şi după reforma agrară. Lega chiar evoluţia, progresul
în agricultură de existenţa acesteia, acordîndu-i multiple roluri de îndrumare şi conducere, de exemplu şi mijloc de cîştig „atunci cînd ~micul
cultivator) nu e ocupat cu munca proprietăţii lui" 7 . Era impotriva fărîmi
ţării excesive a marii proprietăţi, împotriva unui regim agrar prea radical. Influenţat, se pare, şi de situaţia din Germania şi Austria, de curentul agrar de aici, el opta pentru întărirea proprietăţii moşiereşti mici, intre 50-100 ha, a proprietăţii mijlocii - cum o numeşte el8 - , pro• A 1 ex an dr u M arg hi 1 om an, Doctrina conservatoare, in Doctrinele partidelor politice, Bucureşti, 1924, pp. 111-117.
5 C.
Garo f 1 i d, Memoriul agricultorilor mari cu privire la expropriere,
Bucureşti, 1940, p. 45, şi C. Garo f 1 id, Un p1'0gram agrar, Bucureşti, 1924, p. 40.
s A I. M ar g h i 1 o m a n, op. cit., p. 116.
' C. Garo f 1 id, Memoriul agricultorilor ma1'i ... , p. 10.
s Idem, pp. 10-15.
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pri~tatea mare
şi ajutată să se

in general rămasă după reforma agrară trebuia păstrată
consolideze9 •
Toate aceste idei le regăsim transpuse în articolele legilor definitive de reformă agrară din anul 1921 în care limitele marii proprietăţi
erau stabilite la 100-250 şi chiar 500 ha în vechea România şi 50-500
iug. in Transilvania 10 , şi le regăsim apoi aplicate şi în viaţă.
In temeiul legilor amintite au fost expropriate peste 6 milioane ha,
din pămîntul deţinut de moşierime (cu pămînt peste 100 ha), dar ii mai
rămăsese acesteia, în medie, circa 340;0 din vechea proprietate 11 •
După datele recensămîntului agricol al României din aprilie 1941,
care reflectă situaţia din cadrul frontierelor României la acea dată, proprietatea mare 50 - peste 1000 ha, reprezenta 0,40/o din numărul gospodăriilor individuale şi 19,30/0 ca întindere din suprafaţa acestora 12 . Aşa
dar, la capătul a două decenii proprietatea de peste 50 ha, redusă prin
efectul legilor de reformă agrară din anul 1921 simţitor, va continua totuşi să deţină încă un însemnat procent din suprafaţa gospodăriilor individuale.
In legătură cu proprietatea ţărănească, C. Garoflid preconiza mă
suri menite a întări burghezia satelor. Susţinea necesitatea liberei circulaţii a bunurilor rurale, primite prin reforma agrară, în scopul diferenţierii ţărănimii, diferenţiere considerată „condiţi unea primordială a
progresului cultural şi politic al ţării roastre" 13 . Proprietatea mică, pînă
la 5 ha, nerentabilă, trebuia lichidată 14 , micii producători devenind fic:
muncitori industriali, fie lucrători agricoli 15 •
Aşadar, în concepţia lui C. Garoflid, marea proprietate însemna chezăşia progresului în agricultură, burghezia satelor, condiţia progresului
cultural şi politic, iar mica proprietate un izvor de întărire al lor.
In ce priveşte ţăranii săraci, aceştia trebuiau transformaţi în proletari, unii luînd drumul oraşelor spre industrie, alţii rămînînd în satul
lor, constituind mîna de lucru sigură şi ieftină pentru burghezia satelor
şi moşierime. Consecinţele unei asemenea concepţii era ruinarea unui
însemnat procent, cel mai mare din totalul gospodăriilor agricole.
Deoarece teoria liberei circulaţii a bunurilor rurale ce va contribui
în mare măsură la procesul diferenţierii ţărănimii, la pauperizarea lor,
a fost preluată şi aplicată de partidul naţional-ţărănesc, vom analiza efectele ei atunci cînd vom vorbi de doctrina acestui partid.
A doua doctrină, cea liberală, s-a bazat şi ea pe respectul proprietăţii
individuale. Exproprierea era considerată ca o formulă de progres social,
dar care nu trebuia să depăşească cadrul ideii de proprietate individuală.
Reforma agrară, „e o repartiţie nouă a proprietăţii individuale ce există
la noi, într-un anumit moment dat nu este - spune I. G. Duca - nimicirea ei" 16 . Iar proprietatea mare, în cadrul proprietăţii individuale, nu
9

Ibidem.
C. Ham an g i u, Codul general al Romdniei, legi uzuale, vol. IX-X, pp.
655, 736.
11 După C. Murgesc u, Reforma agrarii din 1945, Bucureşti, 1956, p. 28.
12 Comuniciiri statistice, nr. 1/1945, Bucureşti, 1945, p. 6.
13 C. G a r of l i d, Un program agrar ... , p. 4.
14 Ibidem.
I d e m, p. 39.
16 I. G. D u ca, Doctrina liberalii, ln Doctrinele partidelor politice ... , p. 108.
10
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trebuia în nici un caz desfiinţată, ci doar limitată sub raportul suprafeţei şi întărită sub cel al eficienţei sale economice. Proprietatea ţărănească
trebuia de asemenea întărită, mai ales acea proprietate ce se dovedea a fi
„viabilă" a burgheziei săteşti.
Atît doctrina conservatoare 17 cit şi cea liberală 18 susţineau, în general, ideea dezvoltării societăţii prin evoluţie şi armonie socială, negînd salturile şi lupta de clasă, iar în agricultură preconizau şi idealizau chiar
calea prusacă de dezvoltare.
O altă doctrină - una din cele mai răspîndite doctrine burgheze în
perioada dintre cele două războaie mondiale - a fost aceea a partidului
naţional-ţărănesc, cunoscută sub numele de doctrina ţărănească pe care
s-a bazat apoi teoria statului ţărănesc. Printre exponnenţii de seamă ai
acestei doctrine, în perioada interbelică, s-au numărat I. Mihalache şi
V. Madgearu.
Temelia regimului agrar, după primul război mondial, era în concepţia ţărăniştilor „mica proprietate bazată pe muncă" 19 , adică „întinderea
de pămînt cultivabil, potrivită capacităţii de muncă a plugarului şi a
familiei sale" 20 , lucrată de proprietar şi familia sa, dar neexcluzînd „eventualele şi sporadicele concursuri de braţe ale sernenilor" 21 • Limitele proprietăţii erau dictate de capacitatea acesteia de a absorbi, asigurîndu-i
nu numai existenţa ci şi un spor de gospodărie, prosperitate materială şi
intelectuală 22.

Desigur, toate aceste condiţii nu puteau fi întrunite de proprietatea
sau chiar mijlocie. Ţărăniştii aveau în vedere, de fapt,
în programul lor nu ridicarea întregii mase de ţărani, ci promovarea şi
întărirea burgheziei săteşti, baza lor socială. Această pătură a ţărănimii,
slabă din punct de vedere numeric, trebuia să crească numericeşte şi să se
întărească economic.
Proprietatea întrel0-15 ha reprezenta, în anul 1930, 7,20;0 din numă
rul exploatărilor agricole faţă de aproape 750/o cit reprezenta ţărănimea
cu o proprietate pînă la 5 ha şi stăpîneau 19,80/o şi respectiv 280/o din
suprafaţa totală a exploatărilor private 2 '1. In vederea întăririi în special
a burgheziei săteşti, partidul naţional-ţărănesc va da, în anul 1929, legea
pentru reglementarea circulaţiei pămînturilor dobîndite prin reforma
agrară din anii 1918-1921. La baza acestui proces naţional-ţărăniştii au
ţărănească mică

aşezat aşa-zisa „selecţiune naturală" 24 •

de legea amintită, proprietatea între 10-15 ha se va
în adevăr în perioada 1930-1941. Ea va reprezenta la sfîrşitul
perioadei, conform recensămîntului din 1941, 21,40/o din întinderea proprietăţilor individuale 25 , un procent deloc neglijabil.
Realitatea a infirmat deci pe de o parte ideea susţinută de doctrinarii ţărănişti, potrivit căreia în agricultura capitalistă nu ar avea loc
Favorizată

întări

11 A I. Mar g hi I om an, op. cit., p. 112.
1e I. G. Duc a, op. cit., p. 103.
iu I. Mi ha I ac he, Noul regim agrar, Bucureşti, 1925, p. 6.

Ibidem.
Ibidem.
Idem, p. 7.
2 3 Enciclopedia Romdniei, voi. III, p. 304.
2 4 Legea circulaţiei bunurilor, reglementarea circv.laţiv.nii pămîntv.rilor dobindite prin legile de împroprietărire. Biblioteca legilor uzuale adnotate nr. 39, pp. 9,
18-19.
2s Comunicări statistice, nr. 1/1945, p. 6.
20

21
22
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fenomenul concentrării şi centralizării capitalului. Procesul continuu de
înghiţire al pămînturilor micilor gospodării ţărăneşti se dovedise a fi un
adevăr. Aceeaşi realitate a mai infirmat însă, pe de altă parte, valoarea
practică a unei alte idei de împrumut, de fapt, foarte frumos expusă în
programul agrar al doctrinei ţărăniste, cu un conţinut pe cît de ispititor
pe atît de nerealist, în condiţiile date, şi anume: pămîntul să fie al celui
care-l cultivă, îl munceşte26.
Existenţa marii proprietăţi contestată, existenţa proprietăţii burţărănistă27 ce folosea din plin munca salariată, existenţa proprietăţii burgheziei săteşti căreia de asemenea i se îngăduia folosirea muncii străine,
existenţa însăşi a proletariatului sau a semiproletariatului agricol, angajat
într-o formă sau alta pe proprietăţile amintite, au dovedit că în mod
practic pămîntul nu s-a găsit în întregime în stăpînirea celor ce-l munceau.
La fel de nereale s-au dovedit a fi şi alte teorii ale doctrinarilor
ţărăneşti, puse la temelia aşa-zisului stat ţărănesc 28 . Pornindu-se de la
premise voit greşite-identitatea de interese în sînul ţărănimii 29 , capacitatea de acţiune politică de sine-stătătoare 30 - se susţinea primatul ţără
nimii în viaţa social-economică şi politică a ţării3 1 .
Teza statului ţărănesc se sprijinea pe falsa idee că economia românească nu este capitalistă ci agrariană, iar statul ţărănesc reprezenta „calea a treia" pe care România trebuia să păşească 32 , teorie evident fără
nici o bază reală. Proprietatea burgheziei săteşti era considerată ca purtătoarea condiţiilor obiective şi subiective ale progresului agricol, chemat
să intensifice producţia agricolă şi să alcătuiască, pentru producţia industrială a ţării, o piaţă internă, capabilă să absoarbă mari cantităţi de produse industriale 33 .
Aşadar, doctrina ţărănistă mergea şi ea tot pe linia consolidării proprietăţii private, atribuind însă un rol deosebit burgheziei săteşti. Nu au
exclus în fapt nici proprietatea mare, i-au rezervat doar un loc secundar.
Proletariatul agricol era considerat ca fiind incompatibil cu statul ţără
nesc. El trebuia să se încadreze în industrie sau în agricultura specializată
grădinării, florării. In ce priveşte gospodăria ţărănească pitică, optau pentru lichidarea acesteia, preconizînd adunarea sa în ceea ce ei numeau
„mică proprietate economică" 3 4, adică în proprietatea burgheziei săteşti.
Desprindem din succinta analiză făcută conţinutului agrar ·al doctrinelor burgheze din România dintre cele două războaie mondiale, unele
puncte comune şi, evident, şi unele deosebiri. Ponderea asemănărilor este
mult mai mare decît a deosebirilor.
Toate cele trei doctrine politice susţineau sau sprijineau dezvoltarea
agriculturii româneşti capitaliste pe drumul reformelor, fără zguduiri.
25
21

I. Mi ha 1 a c h e, Noul regim agrar, p. 6.
I d e m, p. 26.
2s Cf. Z. Or ne a, Ţărănismul studiu sociologic,

Bucureşti,

Edit.

politică,

1969.
29
30

I. M i h a 1 a c h e, op. cit., p. 25.
V. Ma d gearu, lJoctrina ţărănistă, în Doctrinele partidelor politice, p. 79.
Scut a r u, Statul ţărănesc din punct de vedere economic şi politic, Bucureşti, 1935, p. 17.
32 z. Or n ea, op. cit., p. 96.
33 O.
Par pa 1 ă, Aspecte din agricultura Romdniei, 1920-1939, Bucureşti,
Ed. Academiei RSR, 1966, pp. 26-27.
3 ~ I.
M i ha 1 a c he, Un program agrar, p. 23.
31
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Erau pentru o reformă agrară, pentru o expropriere cu răscumpărare şi
o împroprietărire cu plată. Dar nici una nu viza, de fapt, lichidarea marii
proprietăţi, ci doar reducerea sa. Limitele fixate, ca şi rolul economic,
atribuite acesteia, difereau însă. Mai puţin receptivi înnoirilor erau după cum am văzut conservatorii, care continuau să idealizeze rolul
şi valoarea proprietăţii moşiereşti în general. Liberalii considerau utilă
şi avantajoasă mai ales acea parte a proprietăţii mari, dispusă să îngăduie
mai repede stabilirea relaţiilor de producţie capitaliste în agricultură,
iar ţărăniştii îşi puneau toate nădejdile în burghezia satelor. Cu alte
cuvinte, toţi sprijineau şi se sprijineau pe ceea ce reprezenta numeric
puţin şi economic mult.
Interesant este că în nici una din doctrinele politice amintite nu-şi
făcuse loc, cu o bună apreciere, tocmai acea proprietate care, de fapt, s-a
întărit prin reforma agrară, proprietatea ţărănească mică şi mijlocie. Dimpotrivă, valoarea lor economică a fost mereu contestată şi nu s-au preconizat după aplicarea reformei agrare măsuri eficiente în scopul apărării
şi întăririi acestei proprietăţi. Toţi îi cereau lichidarea, fără a asigura în
mod concret un mijloc de muncă mai bun pentru foştii ţărani, deposedaţi
de loturile lor pitice. Practic însă, proprietatea ţărănească mică şi mijlocie a format, numericeşte, în continuare, imensa majoritate a popula.ţiei active de la sate, fără ca să ajungă şi la o superioritate corespunză
toare în ce priveşte suprafaţa pămintului deţinut. Proprietăţile ţărăneşti
mici (pină la 5 ha) au fost evaluate de recensămîntul agricol din 1941,
ca număr la 76,80/o şi ca suprafaţă la 33,30/o, iar cele mijlocii (5-10 ha)
la 16,90/0 şi respectiv 260/o, ceea ce a însumat la un loc 93,70/o din numărul
proprietăţilor individuale şi 59,30/o din suprafaţa lor 35 •
Ignorînd voit acest adevăr, în numele interesului economic general
dar slujind de fapt prin această atitudine intereselor înguste de clasă,
doctrinele politice au lansat în programul lor, cu bună ştiinţă, şi idei
numai în parte realizabile. Cu toate că erau vădite laturile lor demagogice, tocmai acestea aveau darul de a asigura popularitatea partidelor
politice burgheze. De pildă ţăranii săraci şi mijlocaşi s-au lăsat o vreme
mult ispitiţi de perspectivele deschise de imaginarul stat ţărănesc. Toţi ar
fi dorit să facă acel salt spre avuţie de care se amintea mereu. Ei nu şi-au
dat seama atunci cînd au crezut în mirajul statului ţărănesc că nimeni
nu a creat condiţii spre a asigura un salt în masă al ţăranilor săraci.
Partidele politice burghezo-moşiereşti perindate la cîrma ţării in
perioada interbelică nu au dat în măsura aşteptată claselor sau păturilor
sociale neavute ceea ce li s-a promis sau ceea ce, în mod necesar, s-ar
fi impus să primească. De aici rezultă şi caracterul nerealist sau voit
demagogic al unor teorii. Acordarea drepturilor în jumătăţi de măsură
sau simpla promisiune făcută, dacă nu au putut mulţumi pe cei asupriţi,
au avut tăria de a diminua amploarea mişcărilor sociale de la sate, unul
din scopurile mărturisite sau nu ale doctrinelor politice burghezo-moşie
reşti dintre cele două războaie mondiale.
Pe plan economic, doctrinele politice burghezo-moşiereşti au contribuit la orientarea şi dezvoltarea economiei capitaliste a României, păstrind
în acelaşi timp puternice rămăşiţe feudale.
~5 Comunicări
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QUELQUES ASPECTS DU CONTENU AGRAIRE DES DOCTRINES POLITIOUES
BOURGEOISES DE ROUMANIE DURANT LA PERIODE D'ENTRE LES DEUX
GUERRES MONDIALES

L'auteur analyse trois doctrines politiques bourgeoises - celles des partis
conservateur, liberal et paysan - pour aboutir ă la conclusion qu'elles soutenaient
le developpement de l'agriculture roumaine capitaliste par la voie des reformes,
sans secousses. Sur le plan economique, Ies doctrines poltiques bourgeoises-agrariennes ont contribue a l'orientation et au developpement de !'economie capitaliste de
la Roumanie.
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PUTERNICA SOLIDARIZARE A MASELOR POPULARE
CU LUPTELE MUNCITORILOR CEFERIŞTI DE LA GRIVIŢA
DIN 15-16 FEBRUARIE 1933

Gheorghe I. Ioniţă

Amploarea şi combativitatea luptelor muncitorilor ceferişti şi petroîn general, dîrzenia, eroismul şi înalta demnitate revoluţionară de
care au dat dovadă muncitorii de la Griviţa în zilele de 15-16 februarie
1933, în special, au însufleţit masele largi populare de pe întreg cuprinsul

lişti,

ţării.

Astfel în zilele de 15-16 februarie, cît mai ales în perioada ce a urmat, clocotul revoluţionar a crescut în intensitate, s-a extins asuprn întregului teritoriu al ţării. Acest lucru s-a produs pe măsură ce primele ecouri
ale sîngeroasei reprimări a luptelor ceferiştilor de la Griviţa s-au răspîndit
în diferitele colţuri ale ţării. Primele veşti asupra celor întîmplate la Griviţa au fost aduse pretutindeni în ţară de personalul trenurilor şi de călă
torii plecaţi din Bucureşti în ziua de 16 februarie 1 . In gările în care staţio
nau aceste trenuri pentru un minut, două sau pentru mai multe, ştirile
despre evenimentele de la Griviţa se răspîndeau cu iuţeală printre călă
torii din staţii, apoi printre muncitorii din atelierele C.F.R. şi, din om în
om, printre oamenii muncii din cele mai diferite ramuri de activitate.
Dovada elocventă a covîrşitoarei influenţe exercitate de luptele de la
Griviţa din 15-16 februarie în rîndul maselor muncitoare a constituit-o
creşterea simţitoare, în zilele următoare, a frămîntărilor acestora, pretutindeni în ţară. „Situaţia e de aşa natură - nota un raport al poliţiei Ră
dăuţi din 17 februarie 1933, referindu-se la starea de spirit a muncitorilor
ceferişti din Dorneşli că din oră în oră ne putem aştepta la o grevă" 2 •
Dîrzenia şi eroismul muncitorilor de la Atelierele C.F.R. Griviţa, care
au înfruntat în zilele de 15-16 februarie 1933 gloanţele guvernului burghezo-moşieresc, au însufleţit masele muncitoare de pe întreg cuprinsul
ţării. „Muncitorii din Bucureşti ne-au indicat calea - se adresa „Scînteia"
maselor muncitoare. Să păşim pe ea cu mai multă înverşunare căci este
singurul drum care duce la izbîndă" 3 • Şi, referindu-se în continuare la
felul în care trebuia dusă lupta, „Scînteia" preciza: „In toată ţara trebuiesc organizate greve de protest contra asasinatelor, manifestaţii în faţa
autorităţilor şi închisorilor, întruniri şi iscălituri de protest în masă" 4 •
Partidul Comunist Român arăta în acele momente muncitorilor din
fabrici şi uzine, ţărănimii, celorlalte pături şi categorii sociale, indiferent
de pildă, muncitorii din Ploieşti, Buzău, Focşani, Mărăşeşti, Adjud,
Roman, Paşcani, Burdujeni, Suceava, Işcani, Dorneşti, Rădăuţi au aflat ştiri
despre cele întîmplate la Griviţa în momentul în care trenul plecat din Capitală
ln dimineaţa lui 16 februarie a ajuns în aceste staţii. (Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5,
dosar 963, fila 66).
2 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 963, fila 6G.
a Scinteia, nr. 4, din 15-28 februarie 1933.
, Ibidem.
1

Aşa,

Bacău,
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naţionalitate, că lupta nu trebuia încheiată o dată cu masacrul de la
Griviţa, că era necesară continuarea şi ridicarea ei pe o treaptă şi mai
înaltă. Partidul chema în acest sens masele să continue lupta împotriva
atacului dezlănţuit de burghezie şi moşierime, împotriva stării de asediu
şi a celorlalte măsuri de teroare, pentru eliberarea muncitorilor arestaţi,
pentru încetarea concedierilor, pentru asigurarea dreptului la muncă, pen-

de

tru satisfacerea dezideratelor vitale ale celor mai largi categorii de oameni
ai muncii5.
Răspunzînd acestor înflăcărate chemări ale P.C.R., în pofida tuturor
măsurilor de teroare instituite de guvernanţi, masele muncitoare de pe
întreg cuprinsul ţării s-au ridicat la acţiune de solidaritate şi apărare a
muncitorilor ceferişti care duseseră lupta pentru interesele comune, generale ale celor mai largi pături ale populaţiei din România. Tocmai conştiinţa faptului că proletariatul şi îndeosebi detaşamentele sale avansate,
muncitorimea ceferistă şi petrolistă, duseseră lupta pentru interesele
generale ale marii majorităţi a poporului, împotriva înrobirii şi mai mari
a ţării de către băncile şi trusturile străine a dat mişcării de solidaritate
cu lupta ceferiştilor şi petroliştilor - şi mai tîrziu cu procesul muncitorilor ceferişti - un caracter cu mult mai larg decît în oricare altă acţi
une de pînă atunci a proletariatului din România. Documentele vremii
păstrează numeroase mărturii ale acţiunilor de solidaritate cu lupta eroică
din 15-16 februarie 1933 de la Griviţa desfăşurate de muncitorii ceferişti şi din alte ramuri ale economiei, de ţărani muncitori, intelectuali,
studenţi şi chiar de unele categorii din mica burghezie orăşenească. „In
tot cursul lunii februarie s-au desfăşurat în întreaga ţară greve şi demonstraţii muncitoreşti" 6 • Referindu-se la amploarea acestor acţiuni, „Pravda"
sublinia că guvernului „ ... nu i-a reuşit să localizeze acţiunile, iar valul
lor s-a extins spre marile oraşe din provincie" 7 •
In lupta împotriva duşmanului lor comun s-au ridicat la acţiune ală
turi, în front unic, muncitorii comunişti, social-democraţi, membri ai altor
partide şi organizaţii şi cei neorganizaţi, îndemnaţi fiind cu toţii de acelaşi gînd: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai, condiţii care erau
~a fel de grele pentru toţi.
Succesele dobîndite prin lupte grele de eroicii feroviari de la „Griviţa" au fost considerate de către masele muncitoare din întreaga ţară
drept propriile lor victorii. Revendicările formulate de ceferişti cu prilejul luptelor din ianuarie-februarie 1933 au devenit ulterior un izvor
din care masele muncitoare din întreaga ţară şi-au alcătuit programul de
acţiune în lupta pe care, la chemarea comuniştilor şi sub conducerea lor
au desfăşurat-o, după exemplul dat întregii ţări de către eroicii ceferişti
bucureşteni. „Să luptăm ca la Griviţa" a devenit, în zilele ce iau urmat lui
15-16 februarie 1933, lozinca ce exprima simbolic uriaşa influenţă pe
care au exercitat-o asupra maselor largi muncitoare din ţara noastră eroicele lupte ale feroviarilor din Bucureşti. Sub această lozincă, organizaţiile
P.C.R. au iniţiat noi acţiuni menite să ducă la satisfacerea revendicărilor
muncitorimii, ţărănimii, intelectualtăţii şi altor pături şi categorii sociale.
In semn de solidaritate cu ceferiştii de la Griviţa, şi protestînd hotă
rît contra reprimării sîngeroase a luptelor din 15-16 februarie 1933,
5 A.I.S.I.S.P., Cota A XVII-21 (Manifest editat de C.C. al P.C.R.).
s Chivu St oi ca, Eroicele lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din
1933, E.S.P.L.P., 1955, pp. 113-114.
1 Pravda, din 19 februarie 1933.
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masele muncitoare din laşi, Cluj, Valea Prahovei, Paşcani, Galaţi, Oradea,
Timişoara, Arad, Braşov, Turnu Severin, Tg. Mureş, Satu Mare, Mediaş,
Buhuşi, Constanţa precum şi din alte centre ale ţării comunişti, socialdemocraţi, socialişti-unitari, membri ai altor partide şi organizaţii sau
neorganizaţi, laolaltă,

pe o platformă comună - au organizat greve de
solidaritate cu feroviarii de la Griviţa, întruniri de protest faţă de represiunea singeroasă, au semnat şi trimis moţiuni de îmbărbătare ceferişti
lor din Bucureşti, au folosit orice prilej pentru a-şi manifesta simpatia
şi ataşamentul lor profund faţă de cauza pentru care se ridicaseră la luptă
feroviarii din Capitală sub steagul glorios al partidului comunist.
La laşi, unde în februarie avusese loc o puternică acţiune grevistă
a ceferiştilor de la Atelierele C.F.R. „Nicolina", organizarea în zilele de
15 şi 16 februarie a unor acţiuni de solidaritate cu greviştii de la Griviţa
s-a făcut cu mare greutate căci atelierele erau ocupate de armată. Infringînd greutăţile ce le-au stat în cale, feroviarii din Iaşi, acţionînd în front
unic, şi-au manifestat solidaritatea cu luptele de la Griviţa prin proteste
faţă de represiunea sîngeroasă şi prin ajutoarele materiale ce le-au trimis
tovarăşilor lor din Capitală arestaţi, răniţi şi familiilor lor 8 • In această
acţiune au fost antrenaţi de asemenea muncitorii de la alte fabrici, inte~
lectuali, funcţionari, studenţi, meseriaşi precum şi populaţia diferitelor
cartieren.
La Cluj, unde clocotul luptelor desfăşurate de muncitorii ceferişti în
zilele de 13 şi 14 februarie 1933 se mai resimţea încă, ştirea represiunilor
de la Griviţa a fost primită cu profundă indignare de localnici. In zilele
imediat următoare, muncitorii, intelectualii, funcţionarii, studenţii, precum şi alte pături şi categorii sociale - români, maghiari, germani şi de
alte naţionalităţi - şi-au unit glasul de protest faţă de sîngeroasa reprimare a luptelor de la Griviţa cu acţiunile de solidaritate frăţească faţă
de bravii grevişti din Capitala ţării, faţă de familiile lor rămase fără sprijin în urma uciderii, rănirii, arestării sau întemniţării ceferiştilor.
La Paşcani, tn seara zilei de 15 februarie, organizaţia de partid a
luat măsuri pentru declanşarea unei greve demonstrative a ceferiştilor
de solidaritate cu luptele de la Griviţa, antrenînd pentru pregătirea ei
Comitetul de acţiune şi Comitetul sindical1°.
In ziua de 16 februarie, la ora 12, feroviarii din Paşcani, la sunetele
loviturilor în tampoane, au intrat în grevă demonstrativă pentru recunoaşterea sindicatului, apărarea revendicărilor cucerite la 2 februarie,
împotriva bestialităţilor săvîrşite de guvernul burghezo-moşieresc la „Griviţa". Greva pregătită de Comitetul de acţiune şi Comitetul sindicatului
pe baza frontului unic muncitoresc, s-a transformat într-o manifestaţie
politică de solidaritate cu eroica luptă a ceferiştilor din Bucureşti.
Cînd reprezentanţii autorităţilor şi ai Direcţiei generale C.F.R. au
încercat să-i determine a relua lucrul, masa muncitorilor a ripostat refuzînd să lucreze sub paza baionetelor. „Nu vrem curbe de sacrificiu!",
„Să fie reprimiţi muncitorii concediaţi!, „Să înceteze represiunile de la
Griviţa!", „Să se dea salarii fără reţineri!", erau lozincile pe care le
striga masa muncitorilor 11 •
B
9

din

Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 69, dosar 6328, fila 300.

Ibidem, filele 300, 312; Vezi

Contribuţii

laşi (1860-1960), vol. I, Bucureşti, 1961, p.
10 Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. -

la istoria dezvoltlirii

Univenitliţii

283.
Iaşi,

fond A, cota 4, dosar 127, filele

98. 100.
11

Arhiva Comitetului

Judeţean

P.C.R., fond

laşi,
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Muncitorii, în front unic, au hotărît continuarea grevei1 2 • Pe loc, s-au
format echipe de muncitori care au început să colecteze bani pentru ajutorarea familiilor celor arestaţi la Griviţa şi Iaşi 13.
In timp ce la ateliere greva era în plină desfăşurare, muncitorii de
la Depou s-au adunat şi ei, manifestîndu-şi solidaritatea cu greviştii.
Muncitorul Irimia Teodor, delegat din ateliere a vorbit celor adunaţi despre evenimentele de la Griviţa, arătînd că revendicările pentru care au
intrat în luptă ceferiştii din Bucureşti, reprezentau cauza generală a
muncitorimii din întreaga ţară.
Alarmate de grevă, autorităţile locale au raportat telefonic Ministerului de Interne despre aceasta şi despre revendicările muncitorilor din
Paşcani. Ministerul de Interne a dispus înconjurarea imediată a ateliere~
lor cu forţe militare şi poliţieneşti şi somarea muncitorilor de a le părăsi.
In cazul opunerii, - se spunea în ordinul transmis, „forţele poliţieneşti
~i militare vor pătrunde înăuntru şi vor evacua cu forţa atelierele arestînd pe conducători"14.
Pe baza acestor indicaţii în după amiaza zilei de 16 februarie, puternice forţe poliţieneşti şi militare au înconjurat atelierele, au pătruns
înăuntru, somînd mundtorii să le părăsească. Intregul Comitet al Sindicatului a fost arestat şi deferit Consiliului de război al Corpului IV armată
pe motiv de „rebeliune şi infracţiune la ordinea publică" 15 . Muncitorii
au fost siliţi să părăsească atelierele. In interiorul atelierelor a fost postat
un detaşament de jandarmi întărit cu o companie de soldaţi din regimentul 16 infanterie 16 , spre a preveni noi acţiuni revoluţionare.
Lucrul a fost reluat sub amenintarea baionetelor. La intrarea în atelier, muncitorii erau supuşi unui sever control militar. Membrii familiilor
nu aveau voie să se apropie de ateliere pentru a aduce mîncare celor ce
se aflau La lucru. Semnalele prin sirenă, de începerea şi terminarea lucrului, au fost suspendate şi înlocuite prin clopote etc.17. Toate aceste mă
suri n-au reuşit să împiedice revolta care stăpînea muncitori1 8 . Cu toate
arestările şi măsurile represive, membrii organizaţiei locale de partid,
nedescoperiţi, au intensificat munca de organizare a muncitorimii ceferiste şi a unor pături largi de oameni ai muncii la 'acţiuni de solidaritate
cu luptele ceferiştilor de la „Griviţa" şi pentru eliberarea celor arestaţi.
Mişcarea de solidaritate cu luptele de la „Griviţa" s-a desfăşurat în zilele
următoare sub forma strîngerii de ajutoare materiale şi expedierea acestora celor ce avuseseră de suferit de pe urma represiunii sîngeroase din
16 februarie. O delegaţie a muncitorilor din Paşcani a fost trimisă La
Bucureşti pentru a transmite suma de 30.670 lei feroviarilor de la „Griviţa"19.

La sosirea veştilor cu privire la evenimentele care se desfăşurau în
Comitetul de acţiune al ceferiştilor din Galaţi - organ muncitoresc care, ca şi în alte centre, avusese un rol deosebit în conducerea
luptelor de pînă atunci - a trecut la pregătirea unei greve de solidariCapitală,

12

Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 5, dosar 963, fila 63.

1~

Ibidem, fila 111. Arhiva Comitetului

judeţean P.C.R. Iaşi, fond A, cota 4,
dosar 127, filele 4-5.
14 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 946, fila 136.
is Arhiva Atelierelor C.F.R. Paşcani, dosar neinventariat, pag. 20.
16 Arhiva M.F.A„ fond Corpul IV Armată, dosar nr. 129, filele 45, 47.
11 Arhiva Dir. Regionale C.F.R., Iaşi, dosar „Mişcări ceferiste", fila 427.
1s Arhivele Statului Fălticeni, fond 1, dosar 1, filele 50, 51.
1s Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 963, fila 124.
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tate pentru a impune totodată şi satisfacerea revendicărilor proprii. A
fost elabornt un plan de măsuri care prevedea între altele: organizarea
pichetelor de grevă, ocuparea uzinei mecanice, întreruperea legăturilor
telefonice cu exteriorul atelierelor, organizarea unei adunări demonstrative în faţa administraţiei atelierelor, mobilizarea oamenilor muncii gălă
ţeni în jurul atelierelor etc. 20 .
Aflînd de pregătirile ce se făceau, autorităţile au concentrat în cursul
nopţii numeroase forţe represive în jurul atelierelor 21 . Pînă dimineaţa,
întreg cartierul „Bădălan" din jurul atelierelor, gării şi depoului C.F.R. a
fost înţesat de armată. Cu toate acestea, a doua zi, ore întregi, muncitorii au refuzat să reia lucrul. Ei au rămas în curtea atelierelor, manifestîndu-şi solidaritatea cu lupta ceferiştilor de la „Griviţa" şi nemulţumi
rea pentrucă revendicările nu le erau satisfăcute.
In sprijinul feroviarilor de la „Griviţa" s-au ridicat şi ceferiştii din
„Oradea". Cu toate arestările şi celelalte măsuri represive adoptate de
autorităţi în această localitate, membrii organizaţiei de partid orădene
în zilele imediat următoare lui 15-16 februarie 1933, au intensificat
munca de antrenare a muncitorimii din întregul oraş la acţiuni de solidaritate cu luptele ceferiştilor de la „Griviţa". ln cadrul unei şedinţe a conducerii locale de partid s-au discutat pe larg problemele legate de pregă
tirea acţiunilor de solidaritate, hotărîndu-se organizarea unei demonstraţii
de solidaritate şi procedîndu-se totodată la alegerea unui nou comitet de
acţiune, în care erau prezenţi muncitori de la Atelierele C.F.R., de la
„Phăbus'', „Carmen", „Uzinele Electrice", cei din mica, producţie etc. Data
demonstraţiei a fost fixată pentru ziua de 20 februarie, ora 10 dimineaţa.
Ea urma să înceapă la semnalul dat de muncitorii de la uzinele electrice
prin întreruperea curentului electric22 •
In zilele următoare în tot cuprinsul oraşului au fost răspîndite manifeste ale P.C.R. în care se descria situaţia materială grea a muncitorilor
ceferişti înaintea izbucnirii grevei, de la „Griviţa" din 15-16 februarie,
se înfiera represiunea acestor lupte şi se îndemna muncitorimea din Oradea să se solidarizeze cu greviştii griviţeni, cu cei arestaţi şi cu familiile
lor rămase fără sprijin. Cu toate că oraşul a fost împînzit cu patrule de
jandarmi, aceste manifeste au fost răspîndite cu succes de U.T.C.-işti, în
ajutorul lor venind şi muncitorii de la uzinele electrice. Aceştia au procedat în citeva rînduri noaptea l'a întreruperea curentului electric în întregul oraş pentru ca „foile volante comuniste să se poată răspîndi mai
uşor în întuneric" după cum se remarca în procesul verbal nr. 12 al
şedinţei autorităţilor municipiului Oradea ţinută în ziua de 27 februarie
.1933 23 •
Comitetul local de partid din Oradea a folosit şi alte căi în vederea
mobilizării maselor la demonsitraţie. In acest scop a fost convocată de
pildă şedinţa membrilor conducerii B.M.T.-ului, hotărîndu-se ca în toate
cele 10 circumscripţii ale B.M.T.-ului, să fie prelucrată importanţa lupteIbidem, fond 70, dosar 6516, fila 16; fond 5, dosar 959, filele 28, 29.
din 19 februarie 1933.
22 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 71, dosar 6740, filele 40-41.
2 3 Arhiva Comitetului
judeţean P.C.R. Bihor, „Dosar conţinînd acte cu
privire la mişcarea revoluţionară în perioada 1932-1933 în Oradea şi fostul judeţ
Bihor".
20

21 Acţiunea,
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lor de la „Griviţa" din 15-16 februarie şi cu aceste ocazii să fie mobilizate masele la demonstraţia de solidaritate din ziua de 20 februarie24.
Aflînd de pregătirea demonstraţiei, autorităţile locale au luat măsuri
preventive severe pentru a o împiedica să se desfăşoare. Astfel conducerea intreprinderilor a fost avizată despre pregătirile ce se făceau pentru
demonstraţie, ordonîndu-se luarea unor măsuri speciale de împiedicare
a acţiunii. In ziua de 19 februarie, forţe mari de jandarmi şi de poliţie
au ocupat fabricile de încălţăminte „Carmen", „We-Ego", „Muhari", fabrica de textile „Vegner-Weiss", Atelierele de zonă C.F.R.-Oradea, „Uzinele de apă şi electricitate" şi au întărit patrulele mobile pe străzile oraşului.

Pentru intimidarea, în special a muncitorilor ceferişti, a fost răspin
vestea că le sînt gata ordinele de chemare! 5 .
In pofida tuturor acestor măsuri, în ziua de 20 februarie la ora 10
dimineaţa, pentru cîteva minute muncitorii de la uzinele electrice au
oprit furnizarea curentului electric. La acest semnal, stabilit dinainte şi
popularizat larg în rîndurile maselor, muncitorii din 30 de întreprinderi
mari şi mici, precum şi cei din mica industrie, mobilizaţi şi conduşi de
organizaţiile de partid, ca un singur om au oprit lucrul şi s-au îndreptat
spre centrul oraşului, în faţa primăriei 2 G. Atît pe parcurs cît şi în faţa
primăriei, muncilorii au protestat energic împotriva represiunii de la
„Griviţa", a arestărilor, maltratărilor şi internării muncitorilor şi ţărani
lor, pentru eliberarea deţinuţilor politici 27 . La această grevă demonstrativă a participat cca. 800/o din muncitorimea din Oradea. Numai muncitorii de la fabrica de încălţăminte „Carmen" n-au oprit lucrul, lucru datorat prezenţei unor masive forţe de poliţie în jurul fabricei. Muncitorii de
la uzina metalurgică „Phobus", cu toată prezenţa forţelor poliţieneşti, au
oprit lucrul pentru 5 minute, exprimindu-şi şi pe această cale sentimentul lor de solidaritate cu eroii muncitori de la „Griviţa" şi adeziunea
lor cu muncitorimea aflată în grevă de protest pe străzile oraşului 28 •
La fabrica „We-Ego" încă din dimineaţa zilei de 20 februarie, înaintea începerii demonstraţiei, peste 15 tineri U.T.C.-işti au făcut agitaţie în
rîndurile muncitorilor, îndemnîndu-i să oprească lucrul. Sosită degrabă la
faţa locului la chemarea direcţiunii siguranţa a arestat trei dintre aceşti
tineri. Aflind de arestările efectuate, muncitorii au ieşit cu toţii în stradă
şi au demonstrat în faţa siguranţei, pătrunzînd chiar în incinta clădirii
acesteia pentru a cere eliberarea imediată a deţinuţilor. Intrate în panică,
autorităţile au procedat pe loc la eliberarea celor trei tineri arestaţi 29 .
Tot în acelaşi timp, în faţa fabricii de încălţăminte, cu toate că poliţia împrăştiase pe manifestanţi, aceştia au izbutit să se readune şi-au
manifestat apoi timp îndelungat împotriva ternarei guvernului, scandind
lozinici ca: „Trăiască muncitorii grevişti de la „Griviţa", „Jos guvernul
dită

2 4 Ibidem; Arhiva Consiliului municipal Oradea, „Procese verbale ale Consiliului Municipiului Oradea"; Descătuşarea, nr. 15, din mai 1933.
2s Nagyvdrad, din 20 februarie 1933 şi Nagyvdradi Napl6, din 19 februarie
1933.
26 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 10, dosar 2619, filele 1-25; fond 71, dosar 6740,
filele 40-41; Patria, din 22 februarie 1933.
21 Vi>ri>s Erdely, din 10 martie 1933.
2a Arhiva C.C. al P.C.R., fond 71, dosar 6740, fila 41.
29 Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Bihor, ,Dosar conţinînd acte cu privire la mişcarea revoluţionar! l:n perioada 1932-1933 în Oradea şi fostul judeţ
Bihor".
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Vaida", „Jos cu teroarea siguranţei", „Trăiască unitatea de luptă a muncitorilor" etc. 30 •
Cu toate că autorităţile au luat cele mai severe măsuri de supraveghere şi pe străzile oraşului, trimiţînd patrule înarmate cu mitraliere, ocupînd totodată împrejurimile uzinelor şi fabricilor, cei peste 700 de muncitori din diferite întreprinderi, mobilizaţi de comitetul local de partid, că
rora li s-au alăturat sute de locuitori ai oraşului, s-au adunat în centrul
oraşului, şi, prin demonstraţie, şi-au exprimat solidaritatea cu eroicii luptă
tori de la „Griviţa", cu muncitorii arestaţi şi au protestat împotriva terorii guvernului 31 • Revoluţionarii arestaţi la Oradea în urma grevelor de
protest şi a manifestaţiei de stradă au declarat greva foamei imediat ce
au fost închişi. In urma presiunii exercitate de oamenii muncii din oraş,
autorităţile au fost nevoite să elibereze o parte dintre ei, rămînînd închişi
doar cei mai „periculoşi". Aceştia nu au dezarmat ci au continuat lupta
şi tn închisoare, organizînd demonstraţii, baricadîndu-se chiar pe coridorul ce ducea spre celule. Adunaţi cu toţi la geamurile celulelor spre
parcul oraşului, cei arestaţi au continuat să cînte melodii revoluţionare,
să strige lozinci ca: „Trăiască lupta ceferiştilor de la Griviţa", „Cerem eliberarea deţinuţilor politici", „Jos cu teroarea" şi altele, cu toate că mitralierele din curtea închisorii au fost îndreptate spre ei. Intrucît în parc
se adunaseră mulţi cetăţeni ai oraşului care începuseră să manifesteze
pentru eliberarea celor aflaţi după gratii, autorităţile n-au îndrăznit să
ia măsuri decît în seara aceleiaşi zile cînd au spart uşile baricadate şi au
început maltratarea celor 250-300 de deţinuţi cîţi se aflau în închisoare.
In acest fel, autorităţile au reuşit să înăbuşe demonstraţia internaţilor.
In cursul ciocnirilor între deţinuţi şi poliţie şi-a dat viaţa luptătorul
comunist Emeric Borzaş, membru al Comitetului local de partid 32 •
După evenimentele din ziua de 20 februarie 1933, autorităţile au
efectuat arestări noi, au întărit paza atelierelor cu noi efective pe care
nu le-au retras decît în ziua de 24 februarie 33 .
Măsurile luate de autorităţi n-au putut însă opri luptele muncitorimii. In urma măsurilor brutale ale autorităţilor, numai în aparenţă se
restabileşte liniştea scria ziarul burghez Nagyvarad --, deoarece continuă acţiunea de organizare a protestelor, a grevelor, a distribuirii manifestelor şi a acţiunii de ajutorarea celor închişP 4 •
Evenimentele din februarie 1933 de la Oradea au arătat din plin
maturitatea politică a muncitorimii din acest oraş, care, în lupta ei, a
legat strîns revendicările economice cu cele politice.
Luptele din 15-16 februarie 1933 de la ,,Griviţa" au avut un ecou
deosebit şi în rîndurile muncitorilor petrolişti de la întreprinderile „AstraRomână", „Româno-Americana", „Orion",
„Vega", „Unirea" şi de la
alte unităţi din Valea Prahovei. Cursul evenimentelor se îndrepta aci spre
o nouă grevă deşi majoritatea fruntaşilor revoluţionari fuseseră arestaţi.
In ziua de 16 februarie 1933, la scurt timp după sosirea veştii despre
represiunea de la „Griviţa", muncitorii de la „Astra-Română", mobilizaţi
de organizaţia P.C.R., ignorînd forţele poliţieneşti masate ln curte şi mi10
11

Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 10, dosar 2619, filele 1-25, fond 71, dosar 6740,
filele 40-41; V llrlls Erdely, din 10 martie 1933.
32 Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Bihor, Dosar conţinînd acte cu privire
la mişcarea revoluţionară în perioada 1932-1933 în Oradea şi fostul judeţ Bihor".
3s Estilap, din 22/24 februarie 1933.
3t Nagyvărad, din 26 februarie 1933.
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tralierele instalate pe clădirea rafinăriei au declarat grevă cu ocuparea
întreprinderi3 5 . Intrată în panică, direcţia rafinăriei a cerut sprijinul
Ministerului de Interne, care a dispus ca greva muncitorilor petrolişti să
fie cu orice chip împiedicată şi să se ia măsuri imediate pentru a nu se
permite extinderea grevei asupra altor rafinării 36 . Dar nici ameninţările
şi nici concentrarea de noi forţe represive n-au putut clinti hotărîrea
munci tarilor.
In urma ordinului ministrului de interne, forţele represive concentrate la rafinărie au dat în timpul nopţii un ultimatum greviştilo1,
ameninţîndu-i că, dacă nu vor da ascultare ordinului de evacuare; vor
suferi aceleaşi consecinţe ca şi ceferiştii de la „Griviţa" 37 • Ameninţările
poliţiei şi armatei n-au putut însă face pe muncitori să renunţe la luptă.
In ciuda ordinului de evacuare. muncitorii au declarat ră .. nu părăsesc
nici fabrica, nici nu lucrează" 38 • Intre timp, au fost aduse noi trupe.
La ora 23,Cm armata a pătruns în ateliere şi a început evacuarea forţată
a muncitorilor 39 . Greviştii au opus o rezistenţă dină. Abia spre dimineaţă forţele represive au reuşit să evacueze pe ultimii grevişti din rafinărie40. In acelaşi timp, armata care înconjura rafinăria a împiedicat intrarea în lucru a schimbului următor 41 .
Greva muncitorilor de la rafinări::i ,.Astra-Fomfmă" din ziua cle 1fi
februarie se înscrie printre acţiunile de mare însemnătate politică din
acea perioadă. Urmînd exemplul ceferiştilor de la „Griviţa" şi acţionind
solidar cu ei, muncitorii petrolişti s-au manifestat ca luptători nu numai
pentru revendicările lor, dar şi pentru solidaritatea cu muncitorimea ceferistă şi lupta întregii muncitorimi din România.
Greva din 16 februarie a muncitorilor de la „Astra-Română" a fost
urmărită cu simpatie de muncitorii din celelalte întreprinderi din Ploieşti
şi din întreaga vale a Prahovei. ea fiind o manifestare care exprima poziţia întregii muncitorimi petroli"te 4!.
Mai amplă a fost în general mişcarea de solidaritate cu feroviarii
de la ,.Griviţa" în localităţile în care, din diferite motive, deşi fuseseră
pregătite, nu izbucniseră greve ale ceferiştilor aşa cum avuseseră loc în
Bucureşti, Iaşi. Cluj, Galaţi, Paşcani şi Oradea în prima jumătate a lunii
februarie.
Muncitorii din Timişoara, de pildă, au primit cu profundă indignare
vestea reprimării sîngeroase a luptelor de la „Griviţa" din 15-16 februarie. Solidari cu lupta ceferiştilor bucureşteni, ei şi-au strîns în acele
zile mai mult rîndurile în jurul organizaţiei locale a P.C.R., în jurul organizaţiilor de partid din ateliere, fabrici şi uzine. Impulsionaţi de luptele
de la „Griviţa", muncitorii ceferişti din Timişoara - români, sîrbi, ma..:
ghiari, germani - şi-au manifestat făţiş, chiar în primele zile ce au
urmat lui 16 februarie, hotărîrea de a nu mai veni la lucru pînă ce nu
le vor fi satisfăcute revendicările pentru care luptau: încetarea reducerilor de salariu şi mărirea lor, încetarea concedierilor forţate şi repri35 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar
807, filele
18 februarie 1933.
as Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 807, fila 181.
37 Ibidem, fila 182
38 Ibidem, fila 183.
39 Ibidem.
40 I bid.em, fila 181.
41 Ibidem.
42 Ibidem, dosar 1018, fila 52.
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180-184; Curentul, din

mirea celor concediaţi, suprimarea sistemului de amenzi şi pedepse, eliberarea tuturor celor arestaţi pentru participarea la lupta revoluţionară
etc. 43
Mari nemulţumiri existau şi în rîndul personalului de la mişcare
şi al Policlinicii C.F.R. Acestuia din urmă, de pildă, nu i se achitaseră
salariile pe cîteva luni în urmă, fapt pentru care fuseseră trimise în mai
multe rînduri memorii de protest Direcţiunii generale C.F.R. 44 . O situaţie grea o aveau, de asemenea, şi muncitorii altor întreprinderi timişo
rene: cei de la „Industria lînii", Fabrica de lanţuri, Fabrica „Olea",
Fabrica de chibrituri etc.
In condiţiile în care starea de agitaţie a muncitorilor creştea zi de zi,
organizaţia locală a P.C.R. şi-a îndreptat atenţia spre toate aceste întreprinderi45.
Atelierele C.F.R. au stat permanent în centrul atenţiei. Munca de
prcgăLire a luptei a fost dusă aci în condiţii extrem de grele. In atelierele C.F.R. fusese introdusă armata, iar agenţii siguranţei mişunau la tot
pasul; o parte a personalului tehnic fusese corupt de siguranţă şi supus
intereselor acesteia. In pofida tuturor greutăţilor, comuniştii desfăşurau
de la om la om o muncă intensă de mobili:ziare a muncitorilor, reuşind să
întreţină printre ei o permanentă hotărîre de a organiza acţiuni pentru
satisfacerea propriilor revendicări şi în semn de solidaritate cu luptele
de la „Griviţa". „Avînd informaţii precise asupra întîmplărilor din Capitală consemna o notă a Inspectoratului de poliţie Timişoara din 17
februarie - starea de spirit (a muncitorilor ceferişti - n.n.) este agitată"46. Organizaţia de partid din ateliere a preconizat de la început pregătirea unei demonstraţii în faţa direcţiei atelierelor la care muncitorii
să ceară satisfacerea revendicărilor lor, să protesteze împotriva reprimării luptelor de la „Griviţa", să se solidarizeze cu ceferiştii din Bucureşti. In cadrul unor consfătuiri ale comuniştilor din ateliere s-au discutat sarcinile cu privire la organizarea demonstraţiei 47 , iar în dimineaţa
zilei de 17 februarie au fost difuzate manifeste editate de Comitetul
regional al P.C.R. din Transilvania şi Banat în care muncitorii erau chemaţi la acţiune 48 • Asemenea manifeste au fost difuzate, în aceiaşi zi, de
utecişti în alte fabrici şi uzine, în suburbiile ,,Ronaţ", „Blaşcovici" şi în
alte cartiere locuite de muncitori 49 .
Prinzînd de veste de acţiunile pregătite de comunişti, autorităţile au
dispus, chiar în dimineaţa zilei de 17 februarie, întărirea forţelor jandarmereşti în Atelierele C.F.R. şi în celelalte întreprinderi. In astfel de
condiţii, comuniştii şi-au sporit eforturile pentru mobilizarea muncitorilor din Atelierele C.F.R. la demonstraţia de protest care urma să aibă loc
la pasarela atelierelor. La terminarea lucrului schimbului de dimineaţă,
conform indicaţiilor date, muncitorii s-au îndreptat spre pasarelă răsfiraţi,
43
Ibidem, fond 96, inv. 3, dosar 1335, filele 204, 205; Vezi şi Adevărul, din 19
20 februarie 1933.
44 Arhivele statului Bucure~ti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pachet
1/1933, dosar 4, fila 115; Vezi şi Vestul nr. 747, din 25 februarie 1933.
4 s Arhiva C.C. al P.C.R., fond 11, dosar 2818, fila 37; fond 11, dosar 2904,
fila 51; fond 96, dosar 1320, voi. I, partea I, filele 4, 656, 657, fond 11, dosar
2915, fila 12.
46 ibidem fond 11, dosar 2907, fila 25.
47 Ibidem, fond 72, dosar 6812, fila 58.
48 Ibidem, fond 5, dosar 966, filele 164, 169, fond 11, dosar 2865, filele 163-168.
49 Ibidem, fond 11, dosar 2907, fila 25.
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pentru a nu atrage atenţia jandarmilor şi agenţilor de siguranţă prezenţi
în ateliere. Ajunşi la locul stabilit, ei s-au împărţit în două grupuri, mergînd unii la unul din capetele pasarelei, alţii la celălalt. Din mină în
mină, uteciştii au difuzat manifeste ale partidului comunist. Unul din
aceste manifeste, editat de comitetul local· al P.C.R. şi de cel al U.T.C„
întitulat „Către muncitorii ceferişti de atelier şi de circulaţie", după ce
descria eroismul cu care luptaseră muncitorii de la „Griviţa" în 15-16
februarie 1933 şi expunea revendicările feroviarilor timişoreni, li se adresa
acestora cu chemarea „Pregătiţi-vă la greva generală •a muncitorilor ceferişti ... Trăiască unitatea revoluţionară a muncitorilor ceferişti" 50 • Au
luat cuvîntul cîţiva muncitori care au exprimat solidaritatea ceferiştilor
din Timişoara cu tovarăşii lor din Bucureşti. A fost lansată totodată, în
numele organizaţiei de partid din ateliere, o chemare la grevă 51 • Muncitorii s-au răspindit apoi, în momentul în care au zărit venind spre ei
jandarmii ce patrulau prin ateliere. Ei au plecat de la aceste întruniri
cu hotărîrea de a răspunde chemării organizaţiei P.C.R. cu privire la
declararea în zilele următoare a unei greve pentru satisfacerea revendicărilor lor, pentru solidarizarea cu greviştii de la „Griviţa". Fiind hotă
rîţi de luptă, muncitorii au trimis un memoriu guvernului în care cereau imediata satisfacere a revendicărilor 52 . Aflînd de pregătirile pentru
grevă, direcţiunea, mînă in mină cu autorităţile burghezo-moşiereşti, a
adoptat severe măsuri de prevenire a oricăror acţiuni. Dintr-o telegramă
a Inspectoratului de poliţie Timişoara, către Direcţia generală a poliţiei,
care oglindeşte starea de panică a autorităţilor, reiese că: „muncitorii
sînt hotărîţi ca în ziua de 18 februarie cînd se face plata salariilor, dacă
nu li se vor achita primele şi salariile, să înceteze lucrul şi să declare
grevă" 53 • Acest lucru îi era cunoscut de altfel şi ministrului comunicaţiilor Ed. Mirto, căci feroviarii timişoreni îi adresaseră un memoriu ultimativ în care condiţionau declararea grevei de plata salariilor şi a sporurilor promise în ziua de 18 februarie5 4 .
Urmărind să împiedice declanşarea grevei, direcţiunea C.F.R., făcînd
apel la organele de represiune, a procedat lia întărirea efectivelor de pază
în ateliere, iar pentru a-i demobiliza pe muncitori, la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor, a dispus plata salariilor pentru ziua de 18 februarie.
In dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor se făcea apel la muncitorii din
Atelierele C.F.R. Timişoara să intre în lucru în dimineaţa zilei de 18
februarie, să renunţe la grevă deci, iar la orele 11 să se prezinte cu toţii
la caserii. S-a anunţat totodată că plata se va face inclusiv pentru zilele
din ianuarie în care muncitorii, din lipsă de lucru, fuseseră trimişi
acasă; s-a promis, de asemenea, că în zilele următoare se va face şi plata
unui spor de scumpete55 •
Muncitorii ceferişti din Timişoara au smuls în acest fel Direcţiunii
C.F.R. satisfacerea unora dintre revendicările formulate, faptul acesta
A.l.S.I.S.P„ Cota A VVII-48, inv. 591.
Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 72, dosar 6812, fila 58; fond 11, dosar 2907,
fila 25; fond 11, dosar 2874, fila 165.
52 C. G or n, Luptele din ~bruarie din Romdnia şi importanţa lor politicli,
Ed. C.C. P.C.R„ octombrie 1933, p. 35.
53 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 72, dosar 6815, fila 36; dosar 6870, fila 4; Vezi
şi Adevărul, nr. 15071, din 19 februarie 1933.
54 Universul, din 19 februarie 1933.
55 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 5, dosar 959, fila 51; fond 72, dosar 6815, fila 51;
dosar 6870. fila 5; vezi şi Universul, din 19 februarie 1933.
50

51
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constituind de bună seamă un succes 116 • Deşi condiţiile obiective permiteau continuarea luptei pînă la satisfacerea tuturor revendicărilor, aceasta
nu s-a mai făcut constituind o greşală datorată lipsei de orientare de
care au dat dovadă muncitorii în momentul în care direcţia le-a anunţat
satisfacerea unora dintre revendicări 57 .
Luptele din 15-16 februarie 1933 au avut un puternic ecou şi în
rîndul textiliştilor de la Fabrica „Industria linii"-Timişoara. Rezultatele
muncii desfăşurate de comunişti printre muncitorii din fabrică, cu scopul pregătirii unei acţiuni de solidarizare cu ceferiştii de la „Griviţa",
s-au concretizat în organizarea unei întruniri de solidaritate ce a avut
loc în ziua de 17 februarie 1933 în faţa fabricii 58 • Mobilizaţi de comuniştii
din fabrică, muncitorii şi muncitoarele textiliste, la terminarea primului
schimb, s-au îndreptat cu toţii spre poarta fabricii. A luat cuvîntul delegatul organizaţiei locale a P.C.R. care, condamnînd sîngeroasa reprimare
a luptelor de la „Griviţa", a chemat pe textilişti să transforme fiecare
acţiune a lor într-un prilej de solidarizare muncitorească cu ceferiştii din
Bucureşti. Anunţată de direcţia fabricii, poliţia a sosit în cîteva minute
la faţa locului, dizolvînd cu brutalitate întrunirea textiliştilor timişoreni59.

Frămîntări

existau în acelaşi timp şi în alte fabrici şi uzine din Timicu toate că, după cum se lăuda cu trufie Vaida unor corespondenţi
ai ziarului „Le Journal" - „s-au luat severe măsuri de precauţie şi toate
lncercările de a se provoca tulburări vor fi aspru reprimate" 60 •
In cursul zilei de 16 februarie, ştirile despre sîngeroasa reprimare
a luptelor de la „Griviţa" au ajuns şi printre muncitorii din Turnu Severin. Aici, ceferiştii erau deja extrem de agitaţi în legătură cu ameninţările pe care le primeau zilnic din partea direcţiunii privind apropiata
desfiinţare a Atelierelor C.F.R. din localitate şi transferarea muncitorilor
în alte centre feroviare, precum şi din pricina neplătirii salariilor muncitorilor pe timpul cît aceştia fuseseră concediaţi forţat 61 . Ştirile despre
sîngeroasa reprimare a luptelor de la „Griviţa" au îndîrjit şi mai mult
pe muncitorii feroviari din Turnu Severin care, chiar în cursul zilei de
16 februarie, au pus deschis problema organizării unei opriri a lucrului
în semn de solidaritate cu ceferiştii din Bucureşti. In ziua de 16 februarie,
cĂtre amiază, comuniştii au trecut practic la mobilizarea din om în om a
tuturor muncitorilor, ca a doua zi, în 17 februarie. să oprească lucrul şi
să se adune cu toţii în curtea atelierelor 6 ~.
Paralel cu stăruinţele comuniştilor de a organiza acţiunea, o serie
de alemente reformiste social-democrate se străduiau să determine pe
muncitori să nu înceteze lucrul. Cu asemenea intenţii, aceste elemente
au convocat pe toţi muncitorii la o întrunire ce s-a ţinut în ziua de 16
februarie, la orele 15, în sediul Sindicatului C.F.R. din localitate 63 • In
cadrul întrunirii a luat cuvîntul N. Saurer, cunoscut element oportunist, reformist, care, referindu-se la luptele feroviarilor din Cluj ca şi la
şoara

58 A.I.S.I.S.P., Cota A VIl-60, inv. 603; Arhiva C.C. al P.C.R., fond 72, dosar
7003, fila 79.
s1 Instrucţiuni ale C.G.S.U„ 1933, p. 10.
ss Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 72, dosar 6812, filele 63, 64, 67.
60

Ibidem.
Adevdrul, din 2 februarie 1933.
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Adhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 959, filele 81-87.
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Ibidem, fond 72, dosar 6812, fila 60.
ea Ibidem, dosar 7104, filele 9-10.
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cele de la „Griviţa" din 15-16 februarie, s-a dedat la o serie de calomnii la adresa comuniştilor ce organizaseră şi conduseseră masele în aceste
lupte. Acestor provocări muncitorii participanţi le--aiu ripostat prin întreruperea repetată a vorbitorului. Discursul său a fost încheiat printr-un
apel la nedeclararea grevei de către muncitorii din T. Severin, prin ameninţarea tuturor celor care vor participa la acţiunile iniţiate şi organizate
de comunişti 6 4.
Nelăsîndu-se intimidaţi de manevrele lui Saurer şi ale celorlalte elemente din jurul lui, în dimineaţa zilei de 17 februarie, în primele ore
de lucru, comuniştii au trecut din nou la mobilizarea muncitorilor astfel
că, la ora fixată, către amiază, oprind lucrul, cu toţii s-au îndreptat în
grupuri spre clădirea Administraţiei atelierelor 65 • Peste tot, în ateliere,
ca şi în curtea lor, muncitorii discutau în grupuri cele întîmplate la
„Griviţa", îşi manifestau hotărîrea de a urma în lupta lor exemplul eroicilor ceferişti din Capitală.
Cu scopul de a împiedica acţiunea muncitoriilor, elementele reformiste din rîndurile lor au urcat în grabă la o tribună improvizată pe
acelaşi Saurer care a încercat din nou să determine pe muncitori să renunţe la luptă şi să reia lucrul 66 . Dînd riposta cuvenită acestor încercări,
feroviarii din T. Severin au rămas în curtea atelierelor pînă la sfîrşitul
schimbului, protestînd împotriva condiţiilor grele de muncă şi trai, împotriva salarizării mizere şi a suprimării plăţii compensaţiei de acord,
împotriva concedierii şi arestării unui mare număr de muncitori. Ei şi-au
alăturat, totodată, glasul protestului maselor muncitoare din întreaga ţară
în legătură cu reprimarea sălbatică a luptelor de la „Griviţa", transformînd acţiunea lor într-o manifestare de simpatie cu eroicii feroviari din
Bucureşti.

Evenimentele de la Griviţa din 15-16 februarie 1933 au avut o
asupra muncitorimii din Arad, în special asupra
ceferiştilor. In ateliere, fabrici şi uzine activiştii partidului comunist şi
muncitori comunişti, au desfăşurat o activitate susţinută de pregătire şi
organizare a unor acţiuni de solidaritate. „In rîndurile lor (ale muncitorilor - n.n.) - consemna o telegramă a poliţiei din Arad, adresată în 17
februarie Inspectoratului de poliţie regional - s-a constatat, o mare
agitaţiune provocată de evenimentele din Bucureşti, Ploieşti şi Cluj" 67 •
Starea aceasta de agitaţie avea să-şi spună cuvîntul .la cîte_va ore
după expedierea acestei telegrame cînd, poliţia a primit, din partea direcţiunii atelierelor, ştirea că muncitorii ceferişti au oprit lucrul şi, la chemarea comuniştilor, au organizat o întrunire de solidarizare cu luptele
de la „Griviţa" şi de protest contra reprimării lor sîngeroase 68 . Intr-adevăr, în dimineaţa zilei de 17 februarie, la indicaţia organizaţiei locale a
P.C.R. organizaţia de partid din atelierele C.F.R. a lansat din om în om
chemarea ca, la semnalul ce se va da prin bătaia în tampoanele vagoanelor, muncitorii să oprească lucrul şi să iasă în curte pentru a participa
la întrunirea de solidarizare cu luptele de la „Griviţa". Incă în dimineaţa
acelei zile, uteciştii au difuzat din mînă în mină manifeste editate de
organizaţia de partid locală. In manifeste se făcea chemarea la o demoninfluenţă puternică şi

Ibidem.
Ibidem, dosar, 6812, fila 60.
ea Ibidem.
s7 Ibidem, dosar 6815, fila 48.
oe Ibidem, dosar 6812, filele 65-66.
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pentru obţinerea eliberării celor arestaţi, pentru a se protesta
de asediu, pentru a se cere reprimarea muncitorilor concediaţi69. In jurul prînzului, la semnalul dat de cîţiva muncitori prin lovirea în tampoanele vagoanelor, lăsînd lucrul, muncitorii au ieşit în grupuri
în curtea atelierelor. Cîţiva dintre ei au luat cuvîntul, înfierînd sîngeroasa reprimare a luptelor de la „Griviţa" şi manifestîndu-şi, în numele
tuturor ceferiştilor din Arad, deplina lor solidaritate cu luptele eroice
ale feroviarilor din 15-16 februarie 1933 70 • In timp ce întrunirea era
în plină desfăşurare, iar jandarmii şi agenţii siguranţei, aflaţi în ateliere,
făceau eforturi să împrăştie pe muncitori, forţele poliţieneşti sosite la faţa
locului, au înconjurat atelierele. A urmat dizolvarea întrunirii, evacuarea
muncitorilor din ateliere şi operarea unor numeroase arestări7 1 . Duşi la
poliţia gării, muncitorii arestaţi au fost supuşi unui regim de terorizare
cu scopul de a-i face să denunţe pe organizatorii întrunirii. Organizatorul
fusese, însă, partidul comunist căruia nimeni şi nimic nu-i putea sta
în cale să organizeze şi pe mai departe lupta muncitorilor arădeni, după
modelul dat întregii ţări de luptătorii feroviari de la „Griviţa".
Luptele de la „Griviţa" din 15-16 februarie 1933 au avut un ecou
deosebit şi asupra muncitorilor din Braşov. Aci, accentul principal al
muncii organizaţiei locale a P.C.R. a fost pus pe organizarea unei acţiuni
de solidaritate la Atelierele C.F.R. Comuniştii din ateliere au făcut cunoscute munciitorilor, din om în om, ca şi în cadrul unei şedinţe ţinută
într-o casă conspirativă, evenimentele de la „Griviţa", hotărînd totodată
ca, în 17 februarie, să organizeze o întrunire de solidaritate cu luptele
de la „Griviţa" în faţa birourilor atelierelor. Conform indicaţiei organizaţiei locale de partid, prilejul trebuia folosit de muncitori şi pentru a
cere urgenta satisfacere a revendicărilor lor. Invingînd multiple greutăţi,
datorate mai ales prezenţei în ateliere a unui mare număr de jandarmi
şi de agenţi de siguranţă, comuniştii au mobilizat, din om în om, pe muncitori să participe la întrunire 72 • In dimineaţa zilei de 17 februarie, la
semnalul dat, a fost oprit lucrul, iar muncitorii din ateliere au pornit în
grupuri spre birouri, unde i-a întîmpinat directorul7 3 • Acesta, ticluindu-şi
bine spusele, i-a îndemnat să reia lucrul şi să aştepte în linişte ca direcţia
să analizeze revendicările formulate de muncitori anterior. Postindu-se în
faţa birourilor, muncitorii au refuzat, însă, să reia lucrul pînă ce direcţiunea nu le va satisface revendicările ce urmau să fie prezentate de
o delegaţie a lor 74 • Directorul atelierelor a fost nevoit ca pe loc să primească pe delegaţii muncitorilor 75 • Rămaşi în curte, ceilalţi muncitori au
continuat să discute cu indignare modul sîngeros în care fuseseră reprimate luptele de la „Griviţa", să protesteze contra arestării unui mare
număr de muncitori din localitate în noaptea de 14/15 februarie şi despre care se aflase că au declarat grevă foamei, imediat după arestarea
în semn de protest contra deţinerii lor nelegale 76 • Incercărilor cîtorva

contra

stării

69 Ibidem, fond 11, dosar 2813, fila 286; fond 79, dosar 7568, fila 132; fond 5,
dosar 966, fila 169; fond 4, dosar 700, filele 233, 240; vezi şi dosar C.F.R. (în A.l.S.l.P.),
fila 16.
70 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 72, dosar 6812, filele 65-66.
11 Ibidem.
12 Arhivele statului Braşov, fond Chestura poliţiei Braşov, pachet 325/1933.
7s Arhiva C.C. al P.C.R., fond 10, dosar 2704, fila 3; dosar 2528, fila 153.
Ibidem.
75 Ibidem.
76 Ibidem, fond 24, dosar 4235, fila 207.
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agenţi provocatori de a dizolva întrunirea, muncitorii le-au ripostat
hotărîre, la fel cum au ripostat şi noilor încercări ale directorului de

cu
a-i
face să reia lucrul. Lucrul nu l-au reluat decît după ce delegaţii lor le-au
comunicat rezultatul tratativelor cu direcţia, în sensul satisfacerii unora
dintre revendicări.
Paralel cu pregătirea acţiunii de la Atelierele C.F.R., organizaţia
locală P.C.R. acordase atenţie şi pregătirii unor acţiuni de solidarizare ale
muncitorilor de la fabricile „Schill", „Scherg", „Ittag", de la Fabrica de
piele etc. 77 • La Fabrica de maşini „Schill", de pildă, m unei torii de la forjerie, turnătorie ca şi din alte secţii, indignaţi profund de reprimarea
sîngeroasă a luptelor de la „Griviţa" au oprit lucrul pentru cîteva minute
şi, în cadrul unei întruniri organizate în atelier, au protestat energic contra reprimării luptelor de către guvernul Vaida, trimiţînd salutul lor de
imbărbătare eroicilor feroviari bucureşteni7 8 • La fabrica de piele, muncitorii, dind viaţă chemărilor organizaţiei locale a partidului comunist,
au transformat întrunirea de protest din 18 februarie, organizată în faţa
direcţiei împotriva concedierii cîtorva tovarăşi ai lor de muncă, într-o
demonstnţie de solidaritate muncitorească cu eroicii grevişti de la „Griviţa"79. In faţa combativităţii de luptă a muncitorilor, directorul a fost
nevoit ,să anuleze pe loc concedierile80 •
Cu profundă revoltă au aflat ştirile despre reprimarea luptelor de
la „Griviţa" şi muncitorii români, maghiari şi de alte naţionalităţi de la
Tg. Mureş. La Atelierele C.F.R., la fabrica de prelucrarea petrolului, la
fabrica de zahăr, în rîndul muncitorilor pielari ca şi la celelalte întreprinderi domnea o stare de agitaţie permanentă printre muncitori. Indrumaţi de organizaţia locală P.C.R., muncitorii fabricii de zahăr au organizat o întrunire cu oprirea lucrului pe timp de o oră, în semn de solidaritate cu feroviarii de la „Griviţa" 81 • Luînd cuvîntul, mai mulţi muncitori
au vorbit participanţilor la întrunire despre semnificaţia luptelor ceferiş
tilor, înfierînd cu toţii reprimarea lor. In încheierea întrunirii, muncitorii
au semnat cu toţii un memoriu de protest adresat guvernului Vaida, organizatorul înăbuşirii sîngeroase a luptelor de la „Griviţa", memoriu pe
care l-au trimis imediat la Bucureşti 82 • La 20 februarie, în cadrul unei
întruniri şi muncitorii pielari din localitate s-au solidarizat cu luptele
de la „Griviţa" protestînd totodată împotriva condiţiilor lor grele de
muncă şi traie3.
Datorită terorii instituită de autorităţi cu precădere in Atelierele
C.F.R. din Tg. Mureş şi în special datorită masivelor arestări efectuate in
rîndul muncitorilor ceferişti, pregătirea acţiunii de solidaritate de aci s-a
făcut cu mari greutăţi 84 • Muncitorii ceferişti n-au putut organiza decît
scurte întruniri pe grupe restrînse în ateliere sau în case particulare în
cadrul cărora s-au solidarizat cu luptele de la „Griviţa" 85 • Cu brutalitate
a fost împiedicată de către autorităţi şi desfăşurarea întrunirii munci17
7a

Ibidem, fond 10, dosar 2528, fila 152.
Ibidem, fond 72, dosar 6812, fila 76.
7' Ibidem, fond 10, dosar 2528, fila 153; dosar 2704, fila 3.
so Ibidem.
ai Ibidem, fond 72, dosar 6812, filele 74, 75.
12 Ibidem.
ea Ibidem, fond 5, dosar 964, fila 13.
" Arhivele statului Tg. Mureş, fondul prefecturii, dosarul proceselor verbale
ale Consilului de colaborare 1933-1940; Vezi şi Reggeli Ujsdg, din 16 februarie 1933.
85 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 72, dosar 6812, filele 74, 75.
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toreşti convoc~tă de către Sindicatµl C.F.R. din localitate pe care, la indicaţia organizaţiei locale P.C.R., comuniştii aveau s-o transforme într-o
demonstraţie de solidaritate proletară cu luptele de la „Griviţa". Cu puţin
înainte de a începe întrunirea, autorităţile sosite la faţa locului, au sigilat
sediul sindicatului şi i-au pus sub supraveghere clădirea86 •

Si muncitorii din Satu Mare s-au solidarizat din primele zile ce au
urmat lui 15-16 februarie cu ceferiştii de la „Griviţa". Vestea reprimării
sîngeroase a luptelor de la „Griviţa" a umplut de revoltă inimile muncitorilor din localitate. Chiar în ziua de 16 februarie, muncitorii ceferişti,
mobilizaţi de comunişti, au oprit demonstrativ de mai multe ori lucrul
în semn de solidaritate cu greviştii de la „Griviţa". Cîteva zile mai tîrziu,
la 20 februarie, exprimîndu-şi solidaritatea cu tovarăşii lor din Bucureşti şi protestul hotărît contra reprimării luptelor de la „Griviţa", muncitorii fabricii de vagoane „Unio" din localitate au intrat în grevă, cerînd
reprimarea imediată a tov3.răşilor lor de muncă concediaţi în ziua de 18
februarie 87 • Reluarea lucrului nu s-a făcut decît atunci cînd direcţia atelierelor, speriată de dîrzenţa muncitorilor, a hotărît să reprimească pe
cei concediaţi.
In semn de solidaritate cu ceferiştii de la „Griviţa" şi muncitorii de
la calea ferată forestieră din Anina, precum şi o parte din muncitorii
ceferişti din staţiile Mehadia şi Mărăşeşti au părăsit pentru cîteva zile
lucrul, după 16 februarie, mergînd fiecare pe la casele lor în satele
vecine 88 .
In chip asemănător, solidari cu justeţea luptei feroviarilor de la „Griviţa", numeroşi mecanici de locomotivă din Buzău au declarat grevă de
solidaritate refuzînd, în zilele ce au urmat lui 16 februarie, să plece in
cursă, bucurîndu-se în acţiunea lor şi de sprijinul celorlalţi muncitori 89 •
Ca urmare a acţiunii hotărîte a muncitorilor ceferişti din Buzău-Nehoiaşi,
conflictul de muncă, izbucnit la începutul lunii februarie între muncitori
şi direcţie, a fost soluţionat tocmai la 17 februarie cînd, în urma tratativelor, direcţiunea C.F.R. Buzău a hotărît să retragă preavizele de concediere muncitorilor, să reprimească pe muncitorii concediaţi să plătească
concediile de odihnă etc. 90 •
O viguroasă manifestare de solidaritate cu eroicele lupte de la „Griviţa" a prilejuit-o şi întrunirea muncitorească ce s-a desfăşurat în ziua
de 17 februarie, după terminare3. schimbului, la Atelierele de zonă C.F.R.
din Brăila 91 • In seara aceleiaşi zile la sindicat, muncitori ceferişti, portuari
şi din alte fabrici şi întreprinderi din localitate, au înfierat reprimarea
luptelor de la „Griviţa" şi, în cadrul unei atmosfere de deplină solidaritate, au semnat o moţiune de protest adresată guvernului 112 • Puternice
agitaţii domneau şi printre muncitorii. atelierelor C.F.R. din Mărăşeşti,
Dorneşti, Iţcani, Burdujeni, Capu Satului şi alte centre din Moldova. La Mărăşeşti muncitorii pregătiseră chiar o grevă de solidaritate
cu „Griviţa" pentru 17 februarie. Aceasta nu s-a putut însă desfăşura
86
87
88

Ibidem.
Ibidem, fond 5, dosar 607, fila 185.
Ibidem, fond 72, dosar 6612, fil<i 69; dosar 6615, filele 53, 63; fo11.d 5, dosar

936, filele 251, 252.
89 Ibidem, fond 74, dosar 7174, fila 15.
9 0 Ibidem, fond 5, dosar 966, fila 162 ..
91 Ibidem, fond 74, dosar 7174, filele 7, 16.
9 2 Ibidem.
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cac1, m dimineaţa acelei zile, atelierele au fost ocupate de jandarmi 93 .
La Dorneşti, revolta muncitorilor se datora în special faptului că 75 dintre ei primiseră ordin de mobilizare pe loc. Situaţia era atît de încordată
încît, în orice moment, după cum consemna o notă din 17 februarie a
poliţiei Rădăuţi, putea izbucni grevă 94 • Pentru declanşarea grevei însă
comuniştii de aci aşteptau consemnul de la centru 95 . Nesosirea delagatului de la centru a dus la nedeclararea grevei.
La Piatra Olt, Piteşti, Simeria, Lugoj, Rîmnicu Vîlcea ca şi în alte
centre, muncitorii ceferişti au refuzat să primească salariul redus pînă
ce nu s-a revenit asupra acestei măsuri, ameninţînd conducerea atelierelor cu declararea grevei 96 . „Starea de spirit a funcţionarilor de la miş
care, frînari, acari şi a celor de la serviciul de tracţiune - sublinia o
notă a Biroului de Siguranţă din Lugoj din 16 februarie 1933 este agitată din cauza reducerii salariilor şi a primelor de scumpete şi chirie" 97 •
Şi, referindu-se mai departe la agitaţiile existente printre muncitori, nota
se întreba: „Ce va urma în caz dacă cerinţele lor nu vor fi satisfăcu
te ... ?" 98 • Ca urmare a muncii asidue desfăşurate de comunişti în rîndul
personalului de la mişcare şi tracţiune, acesta a reuşit să fie antrenat pentru susţinerea luptei muncitorilor din atelierele C.F.R. în unele centre feroviare din Moldova ca şi la Lugoj, Caransebeş, Piatra Olt şi în alte
părţi 911 •

Acţiunile muncitorilor ceferişti şi petrolişti de solidaritate cu luptele
din 15-16 februarie, mai ales acţiunile înregistrate în marile centre
muncitoreşti ale ţării, au avut o influenţă puternică asupra tuturor oamenilor muncii, au pus în mişcare şi celelalte categorii ale populaţiei muncitoare care sufereau de pe urma politicii antipopulare a claselor guvernante.
Pentru a împiedica extinderea în întreaga ţară a mişcării de solidaritate cu luptele muncitorilor ceferişti de la Atelierele „Griviţa" guvernul
a trecut la noi măsuri represive. La 19 februarie 1933, ministrul de interne a comunicat printr-o telegramă cifrată un şir de măsuri, oare urmau
să fie aplicate imedi'1t de către inspectoratele regionale de poliţie şi prefecturile de judeţ, pentru a împiedica acţiunile de solidaritate cu ceferiştii 100 . Directivele Ministerului cereau: instalarea unui detaşament de
jandarmi în ateliere care să patruleze în timpul lucrului; percheziţiona
rea muncitorilor la intrarea în întreprinderi; demontarea sirenelor din
fabrici şi ateliere, atît în întreprinderile statului cît şi în cele particulare101. In regiunile cuprinse în zona stării de asediu directivele prevedeau
publicitatea largă a ordonanţelor elaborate de comandamentele militare,
iar în celelalte regiuni să se afişeze extrase din regulamentele de întrebuinţare a forţei militare şi în special drepturile ce le oferă legea forţei
publice pentru reprimarea acţiunilor revoluţionare ale muncitorimii. De
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asemenea telegrama indica o strînsă colaborare între organele militare
şi civile. Cei care contraveneau urmau să fie îmediat arestaţi 102 .
Pe baza acestor dispoziţiuni, la Bucureşti, de pildă, au fost puse, din
nou sub stare de alarmă unităţile militare şi poliţie pentru împiedicare;i.
acţiunilor muncitoreşti programate la 20 februarie. Prefectul Poliţiei Capitalei a dat ordin ca întregul personal poliţiesc să fie mobilizat în zorii
zilei după cum urmează: la prefectura poliţiei 200 de gardişti din şcoala
de poliţie, la fiecare chestură cîte 100 de poliţişti, toţi înarmaţi cu carabine. Regimentul de jandarmi pedeştri Bucureşti. exceptînd detaşamen
tele care se aflau la Atelierele „Griviţa" erm1 p11se la dispoziţia prefecturii103. Forţele militare şi politia aveau ordin de a comunica organelor superioare observaţiile culese şi situaţia de pe teren din cinci în cinci
minute, prin telefon sau oameni de legătură.
Pe de altă parte, autorităţile î<:i manife<:tau îngrijorarea faţă de fantul că în pofida măsurilor de urmărire şi pedepsire a comuniştilor, areştia
continuau să se deplaseze în centrele muncitoreşti din ţ~ră unde făceau
propagandă revoluţionară si îndemnau lurrătorii la grevă. Inspectoratele
regionale de poliţie au primit în 7ilele de 19-20 februarie ordine telegrafice din partea ministerului în care li se atrăgea atenţia „că urmărirea
şi arestarea acestor curieri este de cea mai mare importantă pentru prevenirea acţiunii comuniste rlemonstrative" 10 ~. Ministerul atrăgea atentia
că întrucît propagandiştii şi agitatorii comunisti fr1mtasi erau ;:i.rest~ti
să se ia măsuri pentru identificarea, urmărirea ~i arestarea acelor muncitori care urmau tactica comunistă.
Printr-un alt ordin al ministrul11i de interne. rPtransmis de Inspertoratul regiunii Rurure„ti. se rerP'l o~P.anelor ne oolitie. în sneci;:i.l rPlo1·
din zona stării de asediu. ca în seara 7ilei de 20 februarie să se efect11e7e
descinderi la toţi comuniştii şi să confişte orice material de propagandă
revoluţionară 1011.
Ca urmare a acestor ordine în întreaga ţară au avut loc sute de noi
arestări.

Cu acest prilei au fost arestaţi o parte a membrilor comitetului de
fabrică de la „Griviţa". printre care si Chivu Stoica.
Măsurile organelor represive ale <:tatului b11rghe7o-moşieresc împotriva comuniştilor se intensificau cu fiecare zi. Cinci 7ile mai tîrziu, la
25 februarie, printr-o circulară semnată de Armand Călinescu şi adresată Inspectoratelor regionale şi chesturilor de politie din oraşele de reşe
dinţă, ministrul de interne ordona luarea unor măsuri urgente pentru
urmărirea şi arestarea tuturor acelora care făceau prooagandă revolutionară108. Cei arestaţi urmau să fie deferiţi justiţiei si încadraţi în prev0derile legii pentru reprimarea infracţiunilor privind liniştea puhlidl. l11
aceiaşi zi, Ministerul de Interne a trimis o telegramă cifrată directorilor
de întreprinderi, în care acestora li se punea în vedere si'i organize7e paza
interioară a întreorinderilor şi un serviciu special alcătuit din oameni de
încredere. care să culeagă informaţii în legătură cu starea de spirit a
muncitorilor şi să descopere pe aceia care făceau propagandă „subversivă" pentru a-i aresta 107 . ln mod evident, aceste măsuri erau îndreptate
Ibidem.
Ibidem,
104 Ibidem,
1os Ibidem,
1os Ibidem,
10 7 Ibid<'m,
102

103

fila 44.
fond 9, dosar 2371, fila 145.
filele 122-123
fila 185
fond fl, dosnr 946. fila 240.
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ln primul rînd contra elementelor celor mai înaintate şi mai active ale
clasei muncitoare şi în primul rînd împotriva comuniştilor, a acelora care
duceau cu curaj în rîndurile clasei muncitoare adevărul despre evenimentele de la Atelierele C.F.R.-„Griviţa".
In acele zile, pe baza dispoziţiilor Ministerului de Interne, chestura
poliţiei Ploieşti de pildă cerea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie să urmă
rească activitatea muncitorilor, a funcţionarilor publici şi particulari, a
pensionarilor, invalizilor, ofiţerilor de rezervă, a micilor comercianţi, a
membrilor partidului comunist, a membrilor partidului social-democrat,
socialist-independent, a tuturor „suspecţilor" 1 o 0 .
In pofida măsurilor luate de guvern pentru a împiedica dezlănţuirea
unor noi acţiuni muncitoreşti de solidaritate cu eroica luptă a ceferiştilor
de la „Griviţa" din 15-16 februarie 1933, luptele muncitorilor feroviari
au devenit punctele de plecare pentru mişcarea de masă a muncitorilor
din alte întreprinderi şi alte ramuri de producţie, găsind răsunetul cel
mai larg în toată ţara.
Influenţa luptelor feroviarilor de la „Griviţa" a pătruns şi în rindul muncitorilor minieri din Valea Jiului, Comăneşti, Anina, Ghelar, de
la minele din judeţul Dîmboviţa şi de la celelalte exploatări miniere din
ţară.

Situaţia grea a minierilor din Valea Jiului, faptul că în zilele lui februarie, pe lîngă cele 2.500 concedieri, direcţiunea minelor ameninţa cu
lăsarea pe drumuri a încă 2.000 de oameni, a produs în zilele lui februarie
1933 mari nemulţumiri muncitorilor 109 • Sub impresia eroicelor lupte de
la „Griviţa", în zilele ce au urmat lui 15-16 februarie, întrunirile minerilor de la Petroşani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Lonea, Aninoasa etc. au
fost transformate în demonstraţii de protest· contra exploatării capitaliste,
contra concedierilor în masă, pentru eliberarea tuturor revoluţionarilor
arestaţi 110 •

Mizeria în care se zbăteau minerii din Valea -Jiului era o realitate
pe care nici rapoartele Ministerului muncii nu o mai puteau
ascunde111 • Intr-un asemenea raport, adresat la 24 februarie 1933 de Ministerul Muncii Consiliului de Miniştri, descriindu-se situaţia jalnică a
minerilor, se preciza că în orice moment în Petroşani, Lupeni, Aninoasa
ca şi în celelalte localităţi pot izbucni greve, aceasta cu atît mai mult cu
cit delegaţiile de mineri însărcinate să prezinte ministerului memorii de
revendicări de fiecare dată s-au întors cu ele neacceptate 112 •
La fel de grea era şi situaţia minerilor din bazinul Comăneşti de la
exploatările Asău, Dărmăneşti, Brusturoasa, Agăş, Găioasa etc. Asemenea
tovarăşilor lor din Valea Jiului, sub impulsul evenimentelor de la „Griviţa", minerii de aici, în cadrul unor mari întruniri, au trimis delegaţii la
Bucureşti pentru a cere mărirea salariilor, încetarea concedierilor şi reprimirea celor concediaţi 11 a. In chip asemănător au procedat şi minerii din
crudă

1oe Ibidem, fond 47, dosar 4675, fila 103.
109 Ibidem, fond 1, dosar 145, fila 6; fond 5, dosar 964, fila 14; vezi şi Adevă
rul, din 10 şi 18 februarie 1933, şi Ziua, nr. 109, din 18 februarie 1933.
110 Arhiva C.C. al P.C.R. fond 1, dosar 17, fila 302; vezi şi Adevărul, din 18
februarie 1933.
111 Arhivele statului Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 16/1933, fila 7.
·
112 Ibidem, filele 32-33.
113 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dosar 1881, filele 54 şi 55; fond 5, dosar 1018,
fila 31.
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Anina care, în cadrul unor întruniri, au ridicat protestul lor hotărîtor
împotriva explotării capitaliste 114 • Revendicări proprii de luptă au formulat în acele zile şi muncitorii Uzinelor metalurgice Hunedoara, minerii
din Ghelar şi din judeţul Dîmboviţa care au însărcinat delegaţii pentru
a merge la minister să ceară satisfacţie 115 • Toate aceste acţiuni ale minerilor dovedeau că existau resurse şi posibilităţi reale de organizare a unor
acţiuni hotărîtoare de luptă în mijlocul lor. Datorită nefolosirii tuturor
posibilităţilor de mobilizare şi organizare a lor, frămîntările puternice
existente printre mineri n-au luat forme ascuţite de luptă, menţinîndu-se
la nivelul organizării unor acţiuni revendicative şi protestare, folosindu-se
calea memoriilor care nu s-au soldat, după cum aprecia plenara lărgită
a C.C. al P.C.R. din iulie 1933, decît cu obţinerea unor îmbunătăţiri infime116.
P.C.R. a acordat o atenţie deosebită şi pregătirii şi ,organizării unor
acţiuni ale muncitorilor din întreprinderile forestiere de pe Valea Trotuşului şi a Bistriţei, de la Vatra Dornei, Gura Humorului, Dornişoara
etc. 117 Impulsionaţi puternic de luptele ceferiştilor de la „Griviţa" şi răs
punzînd chemării Comitetului regional P.C.R. Moldova, muncitorii forestieri de la C.A.P.S. Vatra Dornei s-au întrunit de mai multe ori în
zilele de 16 şi 17 februarie, şi-au ales un comitet de grevă şi au elaborat
un program de revendicări pe care l-au înaintat direcţiei 118 • Neacceptarea
de către direcţie a satisfacerii revendicărilor lor a constituit semnalul declarării grevei în ziua de 18 februarie 1933. Incă la începutul grevei, direcţiunea fabricii a desemnat un împuternicit al său pentru ca să sfătu
iască pe grevişti să reia lucrul. Acestor încercări muncitorii le-au ripostat
hotărît 119 .

Analizînd desfăşurarea grevei de la C.A.P.S. Vatra Dornei, unul din
manifestele editate de Comitetul regional în acele zile sublinia „Lupta
muncitorilor de la C.A.P.S. trebuie să fie începutul luptei muncitorilor.din
toate fabricile de cherestea. Toţi trebuie să intre în grevă căci toţi au
aceleaşi revendicări şi le vor cuceri dacă vor lupta împreună 120 .
·
Răspunzînd acestor chemări, în zilele următoare au intrat în grevă
şi muncitorii altor fabrici de cherestea. Aşa, de pildă, la 20 februarie au
declarat grevă muncitorii fabricii de cherestea „Regna" din Dornişoaiu Ibidem, fond 72, dosar 6988, filele 352, 353.
A.I.S.I.S.P„ Cota Ab XVII-4 inv. 620, pag. 5; Vezi şi Dimineaţa, nr. 9392,
din 19 februarie 1933.
116 Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iulie 1933, Editura P.C.R„ p. 15 (!n
A.I.S.I.S.P., Cota Ab XVII-3, inv. 619).
117 Rezoluţiile
Plenarei Comitetului regional P.C.R.-Moldova, pp.
3, 4
(A.I.S.I.S.P„ Cota Ab XVIl-3, inv. 619).
·
11B A.I.S.I.S.P„, Cota B XVII-30. Ei cereau plata salariilor neachitate pe două
luni în urmă, reglementarea zilei de lucru, desfiinţarea folosirii bătăii de către ingineri şi maiştri, condiţii de locuit omeneşti, acestea intrucît locuiau împreună mai
multe familii în nişte barăci dărăpănate.
11 9 A.I.S.I.S.P„ Cota B XVII-30.
1 0
~ Ibidem, Manifestul preciza în continuare că, pe parcursul luptei, revendicările pot fi lărgite cu: lupta pentru mărirea salariilor, zi de 6 ora de lucru pentru tinerii muncitori fără m:cşorarea salariilor, pentru constituirea comiLetelor de
fabrică. Şomerilor manifestul li se adresa cu cuvintele „Locul nostru e în luptă
alături de grevişti. lmpreună cu ei" cereţi reprimirea voastră la lucru, ajutoare
de şomaj de la stat, comună şi fabricanţi". Chemînd la luptă pe toţi muncitorii
fabricilor de cherestea, manifestul sublinia „Respingeţi _prin lupta voastră planul
de jaf şi asuprire al guvernului burghezo-moşieresc! Trăiască Frontul unic· al tuturor muncitorilo·r de la cherestea·'.
115
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ra 121 • Delegatul greviştilor din Vatra Dornei, sosit în Dornişoara pentru
a pregăti intrarea în grevă a muncitorilor de aici, împreună cu reprezentanţii muncitorilor a mobilizat din om în om pe toţi muncitorii fabricii
la o întrunire ce s-a ţinut în după amiaza zilei de 20 februarie 122 . Participanţii la întrunire au ascultat cu atenţie pe cei ciţiva vorbitori care şi-au
ridicat protestul contra neplăţii salariilor, a scumpetei alimentelor şi a
tratamentului inuman la care erau supuşi din partea administraţiei. In
unanimitate, ei au hotărît să declare grevă 123 . In timp ce întrunirea era
în plină desfăşurare, au sosit jandarmii care au dizolvat-o, arestînd pe
cîţiva muncitori participanţi. Făcînd dovada grăitoare şi foarte semnificativă a hotărîrii şi combativităţii lor de luptă, a doua zi, oprind lucrul,
muncitorii s-au adunat în semn de protest în faţa administraţiei fabricii,
cerind, pe lingă eliberarea celor arestaţi, satisfacerea revendicărilor lor. 124 .
Reluarea lucrului, atît la Vatra Dornei cit şi la Dornişoara, nu s-a făcut
<lecit atunci cînd delegaţilor muncitorilor li s-a promis din partea administraţiilor fabricilor satisfacerea revendicărilor formulate 125 •
Muncitorii Fabricii de postav Buhuşi, care de nenumărate ori se ridicaseră pînă atunci la lupta împotriva exploatării capitaliste, au primit
cu revoltă vestea reprimării luptelor de la „Griviţa". Starea de nemulţumire, deja existentă printre muncitorii postăvari, s-a adîncit şi mai
mult 126• Din moment în moment se aştepta izbucnirea unei greve. Legat
de aceasta, „Facla" se întreba cu citeva zile înainte de izbucnirea luptelor din 15-16 februarie de la „Griviţa": „Voeşte să provoace (direcţiu
nea Fabricii de postav Buhuşi - n.n.) tulburări ca la Ploieşti şi Bucureşti?"127. Cele cîteva delegaţii trimise de muncitorii postăvari cu memorii
de revendicări la Ministerul muncii nu au primit satisfacţiei fapt care
produce, din zi în zi, o şi mai mare stare de agitaţie. „O grevă poate
izbucni în orice moment~'1 28 - scria ziarul „Facla", consemnînd această
stare de lucruri.
In momentele în care la „Griviţa" izbucniseră luptele, la 15 februarie, pentru a preîntîmpina orice ridicare la luptă, a postăvarilor din Buhuşi, autorităţile au înteţit măsurile represive împotriva muncitorilor postăvari. Cu toate acestea, răspunzînd chemării organizaţiei locale P.C.R.,
in zilele de 17 şi 18 februarie, la intrarea şi ieşirea din schimb, în Fabrica
de postav, muncitorii au organizat întruniri de solidarizate cu greviştii de
la „Griviţa" 129 • Folosind prilejul acestor întruniri, ei şi-au reafirmat hotărîrea de a lupta pentru încetarea concediilor, contra amendării şi terorizării la care erau supuşi din partea direcţiei fabricii 130 •
Exemplul „Griviţei" i-a călăuzit în lupta lor şi pe muncitorii salinei
Slănic-Prahova care, nemulţumiţi de condiţiile mizere de muncă şi trai,
precum şi din pricina concedierii a încă 46 de tovarăşi ai lor, au declarat
în ziua de 15 februarie grevă. Stimulaţi în acţiunea lor de lupta feroviarilor din Bucureşti din 15-16 februarie, muncitorii salinei Slănic au
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 965, fila 27.
Ibidem, vezi şi dosar 964, fila 13.
Ibidem, dosar 965, fila 27.
m Ibidem, fond 14, dosar 3507, filele 70, 71.
m Ibidem.
12e Telegraful, nr. 1620, din 20 februarie 1933.
121 Facla, nr. 614, din 14 februarie 1933.
12e Ibidem.
1211 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 1018, fila 312.
130 Ibidem, fond 8, dosar 1610, fila 622; fond 69, dosar 6468, filele 1-35.
121
122
12a
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continuat, mult timp, să rămînă în grevă, înfrîngînd toate încercările autorităţilor de a-i sili să reia lucrul1 31 .
Ştirile despre cele petrecute la „Griviţa" au ajuns cu iuţeală şi în
sinul muncitorilor din Piatra Neamţ a căror stare de spirit era dinainte
agitată căci, după cum se sublinia într-un raport din 21 februarie 1933
al Prefecturii de poliţie Neamţ, în întregul judeţ „ ... aproape toate industriile au închis porţile licenţiind (concediind) lucrătorii şi mare parte
din funcţionari, mărindu-se prin aceasta numărul şomerilor" 132 . O permanentă agitaţie domnea în special în rîndul muncitorilor fabricii de
cherestea „Eichler", ai fabricii de mucava, ai celei de tricotaje etc. 1n
momentul în care 1vestea reprimării luptelor de la „Griviţa" a ajuns printre muncitorii din P. Neamţ, organizaţia locală a P.C.R. a dat indicaţii
organizaţiilor de partid din fabrici să organizeze solidarizarea cu feroviarii bucureşteni sub ;forma unor întruniri, aceasta întrucît teroarea dezlănţuită de autorităţi în oraş nu permitea organizarea unor acţiuni mai de
amploare. In zilele ce au urmat lui 16 februarie, la „Eichler", fabrica de
mucava şi în alte fabrici s-au ţinut ca urmare întruniri în cadrul cărora
muncitorii au .trimis salutul lor proletar tovarăşilor de la „Griviţa" 133 .
Insufleţiţi de exemplul feroviarilor de la „Griviţa", textiliştii de la
Găvana (Piteşti), muncitorii fabricii de produse ceramice din comuna
Cristian (Braşov), precum şi muncitorii fabricilor „Carpatina" şi „Vasilatul" din comuna Brezoi (Vîlcea) şi-au intensificat lupta lor revendicativă134. Textiliştii de la Găvana, de pildă, nu au reluat lucrul decît în momentul în care, adunaţi în faţa direcţiei, au fost anunţaţi că li se vor
satisface revendicările şi, în primul rînd, li se va face plata salariilor.
Creşterii valului de lupte în întreaga ţară, sub impulsul evenimentelor de la „Griviţa", i s-au alăturat în zilele ce au urmat lui 15-16 februarie şi acţiunile muncitorilor şi marinarilor din porturile Brăila, Tulcea,
Sulina etc. O susţinută acţiune au desfăşurat în tot cursul lunii februarie
muncitorii Şantierului Franco-Român din Brăila care fusese închis încă
la sfîrşitul anului 1932 iar cea mai mare parte a lucrătorilor fuseseră
concediaţi. Lupta energică a muncitorilor a obligat pe patroni să redeschidă
şantierul la 1 martie 1933 135 . La Sulina agitaţiile celor peste ::ioo de muncitori au luat forma pregătirii de luptă în vederea obţinerii satisfacerii
revendicărilor formulate în cadrul unei întruniri, dizolvate brutal de poliţie136. In acelaşi fel, la Tulcea, 100 de lucrători din port au mers la 20
februarie la prefectură pentru a cere ajutoare pentru ~omaj, precum şi
satisfacerea altor revendicări1 37 • Vii agitaţii existau şi printre marinarii
de pe vapoarele Serviciului Maritim Român datorită nesatisfacerii revendicărilor formulate: mărirea salariilor, îmbunătăţirea hranei, tratament
uman din partea comandanţilortse.
P.C.R. a acordat o atenţie deosebită luptei şomerilor, mobilizîndu-i
la luptă pentru satisfacerea revendicărilor lor; antrenîndu-i continuu în
131 Ibidem, fond 79, dosar 7609, fila 2. Reluarea lucrului s-a făcut abia la 16
martie 1933 după ce, în prealabil, fuseseră satisfăcute revendicările muncitorilor.
132 Arhivele statului P. Neamţ, fondul prefecturii, arhiva 9, dosar 166/1933.
133 Arhiva C.C. al P.C.R. fond 5, dosar 1018, fila 314.
13' Ibidem, fond 5, dosar 807, filele 218, 219; dosar 964, fila 13; fond 12, dosar
3357, fila 53.
u~ Ibidem, fond 7, dosar 6576, filele 130, 131.
m Gazeta .meseriaşilor, nr. 433, din 12 martie 1933.
131 Arhivele statului Tulcea, fondul prefecturii Tulcea, Serviciul administrativ,
1933, dosar nenumerotat.
131 Dimineaţa, nr. 9392, din 19 februarie 1933.
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luptelor ceferiştilor şi petroliştilor. Puternic stimulaţi de luptele de la „Griviţa" din 15-16 februarie 1933, şomerii din Mediaş, Oraviţa, P. Neamţ, Satu Mare, Tg. Mureş şi din alte centre s-au ridicat în
acele zile cu hotărîre la luptă 139 . La Mediaş, de pildă, unde situaţia
şomerilor devenea din zi în zi tot mai îngrijorătoare 140 , dind viaţă chemărilor comuniştilor, şomerii au organizat în dimineaţa zilei de 16 februarie o mare demonstraţie în care au cerut reprimirea la lucru, au protestat contra terorii instituită de guvernanţi, contra arestării unui mare
număr de tovarăşi ai lor din localitate şi din întreaga ţară.m. Pregătirea
demonstraţiei a fost făcută de către activiştii partidului şi de muncitorii
comunişti din localitate 142 .
Incolonată, mulţimea demonstranţilor, căreia i s-au adăugat pe parcurs noi şi noi aderenţi, a parcurs străzile oraşului, îndreptîndu-se spre
chestura de poliţie. Aici, demonstranţii au fost întîmpinaţi de organele
de poliţie. Din coloană muncitorii şi şomerii protestau contra exploatării
capitaliste, contra arestărilor. Se auzeau glasuri ce îndemnau la urmarea
exemplului „Griviţei". Apariţia chestorului de poliţie a fost primită cu
vociferări de către demonstranţi. O delegaţie, desprinsă din colaană, s-a
îndreptat spre chestor în timp ce toţi participanţii cereau satisfacerea
revendicărilor lor şi eliberarea arestaţilor 143 . Respingînd toate cererile
delegaţiei, chestorul poliţiei a ordonat imediata dizolvare a demonstraţiei.
Mulţimea adunată a rămas însă neclintită în faţa poliţiei. Din ordinul
chestorului, poliţia s-a năpustit cu furie asupra coloanei demonstranţi
lor10. Cu toate că acţiunile de luptă ale şomerilor au fost reprimate în
mod asemănător şi în alte centre ale ţării, la Oraviţa, P. Neamţ, Tg. Mureş, lupta lor a continuat să se desfăşoare. Glasul lor s-a adăugat protestului pe care muncitorii întregii ţări îl ridicau împotriva cruzimii cu care
fuseseră reprimate luptele de la „Griviţa".
Luptele de la „Griviţa" din 15-16 februarie 1933 au produs şi asupra ţărănimii o puternică impresie deşi, aşa cum a apreciat ulterior
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iulie 1933, partidul n-a reuşit în perioada luptelor să canalizeze pe drumul mişcării revoluţionare, alături de
ceferişti şi petrolişti, şi frămîntările ţărănimii sărace 145 . Primele ştiri
despre reprimarea sîngeroasă a luptelor de la „Griviţa" au produs şi în
rîndul ţărănimii din diferite judeţe reacţii de solidaritate cu muncitorii
ceferişti care prin lupta lor apăraseră dreptul la muncă şi la viaţă al tuturor oamenilor muncii. „Lupta începută de muncitorii de la căile ferate
este şi lupta voastră este să intraţi alături de dînşii în luptă 146 .
Ca o reacţie a ţărănimii faţă de luptele muncitorimii ceferiste şi petroliste din 1933 în general şi a celor din 15-16 februarie 1933 de la
atelierele „Griviţa", în special, în zilele următoare acestora s-a intensificat organizarea în noi judeţe şi comune a Frontului plugarilor, organi139 Documente din istoria Partidului Comunist din Romdnia, ESPLP, 1955.
vol. 3, p. 5!il3.
uo Drumul nostru, nr. 2 din 15 martie 1933.
1'1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 964, fila 13.
u2 Ibidem, fond 10, dosar 2735, filele 14, 37, 22; fond 5, dosar 964, fila 7.
m Ibidem, fond 1, dosar 156, fila 51; fond 5, dosar 964, fila 7.
1u Ibidem, fond 5, dosar 964, fila 7; C.
G or n; Luptele din februarie din
Romdnia şi importanţa lor politică, Editura C.C. al P.C.R. 1933, p. 32.
10 Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. iulie 1933, Editura C.C. al P.C.R., p. 54
(în A.I.S.I.S.P., Cota Ab XVII-1; inv. 617).
m Către toţi ţliranii, elitre toate ţărancele. Cdtre toţi muncitori agricoli, Editura C.C. al P.C.R., 1933, p. 6 (în A.I.S.I.S.P., Cota Ab XVII-17).
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zaţie democratică

a

ţărănimii

ce luase

fiinţă

în primele zile ale anului

1933 pe meleagurile hunedorene1•1.
Semnificativă pentru înţelegerea atmosferei ce domnea în zilele ce
au urmat lui 15-16 februarie 1933 printre ţărani este starea de spirit
a locuitorilor comunelor Lăpuşnicel, Jablaniţa, Petnic, Pîrvora ş.a., din
vecinătatea Mehadiei. Muncitorii ceferişti din Mehadia ce locuiau în
aceste sate au făcut cunoscute ţăranilor evenimentele de la „Griviţa" 148 .
In semn de solidaritate cu feroviarii din Bucureşti, ceferiştii din Mehadia
au continuat zile-n şir să nu meargă la lucru. In faţa unei asemenea situaţii, autorităţile locale, recunoscîndu-şi incapacitatea de a curma acţiu
nea ceferiştilor din Mehadia, cereau cu disperare ajutoare din partea forurilor superioare149. Disperarea lor se datora mai ales faptului că muncitorii ceferişti contribuiau la întreţinerea stării de spirit agitată şi în
rîndurile ţăranilor. Vii agitaţii au existat în această perioadă şl în mijlocul ţăranilor din regiunile inundate din Moldova, Banat, Dobrogea care
Şi--'au formulat revendicări proprii ca: ajutoare păgubiţilor de inundaţii,
seminţe şi unelte agricole gratuite, clădirea gratuită a caselor dărîmate de
inundaţie, ajutorarea şomerilor agricoli etc. 150 ln întreaga ţară, solidară
cu cauza dreaptă de luptă a ceferiştilor de la ,.Griviţa", ţărănimea şi-a
intensificat lupta. Permanentelor nemulţumiri ale ţărănimii, datorate scă
derii preţurilor agricole, poverii impozitelor şi datoriilor, li s-a adăugat,
în acele zile. starea de asediu ce a produs, după cum recunoştea însuşi
Buletinul informativ al Marelui Stat Major pe trimestrul I al anului 1933,
agitaţii puternice printre ţărani în mai toate regiunile ţării 151 . Este grăi
toare în acest sens, situaţia din fostul judeţ Bihor unde, răspunzînd chemării organizaţiei judeţene a P.C.R., ţărănimea şi-a ridicat cu şi mai
multă vigoare glasul împotriva samavolniciilor moşiereşti, împotriva regimului de teroare instituit de guvernanţi1fi 2 • Faţă de mişcările ţărăneşti
în creştere autorităţile au răspuns cu represiunea, cu un număr mare
de arestări. Un mare număr de arestări de ţărani s-a înregistrat în zilele
imediat următoare lui 15-16 februarie în fostul j11deţ Bihor. la Diosig,
Marghita, Seleuş, Ginte, Tinca, Arpăşel. Salo;-ita, Săcuieni, Valea lui Mihai, Aleşd, etc. 153 . Măsurile brutale ale autorităţilor reuşeau să restabilească liniştea însă numai în aparenţă căci, după cum sublinia un ziar al
vremii, continua cu şi mai multă intensitate acţiunea de organizare a
protestelor, distribuirea de manifeste şi trimiterea de ajutoare celor închişi şi familiilor lor152.
Marile nemulţumiri, existente în rîndurile salariaţilor de stat din
întreaga ţară, a funcţionarilor de diferite categorii a învăţătorilor şi profesorilor au dus la creşterea acţiunii protestatare a acestora în condiţii
147

şurată

Vezi detalii în studiul lui G h. I. I o ni

ţ ă,

M. V ale a, Activitatea

desfă-

de Frontul plugarilor' .•. , tn Anale, nr. 4/1963, p. 49-70.

" 8 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 938, filele 251, 252.
m Ibidem.
150 A.I.S.I.S.P., Cota a XVIl-74, inv. 614.
151 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 145, fila 7.
152 Friss 0 jsag, din 17 şi 10 februarie 1933.
153 Ibidem. O parte din arestaţi, peste o slptămlnA, au fost eliberaţi. Jn privinţa aceasta este semnificativă discuţia avută Intre ţăranii eliberaţi şi directorul
ziarului Nagyvdrad, ce apărea la Oradea: „Voi slnteţi comunişti? - Nu stntem,
dar am vrea ca această situaţie să se schimbe. Cum adică? - E prea mare impozitul. Produsele nu au preţ şi acest lucru ar trebui remediat. Dacă acesta este
comunismul, atunci sîntem". (Nagyvarad, din 26 februarie 1933).
15• Nagyvcirad, din 26 februarie 1933.
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în care luptele de la „Griviţa" din 15-16 februarie 1933 exercitaseră o
asupra desfăşurării mişcării revendicative a maselor
largi de oameni ai muncii din ţara noastră.
Luptele eroice ale ceferiştilor au exercitat o influenţă puternică asupra evoluţiei rrişcării corpului didactic, a profesorilor şi învăţătorilor, a
căror situaţie se înrăutăţeşte extrem de mult, ca urmare a reducerilor
de salarii, a suprimării unui mare număr de posturi, datorită desfiinţării
unui mare număr de şcoli 155 • Adresîndu-se printr-un manifest tuturor
profesorilor şi învăţătorilor, P.C.R. arăta: „urmaţi pilda ceferiştilor care
au impus guvernului nu numai să nu le micşoreze dar să le şi mărească
salariile şi alte revendicări" 156 •
In a doua jumătate a lunii februarie 1933, ca urmare a creşterii valului de nemulţumiri în rindurile corpului didactic din întreaga ţară, s-au
desfăşurat o serie de acţiuni ale acestuia intre care o semnificaţie deosebită au avut-o Adunările generale extraordinare pe judeţe convocate de
Federaţia Corpului Didactic pentru ziua de 26 februarie 157 . Pregătirea
adunărilor a activizat profesorii şi învăţătorii de pe întreg cuprinsul
ţării, i-a mobilizat în jurul programului de revendicări ce aveau să-l supună discuţiei adunărilor. Aceasta a făcut ca adunările generale ale corpului didactic din o serie întreagă de judeţe: Hunedoara, Rădăuţi, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Turda, P. Neamţ, Sibiu, Constanţa, Cîmpulung Moldovenesc etc. ~ă se transforme în puternice demonstraţii de protest împotriva politicii guvernului de reducere a salariilor corpului didactic, de
desfiinţare a şcolilor şi de suprimare a unui mare număr de posturi 158 • In
cadrul adunărilor au fost votate în întreaga ţară peste 70 de noţiuni ce
conţineau o platformă largă de revendicări ca: încetarea reducerii salariilor restante, plata sporurilor cuvenite prin înaintare etc. 159 •
In unele locuri, nemulţumirile cadrelor didactice au luat forma prezentării unor memorii de revendicări la guvern sub ameninţarea că, dacă
nu le vor fi satisfăcute, vor declara grevă. Semnificative în acest sens
sînt acţiunile întreprinse de corpul didactic din Cîmpulung Moldovenesc care era hotărît să declare grevă de şapte zile în cazul în care revendicările le-ar fi fost respinse 160 . Adunările generale ale asociaţilor jud~
tenc ale corpului didactic au marcat un pas înainte pe drumul organizării acestuia în lupta împotriva exploatării, pentru libertate şi o viaţă
mai bună.
Reducerea salariilor altor categorii de funcţionari precum şi creşte
rea valului de concedieri a provocat în rîndurile acestora vii proteste, a
dus la organizarea în mai toate oraşele ţării a unor adunări de protest,
la trimiterea la guvern şi ministere a unor delegaţii cu memorii de revendicări în care cereau imediata îmbunătăţire a situaţiei lor 161 • Acţiunile
influenţă deosebită

155 A.I.S.l.S.P., Cota A. XVII-100, inv. 1566.
m Ziua, nr. 108, din l7 februarie 1933; Valea Berzavei, nr. 12, din 18 februarie 1933; Izbfnda, nr. 1, din 1 martie 1933; Viitorul satelor, nr. 5, din martie 1933.
157 Pacea, nr. 4, din 19 februarie 1933.
158 Tribuna fnvăţătorimii, nr. 10-11, din 15 februarie-1 martie 1933; Arieşul,
nr. 2, din 5 martie 1933; Poporul, nr. 9, din 2 martie 1933; Pacea, nr. 5, din 5 martie
1933; !ndrumarea, nr. 10 din 6 martie 1933; Gazeta fnvdţătorului, nr. l, din martie
1933; Reformatorul, nr. 757, din 27 februarie 1933; Farul, nr. 6, din 14 martie 1933.
159 lndrumarea, nr. 10, din 6 martie 1933.
159 Tribuna fnvăţătorimii, nr. 10-11, din 15 februarie-I martie 1933.
151 Gazeta funcţionarilor, nr. 2, din 15 februarie 1933 şi 1 martie 1933; Butetinul Uniunii generale a funcţionarilor particulari din Romdnia, nr. 1, din 1 februarie 1933; 1.Jrumul nostru, nr. 2, din 15 martie 1933; Tribuna, nr. 321, din 21 februarie
1933; La noi fn ;udeţul Tr~i Scaune, nr. B, din 19 februarie 1933.
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salariaţilor de stat din întreaga ţară de după 15-16
o creştere a nivelului lor de organizare, dovedeau în

februarie dovedeau
primul tind faptul
că spiritul în care se desfăşuraseră luptele de la „Griviţa" pătrundea tot
mai adînc în cele mai largi mase de oameni ai muncii.
Folosind starea de nemulţumire şi agitaţie crescîndă a maselor muncitoare din întreaga ţară, P.C.R. a indicat în acele zile folosirea oricărei
acţiuni pentru transformarea ei într-un prilej de protestare împotriva
exploatării capitaliste şi a samavolniciilor cu care guvernul reacţionar
reprimase luptele ceferiştilor, într-un prilej de manifestare a solidarităţii
cu feroviarii participanţi la aceste lupte glorioase.
La chemarea organizaţiei locale a P.C.R., de exemplu, la Constanţa
muncitorii feroviari şi portuari au semnat o moţiune de protest către
guvern contra arestărilor de la „Griviţa". Descoperită de autorităţi, moţiunea a fost confiscată iar cei ce o semnaseră printre care şi Filimon
Sîrbu au fost arestaţi1 62 • Comuniştii din Bacău, neputînd organiza din
cauza terorii acţiuni mai de amploare, şi-au exprimat solidaritatea cu
luptele de la „Griviţa" în cadrul unei întruniri desfăşurate la sediul Sindicatului muncitorilor din textile şi pielărie aflat în vecinătatea fabricii
„Filderman" 163 • Tot în cadrul unei şedinţe de sindicat au protestat contra
reprimării sîngeroase a luptelor şi muncitorii fabricii chimice „Leda" din
Timişoara hotărînd, totodată, să acorde ajutoare materiale celor arestaţi şi
familiilor lor 164 .
In zilele ce au urmat lui 15-16 februarie 1933, în cadrul unor şe
dinţe ale organizaţiilor P.C.R. şi U.T.C. din Atelierele C.F.R., din fabrici
şi uzine, de la sate, de pe întreg cuprinsul ţării, au fost organizate discuţii despre importanţa luptelor ceferiştilor şi petroliştilor. La Timişoara,
Braşov, Arad, Tg. Mureş, Constanţa, P. Neamţ, Buhuşi, Lugoj, în corn.
Năneşti (Sighet) dezbaterea acestor evenimente a atras un mare număr
de oameni ai muncii 165 • In numeroase oraşe şi sate, la Reşiţa, Constanţa,
Satu Mare, Braşov, Timişoara, Bacău, Derna, Tulcea, Arad au fost arborate de comunişti la locuri vizibile, steaguri roşii, simbol al cinstirii eroilor „Griviţei" 166 . La fabrica de bitum din Dema, (Bihor), de pildă, imediat după sosirea ştirii despre greva de la „GriviţaL', au fost abordate
steaguri roşii pe coşul fabricii şi la funicular. Pe zidurile fabricii a apă
rut lozinca: „Muncitori, uniţi-vă cu lupta muncitorilor de la Griviţa;"m.
Pentru susţinerea morală şi materială a luptătorilor arestaţi şi a familiilor lor, la chemarea partidului comunist, în întreaga ţară, au fost
colectate alimente, îmbrăcăminte şi sume de bani1BB.
O formă deosebit de semnificativă de solidaritate cu luptătorii ferovi;iri din Bucureşti a constituit-o acţiunea muncitorilor, ţăranilor şi intem Arhiva C.C. al P.C.R., fond 74, dosar 7174, filele 2,8.
Ibidem, fond 5, dosar 1018, fila 316.
Ibidem, fond 72, dosar 6812, fila 68.
m Ibidem, fond. 79, dosar 7585, fila 51; fond 72, dosar 6812, filele 71-72.
1 66 Ibidem, fond 74 dosar 7174, filele 2. 3: fond 11, dosnr 6030, fila 141; fond
10, dosar 2642, fila 97; Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Bihor. Dosar conţinînd
documente privind mişcarea muncitorească în anii 1932-1933 în Oradea şi fostul
judeţ Bihor".
161 Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Bihor, „Dosar conţinînd acte cu privire la mişcarea revoluţionară în perioada 1932-1933 în Oradea şi fostul judeţ
Bihor".
15a Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 952, filele 105, 107; dosar 958, filele
72, 137; fond 72, dosar 6812, fila 68; fond 74, dosar 7174, fila 11; fond 5, dosar
1018, filele 312-315.
163
1 6•
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lectualilor comunişti sau simpatizanţi ai partidul:ui comunist arestaţi în
cursul lunilor ianuarie şi februarie pe întreg cuprinsul ţării şi transportaţi la Doftana, Dej, Caransebeş, Alba Iulia şi în alte închisori şi penitenciare. „Ne-au internat fără nici un motiv. Am fost bătuţi la sigu:iianţă, apoi băgaţi la inchisoare" 189 , se spunea într-o manifest al P.C.R.,
răspîndit cu deosebire în centrele din Banat.
Ţinuţi zile-n şir fără a primi motivarea acestei detenţiuni, luptătorii
arestaţi, făcind dovada combativităţii lor revoluţionare, au cerut în toate
închisorile imediata judecare sau liberare. Luptătorii arestaţi din Valea
Prahovei deţinuţi la Ploieşti au alcătuit, de pildă, un memoriu pe care
l-au înaintat Comandantului de poliţie, cerind imediata punerea în libertarte. Ca răspuns, toţi arestaţii au fost transportaţi în grabă la Doftana 170 •
„Subsemnaţii muncitori, ţărani, şi intelectuali s·e spunea în memoriul
de protest întocmit la 27 februarie de luptătorii deţinuţi în închisoarea
Dej - protestăm contra deţinerii noastre ilegale şi cerem ca imediat să
fim puşi în libertate 1 w•. In continuare, se arăta: „Cu ocazia arestării am
fost ţinuţi 10-12 zile la poliţie, maltrataţi şi bătuţi în modul cel mai
oribil, iar de acolo, în loc ca să fim puşi în libertate sau în cel mai rău
caz trimişi justiţiei, am fost predaţi la închisoarea Dej" 172 •
Trenurile ce transportau spre Doftana luptători arestaţi cu prilejul
luptelor din 1933 răsunau de cîntece şi lozinci revoluţionare. Sosirea acestor trenuri atrăgea, de fiecare dată, pe muncitorii de la schelele petrolifere de pe Valea Prahovei ca şi pe muncitorii altor fabrici care, oprind
pentru cîteva momente lucrul, se apropiau în semn de solidaritate cu cei
arestaţi de linia ferată şi cîntau împreună cu aceştia cîntece revoluţionare
sau scandau lozinci. Cu mare îngrijorare raporta, în 24 februarie 1933,
comisariatul de poliţie Cîmpina că muncitorii societăţii „Astra Română''
s-au solidarizat cu luptătorii comunişti transportaţi spre Doftana, salutîndu-i atunci cînd aceştia, la intrarea trenului în gara Cîmpina, au intonat „Internaţionala", iar cei de la rafinăria „Steaua Română" au procedat în acelaşi fel la trecerea trenului prin halta Cîmpiniţa 173 •
Sosiţi în închisoare, la Doftana, Dej, Caransebeş, Alba Iulia, Galata
sau în alte părţi, luptătorii arestaţi continua să-şi desfăşoare activitatea
revoluţionară. Un puternic sprijin moral au primit ei din partea acelor
comunişti care se aflau mai dinainte închişi.
La Caransebeş, în jurul închisorii, situate în inima oraşului, erau în
permanenţă atrase grupuri de locuitori datorită răsunetului cîntecelor şi
scandărilor de lozinci revoluţionare, datorită corurilor vorbite 174 • Faptul
acesta a determinat autorităţile în mai multe rînduri, să ceară, cu insistenţă, forurilor superioare ca închisoarea să fie mutată în afara oraşului
„ ... pentru a-i împiedica astfel (pe cei închişi - n.n.) la propagandă
comunistă ce o fac în acest oraş prin strigătele şi cîntecele lor tendenţioase"l75.

Activitatea desfăşurată de comunişti
închisoarea Caransebeş în pofida tuturor
Ibidem,
Ibidem,
m Ibidem,
172 Ibidem.
m Ibidem,
1T4 Ibidem,
111

170

şi ceilalţi luptători deţinuţi în
măsurilor de teroare aplicate

fond 11, dosar 3100, fila 33.
fond 5, dosar 1018, fila 318.
fond 1, dosar 146, fila 9.

fond 47, dosar 4675, fila 85.
fond 1, dosar 146, filele 31, 34, 35; vezi şi Eliberarea (Felszabadultb)
în fond 96, dosar 1351, vol. II, fila 156; fond 1, dosar 146, filele 31, 34, 35.
175 Ibidem, fond 1 dosar 146 fila 35.
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asupra lor a continuat să fie axată mult timp pe problemele înfierării
reprimării luptelor de la „Griviţa" şi a solidarizării cu arestaţii şi familiile
lor. Pe această linie se înscrie şi acţiunea din 18 martie 1933 cînd, la
chemarea partidului comunist, sărbătorirea Comunei din Paris în închisoarea Caransebeş, a luat forma unei impresionante manifestări de solidaritate cu luptele din ianuarie-februarie 1933. Barioadîndu-se în celule
în zorii zilei şi deschizînd larg spre oraş ferestrele, luptătorii închişi au
scandat lozinci şi au cîntat ore în şir cîntece revoluţionare. Din timp în
timp, unindu-şi glasurile în puternice coruri vorbite, ei cereau să fie
imediat puşi în libertate, protestau contra arestării nelegale a lor ca şi
a tovarăşilor ceferişti din Bucureşti1 76 • La lăsarea serii, a fost trimis din
închisoare un ultimatum autorităţilor, prin care se făcea cunoscut că, dacă
pină a doua zi la ora 12,00 nu se va prezenta procurorul general să-i
pună în libertate, luptătorii deţinuţi îşi vor lua singuri libertatea. Neprimind nici un răspuns a doua zi pe la orele 10,00 au început din nou să
manifesteze. Inştiinţat de acest lucru, procurorul a venit către prînz
împreună cu un mare număr de jandarmi şi poliţişti, a împresurat închisoarea şi, forţînd porţile, baricadate de cei închişi, a pătruns înăuntru
reprimind cu brutalitate acţiunea luptătorilor deţinuţi 177 . In pofida acestor măsuri, lupta a continuat să se desfăşoare mai departe în închisoarea
Caransebeş. Aceasta constituia o mărturie a înaltului spirit de solidaritate
cu eroicii feroviari din Bucureşti pe care, din închisoare, luptătorii deţi
nuţi în Caransebeş îl adresau ceferiştilor din întreaga ţară şi tuturor acelora ce sub steagul glorios al „Griviţei" se ridicaseră la luptă .

•
Dind ripostă după ripostă încercărilor brutale ale autorităţilor de a
domoli mişcarea de solidarizare cu eroicele lupte ale ceferiştilor de la
„Griviţa", masele muncitoare din întreaga ţară, organizate şi conduse de
P.C.R., au continuat să-şi manifeste cu hotărîre simpatia faţă de cauza
dreaptă în numele căreia se desfăşuraseră evenimentele din ianuariefebruarie 1933. Documentele vremii păstrează nenumărate mărturii de
acţiuni revoluţionare pe care le-au întreprins în zilele şi în lunile urmă
toare lui 15-16 februarie masele muncitoare din întreaga ţară, avînd
în faţă exemplul măreţ al eroilor de la „Griviţa". „Muncitorii ridică glasul
contra stării de asediu, contra celor petrecute la Griviţa - raporta, de
pildă, la 20 februarie poliţia Suceava Direcţiei generale a poliţiei Situaţia e încordată" 178 , iar din Dorneşti se comunica la 24 februarie:
„starea de spirit a personalului C.F.R din cuprinsul acestei gări este încă
agita ,ă" 179 .
Activitatea de organizare a muncitorilor desfăşurată de comunişti în
întreaga ţară căpăta tot mai multă intensitate stîrnind furia autorităţilor
ce nu puteau să nu-şi recunoască incapacitatea de a-i putea descoperi.
„ ... Comuniştii circulă din o parte în alta (a ţării - n.n.) instigînd
şi stimulînd muncitorimea la grevă fără ca autorităţile să descopere" 180
- reproşa Direcţia generală a poliţiei printr-un ordin circular tuturor
inspectoratelor de poliţie din .tară.
176

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
leo Ibidem,
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dosar 144, filele 37, 114-115.
fond 1, dosar 146, fila 34.
fond 5, dosar 963, filo 81.
fila 92.
fond 9, dosar 2371, fila 145.
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Creşterii necontenite a avîntului de luptă al maselor, autorităţile
i-au răspuns zilnic prin noi şi noi măsuri de teroare. Au fost activizate aşa
zisele „Consilii de colaborare pentru combaterea propagandei comuniste",
iar în unele regiuni au fost înfiinţate noi asemenea consilii în seama
cărora autorităţile au trecut răspunderea pentru reprimarea oricăror
acţiuni muncitoreşti1 81 • Noi ordonanţe şi comunicate ale .autorităţilor, care
cereau maselor muncitoare supunere şi ascultare au fost afişate în ateliere, fabrici, pe străzi în cartierele muncitoreşti rn 2 • In întreaga ţară a
fost extinsă măsura privind demontarea sirenelor atelierelor, fabricilor
şi uzinelor 183. Sirena ce servise muncitorilor de la „Griviţa" nu numai
pentru darea semnalului începerei grevei, dar şi pentru a-i vesti pe muncitori şi pe toţi cetăţenii din jur că este în curs o mare luptă şi pentru
a-i mobiliza pe aceştia să se solidarizeze cu greviştii, devenise o armă de
luptă preţuită de muncitori.
Şi pentru a întregi complexul de măsuri de teroare adoptate împotriva mişcării muncitoreşti, autorităţile au trecut la suspectarea şi în
multe cazuri la interzicerea întrunirilor muncitoreşti. „Toate întrunirile
muncitoreşti se spunea într-un raport al comisariatului de poliţie Caransebeş vor trebui să aibă autorizaţia noastră prealabilă şi un delegat
al poliţiei participă întotdeauna la astfel de întruniri dind ulterior un amplu referat asupra celor petrecute" 184 . De altfel, sălile în care se ţineau
întrunirile muncitoreşti erau întotdeauna înţesate de agenţi, împînzite la
rîndul lor cu noi efective de jandarmi şi agenţi ai siguranţei. „Se vor
instala în ateliere detaşamente de jandarmi, care -· menţiona un ordin
circular al Direcţiei generale a poliţiei - vor patrula în timpul lucrului
în scopul de a menţine perfectă ordine şi a împiedica orice îndemn la
grevă şi acte de sabotaj. Lucrătorii vor fi percheziţionaţi la intrarea în
ateliere" 185 • Au fost operate în toată ţară din nou arestări. Sute de muncitori, în special ceferişti, au primit ordine de mobilizare pe loc în timp
ce alţi muncitori au fosit transferaţi dintr-o localitate în alta pentru a
pierde în acest fel legătura cu mişcarea revoluţionară 186 •
In pofida tuturor acestor măsuri represive mişcarea revoluţionară a
continuat să se dezvolte, întărindu-se influenţa şi legăturile partidului
comunist cu masele, partidul însuşi întărindu-se prin intrarea în rîndurile sale a elementelor celor mai combative, mai revoluţionare, mai călite
în focul acestor mari lupte.
Acţiunile de solidaritate ale oamenilor muncii din Bucureşti şi din
alte oraşe din ţară cu luptele ceferiştilor şi petroliştilor, treptata extindere a mişcării de solidaritate pe întreg cuprinsul ţării, au obligat autori-

181 Ibidem, fond 13, dosar 3436, fila 215; fond 72, dosar 7004, fila 166; Arhivele
statului Focşani, fondul prefecturii Putna, dosar 121 bis/1933, fila 6; Arhivele statului Tecuci, fondul prefecturii, dosar 47/1933, filele 1-5 şi următoarele; Arhivele
statului Tg. Mureş, fondul prefecturii, Registrul proceselor verbale ale Consiliului
de colaborare 1933-1940.
182 Arhivele statului
Focşani, fondul prefecturii, dosar 123/1933.
18a Arhiva C.C. al P.C.R., fond 11, dosar 2916, fila 224; fond 72, dosar 6812,
filele 63-64; fond 12, dosar 3361, fila 30; fond 8, dosar 1650, filele 173, 212, 213;
dosar 2142, fila 163; Arhivele atelierelor C.F.R. Timişoara dosarul pe anul 1933.
184 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 11, dosar 301, filele 302, 303.
lB~ Ibidem, fond 7, dosar 2330, filele 81-84.
186 Ibidem, fond 9, dosar 2371, filele 122-127; fond 5, dosar 963, fila 87, 92;
fond 72, dosar 6815, filele 84-86; Arhivele statului P. Neamţ fondul prefecturii,
arhiva 267, dosar 57/1933 Arhivele statului Suceava, fondul prefecturii, dosar 11/1936
şi 22/1936; Arhivele atelierelor C.F.R. Timişoara, dosarul pe anul 1933.
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tăţile să
pună în

dea înapoi, să revină asupra unora dintre măsurile adoptate să
libertate o parte din muncitorii arestaţi. Ca urmare a puternicelor lupte şi a mişcării de solidaritate guvernul a fost nevoit să revină
asupra hotăririi de a scădea salariile ceferiştilor. In ziua de 18 februarie salariaţii C.F.R. au primit salariile fără reţineri şi cu sporurile cucerite la 2 februarie. Muncitorimea unită se dovedise o forţă capabilă să-şi
impună revendicările şi să determine burghezia să bată în retragere,
deşi avea de partea sa mitralierele.
Amploarea luptelor ceferiştilor şi petroliştilor, precum şi a acţiuni
lor de solidarizare ale maselor muncitoare din întreaga ţară, i-a înspăimîntat pe guvernanţii reacţionari. La 3 martie au fost nevoiţi să
dispună, după multe amînări, deschiderea Atelierelor „Griviţa".
De teama unor noi acţiuni ale muncitorilor ceferişti guvernul a
luat însă măsuri preventive cu acest prilej. Consiliul de război al corpului II armată a întocmit tabele nominale cu muncitorii care urmau
să nu mai fie primiţi la lucru pe motiv că au făcut propagandă comunistă şi au participat la greva din 15-16 februarie 187 • Au fost date
dispoziţiuni pentru strîngerea sculelor celor care urmau să fie concediaţi şi pentru ridicarea mărcilor de pontaj care se găsesc la poartă.
In jurul atelierelor şi mai ales la intrare au fost aduse forţe militare
şi poliţieneşti pentru a împiedica adunările muncitorilor şi declanşarea
unei noi greve 188 .
Prin ordin, muncitorii ceferişti erau obligaţi ca o dată cu plata
avansului să semneze o declaraţie prin care se obligau să respecte prevederile autorităţilor. Pe această bază, muncitorii primeau legitimaţii
speciale 189 . „Nu se va face plata avansului - sublinia o circulară a
Direcţiei Generale C.F.R. nu se vor lua declaraţii şi nu se va elibera
carnet de lucrător (legitimaţie - n.n.) muncitorilor trecuţi în tabelul
trimis de justiţia militară şi care lucrători deocamdată nu vor fi primiţi la lucru în ateliere" 190 .
Totodată, Direcţiunea Generală C.F.R., conform planului stabilit de
guvern, pentru a sparge unitatea revoluţionară a muncitorilor din Atelierele „Griviţa", a transferat în diferite centre feroviare din ţară un
mare număr de lucrători. Cei vizaţi ca elemente active în timpul luptelor din ianuarie-februarie au fost transferaţi la ateliere mai îndepăr
tate şi mai puţin însemnate.
Măsurile luate de guvern şi ministerul comunicaţiilor nu au intimidat pe ceferişti, ci dimpotrivă le-au întărit şi mai mult convingerea că revendicările nu vor fi cucerite decît prin luptă hotărită. Convinşi de justeţea cauzei lor, din prima zi a redeschiderii atelierelor la 14 martie - ceferiştii au protestat împotriva concedierii tovarăşi
lor lor de muncă şi de luptă. In rîndurile muncitorilor frămîntările nu
mai conteneau, ceea ce prevestea noi acţiuni împotriva concedierilor şi
pentru reprimirea la lucru a celor concediaţi, pentru apărarea ceferiş
tilor arestaţi. Din documentele poliţiei şi siguranţei se desprinde clar
îngrijorarea că măsurile de transfer şi concedierile constituie un prilej
is7 Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 5, dosar 946, fila 251.
188 Desclituşarea, nr. 13 din martie 1933.
189 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 946, filele 268-269.
190 Ibidem
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pentru noi acţiuni de luptă ale muncitorilor şi mai ales constituie teren
favorabil pentru unirea din nou de către comunişti a maselor de ceferişti spre a-i ridica la greve 191 •
Lucrătorii ceferişti concediaţi au ţinut o strînsă legătură cu cei
din ateliere în vederea unirii eforturilor şi organizării unor acţiuni comune pentru satisfacerea revendicărilor lor şi reprimarea la lucru a celor
concediaţi. A luat fiinţă un Comitet de acţiune al lucrătorilor concediaţi,
care organiza lupta pe baza frontului unic pentru satisfacerea revendică
rilor şi reprimirea lor la lucru 192 • ln ziua de 6 martie 1933, circa 1000
de muncitori concediaţi s-au adunat în grupuri compacte şi au demonstrat în faţa Atelierelor C.F.R. „Griviţa 1' 193 • Muncitorii din ateliere, la
rîndul lor, au cerut reprimirea acestora la lucru. La 10 martie, la secţia
cazane a Atelierelor „Griviţa" a început o grevă demonstrativă, reprimată imediat de către armată 19 4.

•
valului uriaş de indignare şi proteste provocat de politica
a guvernului naţional-ţărănist, clasele exploatatoare, concomitent cu măsurile represive şi unele concesii, încercau să fugă de
răspunderea ce le revenea pentru crimele săvîrşite la „Griviţa" ... Evenimentele de la Atelierele „Griviţa" - relata revista „Frontul evenimentelor culturale şi sociale", - constituie punctul cel mai arzător al luptelor sociale din România din ultima vreme. Din felul în care fiecare
partid politic, fiecare curent de opinie, fiecare ziar sau revistă şi-au
fixat atitudinea faţă de cele întîmplate la atelierele C.F.R. din Capitală, rezultă şi poziţia ce fiecare din acestea o ocupă faţă de aspiraţiile
largilor pături populare din ţară. Echivocuri nu mai sînt posibile" 195 •
Prin atitudinea lor, partidele politice burghezo-moşiereşti s-au demascat
încă o dată ca duşmani ai maselor largi muncitoare, ai celor mai vitale
interese ale poporului.
In timpul luptelor şi în zilele următoare au avut loc o serie de
consfătuiri ministeriale, întrevederi şi schimburi de păreri între membrii guvernului şi şefii partidelor politice burgheze, cu scopul de a stabili o poziţie comună faţă de evenimentele petrecute la atelierele C.F.R.
In cursul dimineţii a fost primit la palat ministrul comunicaţiilor,
Eduard Mirto, care a dat unele informaţii generale; mai tîrziu G. G.
Mironescu a făcut un raport mai detaliat. A fost primit şi generalul
Uică, comandantul Corpului II armată, care a relatat asupra acţiunilor
militare întreprinse împotriva muncitorilor ceferişti1 96 • lntr-o atmosferă
de panică, în aceeaşi zi, la locuinţa lui G. G. Mironescu, a avut loc o
consfătuire ministerială la care au participat Vaida Voievod, Mihai Popovici - ministrul justiţiei. Eduard Mirto, Armand Călinescu şi generalul Uică, care au discutat amănunţit situaţia creată în urma eveniIn

faţa

reacţionară

Arhica C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 946, filele 260-269.
Ibidem, dosar 966, fila 171 şi dosarul 951, fila 52.
Ibidem, fond 68, dosar 6171, fila 26; vezi şi Arhivele statului Bucureşti,
fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 25/33
19 • Descătuşarea, nr. 13, din martie 1933.
19s Frontul evenimentelor culturale şi sociale, nr. 23, din 5 martie 1933.
196 Dimineaţa, nr. 9390 din 16 februarie 1933.
191

19 2
19:i
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mentelor de la „Griviţa" 197 • In cadrul acestor consfătuiri, cît şi în dezbaterile Camerei deputaţilor, al cărui obiectiv principal îl formau evenimentele de la atelierele C.F.R., se contura tot mai mult poziţia diferitelor partide faţă de mişcarea revoluţionară.
Cercurile guvernante îşi dădeau seama de influenţa crescîndă pe
care şi-a cucerit-o partidul comunist în rîndurile maselor, largi muncitoare prin organizarea şi conducerea luptelor detaşamentelor celor mai
importante ale clasei muncitoare din România. In documentele lor organele statului burghezo-moşieresc erau nevoite să recunoască faptul că
în timpul luptelor ceferiştilor şi petroliştilor din februarie 1933 P.C.R.
s-a ridicat „la o culme neatinsă încă de el" şi a reuşit „să conducă în
fapt în acţiunile lor detaşamentele cele mai importante ale muncitorimii ... "190.
Pentru a lovi în prestigiul partidului comunist, reacţiunea a început o furibundă companie de calomnii împotriva P.C.R. şi a membrilor
săi. Guvernul susţinea că partidul comunist avea planul unei lovituri
armate de răsturnare a puterii, iar pentru a susţine aceasta au recurs
la denigrări grosolane, condamnate cu indignare de masa muncitorilor.
Primul ministru, ministrul de interne, comandanţii armatei şi poliţiei
dădeau interviuri şi publicau articole în care se întreceau în a acuza pe
comunişti de acţiuni subversive, străine de muncitorime. Toate acestea
autorităţile şi guvernul le cultivau cu insistenţă spre a abate revolta
maselor îndreptată împotriva asasinilor ceferiştilor.
Regele, primul ministru, miniştrii, şefii partidelor politice ale bur„
gheziei şi moşierimii, folosind diversiunile politice, tribuna Camerei deputaţilor, a cărei sesiuni se desfăşura în această perioadă, presa etc.,
s-au repezit cu toată furia împotriva partidului comunist, a membrilor
săi, care pentru a-i discredita, erau prezentaţi opiniei publice
ca
„agenţi", „elemente trădătoare puse în slujba Internaţionalei Roşii" etc.
Faptul că cercurile guvernamentale pregăteau intensificarea măsurilor
represive împotriva comuniştilor, a elementelor revoluţionare şi a miş
cării muncitoreşti în general, reiese şi din interviul acordat de Carol
al II-lea lui Geo London, reprezentantul ziarului parizian „Le Journal",
în care spunea: „Vreau mai cu seamă să ştiţi că nici la mine, nici la cei
care au sarcina de a conduce această ţară nu se va găsi nici un fel de
slăbiciune faţă de făuritorii de tulburări" 199 • Regele încerca să liniş
tească pe monopoliştii occidentali îngrijoraţi de puternicele lupte muncitoreşti din România, lupte care periclitau beneficiile spoliatoare obţi
nute din munca şi sudoarea poporului muncitor român.
Indiferent de măsurile represive adoptate şi de cele care urmau
să fie luate la adăpostul stării de asediu, ele nu puteau îngenunchea
lupta clasei muncitoare pentru cucerirea revendicărilor, pentru drepturi
şi libertăţi democratice.
Clasa muncitoare a arătat cu prisosinţă că este gata, cu preţul sacrificiilor de sînge, să se opună oricăror atacuri îndreptate împotriva
drepturilor şi libertăţilor sale.
Impotriva vîrfurilor celor mai reacţionare ale burgheziei şi moşie
rimii române, muncitorii ceferişti şi petrolişti au ridicat valul de pro197
198
199

Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 1, dosar 417, fila 442.
Universul, nr. 51 ,din 23 februarie 1933.
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teste al maselor celor mai largi. După luptele din ianuarie-februarie
1933, în tabăra partidelor burgheze s-au ascuţit disensiunile. Teama de
mase a determinat noi regrupări ale forţelor burgheze.
In cadrul dezbaterilor ce aveau loc în incinta Camerei deputaţilor,
numeroşi reprezentanţi ai partidelor şi grupărilor politice burghezo-moşiereşti, încercînd să fugă de răspunderea ce le revenea în faţa opiniei
publice pentru crimele săvîrşite, învinuiau guvernul de lipsă de autoritate, că nu a ştiut să folosească cu pricepere legile ţării împotriva comuniştilor şi din această cauză s-ar fi ajuns, chipurile, la tulburările de
la „Griviţa". Cei mai mulţi dintre ei acuzau guvernul că a subapreciat
pericolul ce-l prezentau comuniştii. „De cîtva timp - spunea C. I.
Brătianu asistăm în ţara noastră la o desfăşurare sistematică a marilor manevre ale unei armate comuniste, care urmăreşte, prin manifestările la care asistăm, pregătirea loviturii menită să pună stăpînire pe
naţiunea noastră şi să prăbuşească întreaga noastră organizaţiune de
stat" 200 •
Falsitatea argumentelor aduse în sprijinul punctului de vedere al
autorităţilor era atît de evidentă, încît chiar unii deputaţi burghezi au
protestat în parlament şi şi-au manifestat îndoiala faţă de comunicatele
oficiale. Teama de adevăr şi fuga de răspundere a cercurilor guvernante
a ieşit şi mai mult în evidenţă o dată cu respingerea propunerii de a se
institui o anchetă asupra situaţiei de la atelierele C.F.R. Dîndu-şi seama
că o anchetă ar putea scoate la iveală complicitatea conducătorilor partidelor politice burgheze la săvîrşirea atacului sîngeros împotriva ceferiştilor. Camera a votat împotriva unei asemenea anchete. Ingrijorat de
propria sa acţiune, guvernul încerca să se justifice în faţa partidelor
politice că a luat toate măsurile pentru menţinerea ordinei. G. G. Mironescu arăta că guvernul a trimis la atelierele C.F.R. forţe militare şi
poliţieneşti suficiente pentru a face pază, pentru „a îndemna pe muncitori să părăsească atelierele în linişte şi de a nu lua nici o altă măsură
dacă nu sînt provocaţiuni" 201 •
In pofida tuturor eforturilor, influenţa partidelor politice ale burgheziei şi moşierimi se găsea în descreştere, după eroicele lupte din
ianuarie-februarie 1933. Revista „Frontul evenimentelor sociale şi culturale" sublinia că „aceste lupte au arătat în mod evident pierderea influenţei politice pe care partidele de guvernămînt o aveau în centrele
industriale hotărîtoare" 2 o2.
Popularitatea de care s-a bucurat frontul unic muncitoresc, manifestarea vitalităţii şi eficacităţii acestuia au dat o puternică lovitură poziţiei scizioniste lui Ion Fluieraş, Iosif Jumanca, Ilie Moscovici, Ion Mirescu şi altor lideri oportunişti social-democraţi.
Alungaţi de ceferişti încă din timpul grevei din 2 februarie, din
cauza politicii lor oportuniste, izolaţi chiar şi de muncitorii social-democraţi care luptau cot la cot cu comuniştii şi cei fără de partid, în zilele
de 15-16 februarie ei se aflau de partea cealaltă a baricadei, punîndu-şi toate servicile în slujba apărării intereselor claselor exploatatoare.
Ilie Moscovici, de pildă, asigura cercurile guvernante că „social-democraţia este singurul zăgaz singur împotriva bolşevismului" 203 • In faţa
200

201

202
203

Dezbaterile Adundrii deputaţilor, februarie 1933, p. 1218.
Ibidem.
Frontul evenimentelor culturale şi sociale, nr. 12, din 26 februarie 1933.
A.l.S.I.S.P., cota Ab XVII-28, broşura Luptele din februarie din Romdnia
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puternicului front unit al muncitorimii şi a eşecului politicii lor, şefii
social-democraţi de dreapta şi-au concentrat loviturile împotriva comuniştilor, lansînd lozinca „jos bolşevismul". I. Mirescu, I. Moscovici şi
alţii reproşau burgheziei că nu a luat măsuri hotărîte împotriva partidului comunist şi cereau intensificarea represaliilor împotriva comuniştilor.
Atît în timpul dezbaterilor parlamentare în vederea introducerii stării de
asediu, cît şi în săptămînile imediat următoare aceşti lideri reformişti,
străini de interesele majore ale clasei muncitoare, au condamnat şi au
calomniat ridicarea la luptă a ceferiştilor şi petroliştilor. Cînd deputatul
social-democrat de dreapta I. Mirescu a cerut în parlament măsuri mai
aspre, mai severe împotriva greviştilor, el a fost aplaudat frenetic de
către majoritatea deputaţilor, parlamentului burghezo-moşieresc, iar Octavian Goga, viitorul prim-ministru al guvernului reacţionar din 1937, i-a
strigat exaltat: „Bravo Mirescule!" Caracterizînd politica elementelor
reformiste în timpul luptelor muncitorilor ceferişti un manifest al C.C. al
P.C.R. sublinia că ei „nu numai că s-au împotrivit acestor lupte, dar
s-au silit din toate puterile să dezorganizeze detaşamentele revoluţionare
ce se aflau sub sub ploaia de gloanţe a duşmanului înfăţişînd, cu ajutorul provocaţiei politice, aceste lupte organizate şi conduse pe baza
celei mai largi democraţii proletare, lupte care au dat la iveală o extraordinar de compactă solidaritate a masei şi o înaltă conştiinţă politică
- ca o mişcare pusă în scenă şi condusă de agenţi provocatori"!04 .
Luptele eroice ale ceferiştilor din 15-16 februarie 1933 au însemnat o etapă deosebit de importantă în lupta clasei muncitoare din România împotriva politicii de jaf şi asuprire a claselor exploatatoare, a politicii reacţionare, ostile intereselor fundamentale ale maselor muncitoare .

•
Luptele muncitorilor ceferişti şi petrolişti din ianuarie-februarie
1933, îndeosebi cele din zilele de 13, 14, 15 şi 16 februarie 1933, se
înscriu în istoria partidului şi a poporului nostru ca cele mai combative
bătălii de clasă care au avut loc pînă atunci. Ele au avut un ascuţit caracter politic, fiind îndreptate atît împotriva reacţiunii burghezo-moşie
reşti cît şi a monopolurilor străine. Atunci cînd clasele stăpînitoare din
România, sprijinite de cercurile monopoliste din Apus, au trecut la ofensivă pentru a exploata şi înrobi masele populare, aplicînd în acest scop
mijloace sălbatice, teroriste, detaşamentele cele mai importante ale proletariatului român - ceferiştii şi petroliştii - au trecut în fruntea luptei
maselor exploatate şi asuprite, la contraofensivă. Sub îndrumarea partidului comunist, la chemarea Comitetului Central de acţiune pe ţară,
muncitorii ceferişti în frunte cu luptătorii de la Atelierele C.F.R. „Griviţa" susţinuţi de către muncitorimea din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Galaţi,
Paşcani şi alte oraşe, s-au ridicat cu hotăr'ire şi înalt spirit de sacrificiu
împotriva exploatării capitaliste, împotriva înrobirii României monopolurilor străine, pentru pîine, pace, pămînt şi libertăţi democratice.
Luptele de baricadă, grevele şi demonstraţiile de stradă din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Valea Prahovei etc., precum şi acţiunile hotărîte de solidarizare a maselor populare cu aceste lupte au pus în pericol dominaţia
de clasă a burgheziei şi moşierimii. Aceste lupte au dezvăluit .caracterul
204
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profund

reacţionar

al politicii cercurilor

conducătoare

ale partidelor bur-

ghezo-moşiereşti.

Marea bătălie de clasă de la Atelierele „Griviţa" din 15-16 februarie 1933, precum şi luptele ceferiştilor din principalele centre feroviare,
ale petroliştilor şi muncitorilor din alte ramuri, au demonstrat convingă
tor că pe drumul înfăptuirii misiunii sale istorice de transformator revoluţionar al societăţii vechi, capitaliste, proletariatul român, condus de
P.C.R„ este exponentul nu numai al intereselor sale de clasă, ci şi al
intereselor întregului popor muncitor.
Eroicele lupte din ianuarie-februarie 1933, care s-au declanşat pentru oprirea ofensivei burgheziei de a arunca greutăţile crizei pe seama
maselor muncitoare, pentru drepturi şi libertăţi politice tuturor oamenilor muncii, împotriva stării de asediu, au dovedit că proletariatul este
hegemonul tuturor forţelor care luptă împotriva orînduirii burghezomoşiereşti, a politicii reacţionare, antipatriotice a cercurilor guvernante
ale claselor exploatatoare.
Caracterul ofensiv, revoluţionar al luptelor muncitorimii ceferiste şi
petroliste a fost asigurat de pregătirea lor, în front unic, de către partidul marxist-leninist al clasei muncitoare. Desfăşurarea luptelor din februarie 1933 a constituit un strălucit examen al unităţii proletare, dovedind forţa crescîndă a muncitorimii în jurul căreia, sub conducerea partidului, s-au raliat pături largi ale celorlalte categorii sociale, care au
văzut în cauza pentru care luptau muncitorii ceferişti şi petrolişti propria lor cauză. Tocmai în aceasta constă marele merit al P.C.R., care
aplicînd în viaţă hotărîrile Congresului al V-lea a dezvoltat şi îmbogăţit
formele şi metodele de luptă revoluţionară. Partidul şi-a întărit legătu
rile cu masele muncitoare şi în primul rînd cu detaşamentele principale
de ceferişti şi petrolişti. Cu prilejul acestor lupte masele muncitoare au
putut să vadă care sînt duşmanii şi care sînt adevăraţii prieteni ai lor.
In pofida sîngeroasei reprimări de la Atelierele C.F.R. ,,Griviţa",
cercurile guvernante au fost silite să ţină seama de lupta hotărîtă a clasei muncitoare în frunte cu ceferiştii şi petroliştii şi să satisfacă unele
dintre revendicările principale cucerite în focul marilor lupte (sporirea
de salarii, eliberarea unor elemente revoluţionare arestate etc.).
Cu toate succesele înregistrate, luptele din ianuarie-februarie 1933
au scos la iveală şi unele lipsuri. In conducerea partidului comunist de
atunci se mai găseau unele elemente oportuniste, şovăielnice, care au
împiedicat transformarea luptelor ceferistilor şi petroliştilor într-o luptă
generală a întregii clase muncitoare. Principala slăbiciune şi rădăcina
lipsurilor conducerii partidului în acele momente constă în subaprecierea
perspectivelor largi pe care le deschideau luptele ceferiştilor întregii miş
cări revoluţionare din ţara noastră. Sectarismul, nehotărîrea, şovăiala,
lipsa unor legături temeinice cu masele muncitorilor şi organelor lor au
dus la faptul că luptele ceferiştilor din ianuarie-februarie nu au fost
transformate într-o grevă generală.
Neluarea măsurilor necesare pentru declanşarea grevei generale, în
condiţiile cînd raportul de forţe era în favoarea proletariatului, a dat posibilitate burghezei, care-şi simţea slăbiciunea, să manevreze cu concesiile
făcute ceferiştilor, pentru a cîştiga timp, spre a putea lua măsuri de
reprimare a mişcării muncitoreşti, cînd raportul de forţă avea să-i
permită.
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Luptele din ianuarie-februarie 1933 au pus în faţa partidului comunist sarcina lichidării lipsurilor manifestate şi organizarea pe mai departe
a luptei revoluţionare a clasei muncitoare. ln focul acestor lupte, din
rîndurile proletariatului s-au ridicat neînfricaţi conducători ai poporului muncitor care au mobilizat şi condus cu pricepere lupta pentru înfăptuirea sarcinilor de viitor ale clasei muncitoare, pentru eliberarea
naţională şi socială a poporului nostru.
lndreptate împotriva jafului capitalist luptele din ianuarie-februarie
1933 au constituit o înaltă şcoală pentru organizaţiile revoluţionare ale
muncitorilor, au sporit considerabil prestigiul clasei muncitoare, ca cea
mai înaintată forţă socială.
Eroismul cu care au luptat ceferiştii de la „Griviţa" la 15-16 februarie 1933, dîrzenia de care a dat dovadă clasa muncitoare în general
în luptele purtate în anii crizei economice, au făcut să crească încrederea
întregului nostru popor că nu este departe ziua cînd se va elibera de
exploatarea burghezo-moşierească, că existau în ţara noastră, forţe sociale puternice pentru a fi opuse exploatatorilor, că în fruntea clasei
muncitoare se afla un încercat şi priceput conducător - partidul comunist, capabil să conducă poporul la victorie.
Evenimentele din ianuarie-februarie 1933 au dat posibilitatea Partidului Comunist Român să verifice justeţea liniei sale politice şi să
constate că aceasta a devenit un bun al întregii clase muncitoare şi al
maselor largi. Marile lupte din februarie 1933 precum şi larga mişcare
de solidaritate cu greviştii au fost o puternică manifestare a influenţei
politice şi a forţei organizatorice a partidului comunist care, deşi aflat
în adîncă ilegalitate a pregătit şi a condus aceste puternice bătălii de
clasă. Ele au demonstrat că partidul comunist este apărătorul intereselor
de zi cu zi ale clasei muncitoare, organizatorul luptei maselor muncitoare împotriva exploatării capitaliste, pentru o viaţă mai bună. Prin
amploarea acestor greve, prin caracterul lor revoluţionar combativ, prin
larga mobilizare a maselor muncitoare şi a unor pături populare din
toată ţara la acţiuni de solidaritate cu greviştii, luptele muncitoreşti
din 1933 au înscris o pagiriă glorioasă în istoria clasei muncitoare şi a
poporului român.

LE PUISSANT MOUVEMENT DE SOLIDARITI:: DES MASSES POPULAIRES
AVEC LES LUTIES DES CHEMINOTS DE GRIVIŢA DU 15-16 Fi:VRIER 1933

ResuMe
A l'aide d'une vaste et interessante bibliographie, l'auteur montre que Ies
grandes luttes du proletariat roumain de 1933, ainsi que le lar'ge mouvement de
solidarite avec Ies grevistes, ont constitue une puissante manifestation de l'influence politique et de la force d'organisation du Parti Communiste Roumain
qui, bien qu'oeuvrant en pleine illegalite, a prepare et dirige cette puissanie
bataille de clase.
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INFllNŢAREA ORGANIZAŢIEI
ŞI

„FRONTUL PLUGARILOR"
PRIMII ANI DE ACTIVITATE (1933-1935)

Mircea Valea

Izbucnită în cadrul crizei generale a capitalismului, criza economica
de supraproducţie din anii 1929-1933 a fost, prin caracterul ei mondial,
prin profunzimea, prin durat3. şi prin amploarea urmărilor destructive pe
care le-a avut, cea mai puternică criză ciclică din cite a cunoscut orînduirea capitalistă.
Criza economică din România a căpătat o extindere şi o adincime
extrem de mare din cauză că se desfăşura în condiţiile unei economii slab
dezvoltate şi a dominaţiei capitalului străin asupra unor importante pirghii ale economiei româneşti. Ea s-a manifestat cu o deosebită intensitate
în agricultură, sector economic ce se caracteriza printr-un nivel scăzut al
forţelor de producţie, persistenţa rămăşiţelor semifeudale, concentrarea
pămintului în mîinile marilor proprietari, accentuarea exploatării ţărăni
mii de către monopolurile industriale, stat, bancheri şi cămătari, ruinarea
rapidă a maselor mijlocii ale satului.
Criza agrară a cuprins toate ramurile agriculturii româneşti fapt care
a determinat prelungirea ei pină în preajma celui de-al doilea război
mondial. Ca urmare a politicii contingentării împotriva importului produselor agricole, dusă de marile state indushiale cît şi a presiunilor
exercitate de acestea asupra ţărilor agrare de a renunţa la tarifele vamale
pentru importul industrial, cresc stocurile de export în România, ceea ce
are o influenţă nefastă asupra preţurilor la produsele agricole atît pe
piaţa externă, cît şi pe cea internă. Astfel, în perioada 1931-1935, stocurile de griu şi de porumb erau cele mai ridicate din perioada 1920-1939 1.
In acelaşi timp, criza agrară mondială, scăderea simţitoare a preţurilor
produsele agricole pe piaţa mondială, au făcut ca produsele agricole exportate din România să fie depreciate. Se ajunsese în 1933 în situaţia ca valoarea unei tone de produse agricole exportate să scadă la 1.600 lei faţă
de 4.093 lei în 19292.
Structura satului românesc din anii 1929-1933, cu toate racilele ei,
confirmă adîncirea procesului de fărîmiţare, de parcelare a suprafeţelor
de teren deţinute de gospodăriile ţărăneşti mici şi mijlocii şi deplasarea
majorităţii ţărănimii în categoria săracă şi semiproletară.
O analiză a cifrelor daite de recensămintul din 1930 demonstrează că
proletariatul agricol împreună cu ţărănimea săracă reprezentau majoritatea covirşitoare a populaţiei de la sate. Astfel, peste 700.000 de ţărani nu
aveau nici un petec de pămînt, 52,10/o din totalul exploatărilor agricole
erau gospodării care posedau teren între 0,1-3 ha, deţinind numai 12,7%

i

R.S.R„
2

O. Par pa I ă, Aspecte din agricultura Romdniei, 1920-1939, Editura Acad.
Bucureşti, 1966, p. 46.
Aspectele crizei romdneşti fn cadrul crizei mondiale, Bucureşti, 1937, p. 106.
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agricole, iar 22,80/0 din gospodării aveau 3-5 ha
15,30/o din suprafaţa agricolă. In acelaşi timp, gospodăriile
cu 10-15 ha, reprezenrtînd doar 7,2% din totalul exploatări
lor, posedau 19,80/0 din suprafaţa terenurilor agricole, iar cei 25.000 moşieri cu terenuri de peste 50 ha acaparaseră 32,2% din aceeaşi supra-

din totalul

suprafeţei

şi deţineau
chiabureşti

faţă3.

Unul din fenomenele care au caracterizat agricultura în anii crizei agrare a fost decalajul dintre preţurile produselor agricole şi a celor
industriale, în favoarea acestora din urmă ca rezultat al scăderii puterii
de cumpărare a maselor muncitoare. Un economist competent al vremii
mărturisea că perioada crizei agrare se caracterizează prin „deschiderea
foarfecei preţurilor produselor agricole şi industriale, punînd agricultura
într-o poziţie absolută de inferioritate" 4• Intr-adevăr, în timp ce indicele
preţurilor la produsele industriale a variat, faţă de nivelul anului 1929,
de la 98% în 1930 la 81,10/o în 1933, indicele preţurilor la produsele agricole a variat la un nivel mult scăzut, de la 68,20/o în 1930, la 44,1% în
19345 .
Gospodăriile ţărăneşti, ale căror principale produse pentru vînzare
erau cele cerealiere, au fost în mod deosebit lovite de foarfeca preţurilor.
Inspectoratul regional de poliţie Cluj raporta în iunie 1930 că în judeţul
Turda „ţăranii oferă produsele lor dindu-le pentru preţuri scăzute, însă
în cele mai multe cazuri, din cauza crizei financiare, sînt siliţi a-şi risipi
produsele agricole oferindu-le cu preţuri derizorii" 6 • „Preţurile vitelor şi
ale cerealelor, singurele recurse de cîştig ale ţăranului, scăzînd, iar articolele de consumaţie şi strict necesare pentru casa ţăranului menţinîn
du-se la aceleaşi preţuri ca înainte, se vede o inevitabilă decădere sau
chiar ruinarea ţărănimii" 7 , conchidea un buletin de informaţii al preţurii
plasei Hunedoara în august 1931.
Scăderea catastrofală a preţurilor produselor agricole, lipsa unor credite ieftine şi a ajutorului din partea statului, au silit pe ţărani să se înglobeze în datorii la bănci şi cămătari. „Pentru a plăti datoria pentru
pămînt şi datoriile către stat arăta un manifest al P.C.R. din 1930 ţărănimea săracă şi mijlocaşă s-a tot îndatorat, devenind d:1toare vîndută
statului, băncilor şi cămătarilor" 8 . Nevoile mari de credit ale maselor ţă
răneşti au permis cămătarilor şi bancherilor să perceapă dobînzi extrem
de ridicate. Statisticile vremii consemnează faptul că în :1nul 1931, datoriile ţărăneşti se ridicau la valori între 120 şi 150 miliarde lei 9 • In anul
următor, 64,050/o dintre ţărani aveau datorii care reprezentau în medie
15.100 lei pe cap de debitor şi 6.600 lei pe hectar10. In judeţul Mureş
datoriile familiilor de ţărani care aveau un hectar de pămînt ajungeau în
medie la 5.462 lei, sumă mult mai mare decît valoarea medie a inventarului agricol al unei gospodării ţărăneşti 11 • Atît era de înglodată ţărăni3 Anuarul statistic al Romdniei, 1939 şi 1940, p. 403.
• Vi r g i 1 N. Ma d gearu, Evoluţia economiei romc!neşti după rlizboiul
mondial, Ed. „Independenţa economică', Bucureşti, 1940, p. 79.
5 I d e m, p. 80.
6 A I. G h. Sa v u, Despre activitatea P.C.R. la sate şi dezvoltarea luptei maselor ţărăneşti în anii 1929-1933, în „Studii şi materiale de istorie contemporană",
voi. II, Editura Acad. R.P.R., 1962, p. 246.
7 Arhivele statului, Deva, fond: Prefectura judeţului Hunedoara, dosar 2/1931.
e Documente din istoria Partidului Comunist din Romc!nia, 1929-1933, Bucureşti, E.S.P.L.P., 1955, p. 105.
9 Enciclopedia Romdniei, voi. IV, 1938, p. 648.
10 Documente .... „ op. cit„ p. 363.
11 Korunk, nr. 2 din 1936, p. 104.
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mea în datorii, incit nu-şi mai putea plăti nici dobînzile. „Oamenii sînt
toţi datori la bănci, pentru care datorie nu au de unde plăti nici dobînzile" - se plîngeau ţăranii hunedoreni din Mermezeu - Văleni1 2 , iar cei
din Hărţăgani - Brad încercau să explice prefectului cutremurătorul adevăr al zilelor pe care le trăiau chinuiţi: ,,Sîntem oameni foarte săraci,
avem copii şi ni s-a terminat mîncarea . . . Cu toate că şi pînă aci ne-am
băgat datori, acum nu ne mai dă nimeni". Cuvîntul „foame" revine mereu
în cererile ţăranilor adresate „domnilor" de la prefectură. „Să căpătăm
lucru oriunde, ca să nu răbdăm foame, căci cei mai mulţi nu mai mîncăm decît o dată pe zi ca vai de noi ... să căpătăm nişte bucate ca să ne
alinăm foamea ... " 13 • Impresionant este şi un memoriu al ţăranilor din
nouă sate din zona Deva Brad, înaintat Ministerului Agriculturii în
septembrie 1931, mai ales că ţăranii îşi concretizează şi o serie de propuneri în vederea îmbunătăţirii soartei lor. In prima parte a memoriului sînt
descrise succint urmările nefaste ale crizei asupra ţărănimii, arătîndu-se
că singurul izvor de cîştig în zona satelor respective constă în fructe şi
vite. Dar - spun ţăranii - „poame nu sînt, iar vitele nu mai au nici un
preţ". Mulţi au plecat să să angajeze ca muncitori la diferite întreprinderi,
de unde, după un timp au fost concediaţi. „Greutăţile, dările, datoriile, cametele sînt foarte grele şi populaţia vede în orice domn un duşman al ei,
pe care îl urăşte din suflet", băncile şi advocaţii, potrivit celor afirmate
de ţărani, făcîndu-le cheltuieli băneşti insuportabile. In partea a doua
a memoriului, ţăranii cer:
1. Suspendarea pe doi-trei ani a cametei, „ori să se ia alt mijloc faţă
de datoriile agricole".
2. Să se întocmească o lege care să reglementeze drepturile şi datoriile advocaţilor „care jupoaie fără milă pe ţărani".
3. Să se reglementeze evaluarea succesiunilor din partea organelor
fiscale căci de obicei „impozitul succesoral întrece valoarea reală a averii".
4. Să se reducă preţul tuturor produselor, în proporţie cu al cerealelor, vitelor şi fructelor.
5. „Impozitele sînt insuportabile, de aceea cerem să nu se mai încarce
contribuabilii cu biruri noi".
Memoriul a fost reţinut de către prefect care nota pe verso: „Cererea este fără obiect"t4.
Un important factor care a contribuit la înrăutăţirea situaţiei ţăra
nilor îl reprezenta fiscalitatea excesivă. „Fiscalismul nu numai că a ajuns
la limita puterii de plată a contribuabilului român, dar a şi depăşit-o
mult, contribuind în mare măsură la apărarea crizei economice", scria ziarul „Adevărul" 15 • In 1932 indicele sarcinilor fiscale reale ale maselor ţără
neşti se ridicase la 204% comparativ cu anul 1929, deşi valoarea produselor agricole ţărăneşti reprezenta doar 50o;016 . In 1929 încasările statului
provenite din contribuţiuni directe au reprezentat la veniturile impozitului agricol 14,70;0 din totalul acestor venituri, în timp ce în exerciţiul bugetar 1932-1933 ele reprezentau 15,3% 17•
12
1~

Arhivele statului, Deva, fond: Prefectura

judeţului

Hunedoara, dosar 3.11932.

Ibidem.

u Id e m, dosar 3/1931.
9 iunie 1931.
c u, Gospodăria ţărănească şi regimul fiscal fn Romdnia, Bucureşti, 1936, p .224.
17 N. Marcu, Unele aspecte ale crizei agrare din Romdnia fn perioada dintre cele două războaie mondiale, în „Probleme economice", nr. 11/1961, p. 81.
1s Adevărul, din
15 I. V. P o p e s
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Numeroasele plîngeri şi contestaţii adresate de năpăstuiţii satelor
hunedorene organelor în drept, oglindesc cruda realitate a unei vieţi,
de multe ori, sub nivelul celui mai elementar trai uman. Astfel la întocmirea bugetului pentru comuna Rapolţel-Hunedoara - potrivit celor
relatate într-un memoriu al ţăranilor - „s-a făcut un arunc comunal
pe contribuabili de 300% în raport cu darea de stat, adică după fiecare leu
dare de stat 3 lei arunc ceea ce e insuportabil de noi, neavînd alte venituri decît sărăcăcioasa recoltă ce o strîngem de pe dealurile din jurul
comunei" 18 •
O contestaţie a ţăranilor săraci din Runcşor arăta că bugetul comunal pentru anul 1931 a fost ridicat de către consiliul comunal la suma de
59.000 lei care - spun ţăranii - „nu o putem suporta în criza
aceasta financiară". Se cerea prefectului să se facă dreptate în sensul că
plîngerea lor să nu aibă acelaşi rezultat ca a ţăranilor din Gurasada care
arătînd „toate abaterile domnilor" şi cerind micşorarea bugetului, au fost
impuşi ulterior, cu sume mult ma( mari decît fuseseră fixate de consiliul
comunal. ,,In toate comunele - declară ţăranii - nu se procedează legal.
Şi sîntem exploataţi de domni în dragă voia lor"rn. Ţăranii din Fornădia
îşi dezveleau ·amarul vieţii lor pline de lipsuri într-un memoriu adresat prefectului: „Azi nu mai sîntem în stare a ne cîştiga existenţa de pe o
zi pe alta din cauza marilor dări ce ne apasă. Numai dacă plătim asemenea dări cu viata căci cu altceva n-avem, căci anul acesta ni se vor
lua vitele şi hainele ce avem, iar alt an urmează a rămîne noi şi copii
noştri pe drumuri muritori de foame, mai cu seamă parte din noi, de am
vinde tot ce avem mişcător şi hainele şi nu putem cîştiga sumele ce ni se
cer ... ". Ţăranii solicitau reducerea sumei de 2,50 lei ce reprezenta aruncul comunal, sumă ce se lua după fiecare leu plătit ca impozit agricol şi
taxe adiţionale20.
Starea de mizerie în care se zbătea ţărănimea muncitoare este, nu
o dati'i, oglindită în dările de seamă ale autorităţilor de stat din judeţul
Hunedoara. Astfel, notarul din Vorţa recunoştea faptul că sărăcia în care
se zbăteau ţăranii ducea la neplata dărilor şi că, deşi „se află într-o regiune deluroasă, totuşi sunt impuşi cu impozite enorm de mari" 21 • „ln anii
trecuţi raporta notarul din Sîntămăria-Orlea în iulie 1931 - am încasat 800/o din impozite şi acum cu mult mai multă trudă şi silinţă nu pot
rezulta nici 100/o. Vitele în cursul verii este interzis a le strînge şi chiar
dacă le-am strînge pe cale de licitaţie nu am avea rezultat căci poporul
fuge cînd aude de licitare pentru impozit" 22 • Din cauza impozitelor insuportabile, ţăranii din notariatul Lăpugiul Inferior îşi părăsesc gospodăriile
şi se angajează ca servitori în alte comune „lăsîndu-şi pămîntul pustiu de
groaza impozitelor, iar impozitul creşte pe aceste pămînturi din an în an
- relata notarul din Lăpugiul Inferior - şi nu avem de la cine să-l
încasăm căci nimeni nu-l foloseşte ... " 23 . Nereuşind să facă faţă nici datoriilor contractate la diferiţi creditori, nici achitării impozitelor, ţărănimea
muncitoare a devenit insolvabilă. Asupra ei s-au repezit agenţii băncilor
şi portăreii, perceptorii şi jandarmii, iar vinderea avutului datornicilor la
1s

19

Arhivele statului Deva, fond: Prefectura
Idem, dosar 2/1931.

20

Ibidem.

21

I de m dosar 1/1930.
Idem: dosar 2/1931.
Id e m, dosar 4/1933.

22
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licitaţie, a devenit peste tot un fenomen obişnuit în viaţa satelor. Demascînd această situaţie, ziarul „Scînteia" scria: „Execuţiile forţate pentru
plata impozitelor către stat, datoriile către bănci şi cămătari s-au făcut cu
atîta cruzime că ţăranilor li s-au vîndut cu toba nu numai obiectele casnice, uneltele de muncă, dar chiar şi ultima bucată de pămînt ... " 2 ~
In iarna anului 1931 ţăranii din Fornădia într-o cerere adresată prefectului judeţului Hunedoara, demascau rapacitatea şi brutalitatea organelor fiscale: „Mai în fiecare zi - arătau ei - ne vedem forţaţi, luîndu-ni-se zăloage cu forţa de prin casă, ca cergi de pe pat, haine, lenjerie,
covoare, biciulindu-ne (licitînd n.n.) vitele, nutreţul, sub formă de a
plăti" 25 • La 20 martie 1932, în satul haţegan Unciuc, notarul sechestrase
vitele şi toate obiectele cu valoare bănească din casele ţăranilor, anunţîn
du-i că tot ce s-a sechestrat se va ridica cu forţa, din cauza neplăţii
dărilor 26 •

Exploatarea sălbatică a ţărănimii muncitoare împletită cu înapoierea
a gospodăriilor ţărăneşti mici şi mijlocii au generat condiţii
mizerabile de trai maselor muncitoare de la sate. Intr-un document oficial, memorandum al guvernului român din 1934, se recunoştea deschis
că „agricultorul român nu mai poate să facă faţă, cu produsul mediu al
exploatării sale, acoperirii ansamblului sarcinilor sale" 27 , iar „Enciclopedia
României" arăta: „Criza economică a aruncat o mulţime de familii de la
ţară, rămase fără putinţă de cîştig, în braţele sărăciei şi ale lipsurilor de
tot soiul. Se manifestă şi se sporeşte pe fiecare zi şomajul ţăranilor din
comunele sărăcite din judeţul Mureş. Sărăcia, lipsa şi foamea aduc cu ele
convoiul dureros al bolilor sociale, care rod necontenit trunchiul neamului nostru" 28 • In 1930, pretorul plasei Moldova, judeţul Cîmpulung, raporta
că ţăranii au ajuns să se hrănească numai cu cartofi ne mai avînd nici cu
ce să-şi cumpere făină pentru mămăligă 29 • Moţii din satele aparţinătoare
notariatului Tomeşti-Brad - potrivit celor relatate de un notar în
1930 - „pe coastele rîpoase ale dealurilor infertile seamănă grîu şi cucuruz. Rezultatul aproape negativ ... Am întrebat pe un locuitor - scrie
notarul - dacă el cîştigă atît ca să i se plătească munca şi osteneala depusă la însămînţarea unui iugăr de pămînt la deal. Răspunsul a fost că
abia dacă scoate sămînţa îndoită şi aceasta în cel mai bun caz ... " 30 Iarna
aspră a anului 1931 a înrăutăţit soarta ţăranilor de pe valea Mureşului.
„Toţi am terminat nutreţul declară cei din Braşeu. Nu mai avem nici
o mină de fin să dăm la vite. Am descoperit şurile şi grajdurile, care au
fost acoperite cu paie de doi şi trei ani. Acuma şi acestea le-am terminat.
Vitele mor de foame. Fără vite şi noi suntem pe cale de a pieri. Cu toate
că totdeauna am suferit foarte mult, acuma suntem expuşi pieirii ... " 31 •
La fel, ţăranii din Dănuleşti arată: „ ... Suferim cea mai mare mizerie ...
economică

Scînteia, an I (1931), nr. 1 din 15 august.
Arhivele statului Deva, fond: Prefectura judeţului Hunedoara, dosar .2/1931.
20 I d e m, dosar 3/1932.
27 V i c t o r S l ă v e s c u, La situation economique de la Roumanie et .sa capacite de payement (Memorandum), Bucureşti, 1934, p. 21.
2e Enciclopedia RomAniei, vol. II, p. 284.
2 9 I o n e l D î r d a l ă, Acţiuni ţlirllneşti fn 'udul Bucovinei fn perioada crizei economice din 1929-1933, ln „Anuarul In.stitutulut de i.ttorie şf arheologie", vol.
I, Iaşi, Editura Acad. R.P.R„ p. 108.
:io Arhivele statului Deva, fond: Prefectura judeţului Hunedoara, dosar 1/1930.
31 I d e m, dosar 3/1932.
24
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Chiar s-au întîmplat mai multe cazuri de moarte între oameni, căci nu s-a
. putut să trăiască numai cu cartofi" 32 .
Continua înrăutăţire a situaţiei maselor ţărăneşti a provocat adîncirea
contradicţiilor de clasă la sate, creşterea nemulţumirilor şi a spiritului
revoluţionar ·al celor exploataţi. Această stare de 1,ucruri a creat posibilitatea intensificării activităţii partidului comunist în rîndurile truditorilor
pămîntului. Pe această linie, plenara CC. al P.C.R. din februarie 1929 a
stabilit că în munca la sate, comuniştii au sarcina „ca prin toate sforţările
să rupă masele cele mai largi ale ţărănimii mici şi mijlocaşe de sub influenţa partidului-ţărănesc şi de a le organiza în comitete şi uniuni ţără
neşti fără partid, strîns unite şi conduse de muncitorimea din oraşe, în
lupta împotriva dictaturii capitaliste-boiereşti şi sub lozincile uniunii
strînse a muncitorilor şi ţăranilor ... " 33 . In scopul bunei desfăşurări a
muncii în rîndurile ţărănimii, s-a hotărît crearea pe lîngă C.C. al P.C.R.,
a resortului central ţărănesc cit şi a unor resorturi ţărăneşti pe lingă
comitetele de partid regionale, raionale şi locale. Totodată, s-a hotărlt
pregătirea specială de cadre în vederea desfăşurării activităţii în rîndurile maselor ţărăneşti3 4 •
In acest timp, iau amploare mişcările spontane ţărăneşti, îndreptate
împotriva nedreptăţilor de tot felul. Astfel, în 1929 au loc puternice
acţiuni în cinci comune moţeşti din judeţul Cluj, în Micşa-Arad, Suncuiuş-Beiuş35, Uroi şi Rapoltul Mare-Hunedoara~ 6 etc. Ţăranii din satele
hunedorene, Uroi şi Rapoltul Mare, de exemplu, în aprilie 1929 luaseră
în stăpînire păşunea grofului Simeny Bela, care „prin acte false şi-a scutit pămîntul de la expropriere" 37 • Mişcările ţăranilor concretizate în: ocuparea cu forţa a pămînturilor moşiereşti, ciocnirile cu jandarmii, neachitarea dărilor, etc., iau proporţii în anii 1930-1931. In satele bucovinene:
Negrileasa, Dorna Candrenilor şi Vama, ţăranii îşi fac singuri dreptate 38
şi, la fel procedează cei din Carastelec Sălaj, Cornereva-Severin39 , Creţeni Vîlcea, Sperieteni - Dimboviţa, Caşin - Bacău 40 , satele hunedorene: Bîrsău, Hărău, Rapolţel, Cărpiniş, Uroi 41 etc. La creşterea influenţei
P.C.R. în sinul ţărănimii din judeţul Hunedoara a contribuit, în mare mă
sură, munca de propagandă desfăşurată de muncitori, care îndemnau
masele exploatate, de a se împotrivi plăţii impozitelor. Astfel, în urma
unei inspecţii făcute în satele Uroi şi Cărpiniş, în 1931, primpretorul plasei Deva constata că „starea de spirit a locuitorilor este alarmantă". Activitatea desfăşurată în rîndurile ţăranilor de către muncitori care lucrau
la Atelierele C.F.R. Simeria, pentru a-i lămuri să se împotrivească plăţii
impozitelor, lovind în acest fel în interesele claselor stăpînitoare, este recunoscută şi de autorităţile din acel timp. In raportul primpretorului din
Deva se semnalează că mare parte din locuitorii satelor amintite lucrează
ca ceferişti în Simeria, „unde persoane subversive propagă idei socialiste
şi nesupunere". Muncitorii ceferişti din Uroi şi Cărpiniş, avînd o legăn Ibidem.
Documente din istoria Partidului Comunist din Romdnia, 1929-1933, vol. III,

33

Bucureşti,
34

E.S.P.L.P„ 1955, p. 25.

Alianţa

clasei muncitoare cu

ţărlinimea

muncitoare fn Romdnia, editura

politică, Bucureşti,

1969, p. 169.
35 A 1. G h. Sa v u, op. cit„ p. 257.
3e Arhivele statului Deva, fond: Prefectura
37
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I o ne 1 Di r da 1 ă, op. cit., pp. 110-111.
Alianţa clasei muncitoare ... , op. cit., p. 171.
Id e m , p. 173.
Arhivele statului Deva, fond: Prefectura
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tură strînsă cu satele de baştină, întreţineau o vie agitaţie revoluţionară
printre ţărani. Toate acestea, arată raportul, contribuie la pasivitatea locuitorilor faţă de obligaţia achitării impozitelor, pe care le refuză categoric, spunînd că: „nu mai au de dat la nimeni nimic". Permanentă stare
de spirit agitată se constată în satele din Valea Jiului, regiune predominant muncitorească4 2 •

Congresul al V-lea al P.C.R. din decembrie 1931 s-a preocupat cu
toată seriozitatea de problema ţărănească, tratînd-o din unghiul de vedere
al necesităţii făuririi alianţei de luptă a muncitorilor şi ţăranilor sub hegemonia proletariatului şi conducerea partidului comunist43 • Congresul a
pus în faţa partidului sarcina „ ... să unifice într-un singur torent revoluţionar de neînvins, sub hegemonia proletariatului şi sub conducerea partidului comunist, toate acţiunile ţărăneşti risipite, spontane, îndreptate
contra jafului fiscal, contra cămătăriei şi robiei semifeudale ... " 44 • Hotărî

rile Congresului al V-lea al P.C.R., privite în ansamblu, au dat un puternic impuls activităţii organizaţiilor de partid în scopul închegării alianţei de luptă muncitoreşti-ţărăneşti sub conducerea clasei muncitoare.
In condiţiile în care proletariatul desfăşura viguroase acţiuni revoluţio
nare, iar influenţa P.C.R. creştea tot mai mult la sate, teama cercurilor
guvernante de o conjugare a mişcărilor ţărăneşti cu lupta clasei muncitoare a dus, în anul 1932, la intensificarea măsurilor represive şi la îmbinarea acestora cu concesii parţiale pentru ţărani. Pe această linie se
înscriu, legile privitoare la asanarea datoriilor agricole. Deşi au adus pentru moment o anumită uşurare în situaţia debitorilor ţărani, aceste legi
nu au rezolvat problema datoriilor agricole ale maselor ţărăneşti. „Amînarea vînzărilor silite a averii ţărăneşti pentru datoriile particulare,
smulse de la guvern de către valul tot mai ameninţător al acţiunilor
ţărăneşti în creştere, adoptarea de către parlament a legii înşelătoare a
conversiunii datoriilor ţărăneşti - se arată în rezoluţia adoptată de C.C.
al P.C.R. în aprilie 1932 - au scopul de a înfrîna mişcarea ţărănească şi
a semăna noi iluzii în posibilitatea uşurării situaţiei catastrofale a ţără
nimii muncitoare pe calea legilor" 4". Deziluzionate de aşa-zisă conversiune, masele ţărăneşti îşi intensifică acţiunile revendicative în noile condiţii ale mobilizării întregului partid comunist la realizarea hotărîrilor
Congresului al V-lea, în condiţiile unor puternice lupte ale clasei muncitoare în fruntea cărora se găseau cele mai de preţ detaşamente ale sale
- ceferiştii şi petroliştii. Luptele revoluţionare ale ceferiştilor şi petroliştilor din 1933, organizate şi conduse de P.C.R., dovedind, din plin, capacitatea revoluţionară a proletariatului, spiritul său de sacrificiu şi hotă
rîrea sa fermă de a lupta pentru cucerirea şi apărarea intereselor celor ce
muncesc, au exercitat o puternică înrîurire asupra evoluţiei luptei maselor exploatate din lumea satelor. Sporirea autorităţii proletariatului, o dată
cu luptele din 1933, a determinat ridicarea maselor ţărăneşti la înţe
legerea necesităţii sprijinirii clasei muncitoare, văzînd în ea clasa condur:ătoare în lupta împotriva exploatării şi a pericolului fascist.
Trăgînd concluziile necesare din experienţa luptelor muncitorimii
ceferiste şi petroliste, că alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea constituie
•2 I d e m, 3/1931.
•~ Documente din istoria Partidului Comunist din Romdnia 1929· -1933, voi. III,
1.955, pp. 347-348.
u I d e m, pp. 367-368.
45 Idem, p. 437.
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o problemă concretă, de organizare şi atragere a ţărănimii la lupta proletariatului sub conducerea acestuia, P.C.R. a militat neobosit pentru
crearea şi întărirea organizaţiilor de partid la sate în vederea cuprinderii maselor ţărăneşti în organizaţii legale, democratice ale ţărănimii.
Munca asiduă dusă în rlndurile ţărănimii muncitoare de către P.C.R.,
în perioada pregătitoare a luptelor eroice ale ceferiştilor şi petroliştilor, în
timpul desfăşurării acestor lupte cit şi ulterior, - muncă atestată de numeroase documente ale vremii 46 şi-a aflat concretizarea, la începutul anului 1933, în crearea organizaţiei democratice Frontul plugarilor. Infiinţarea Frontului plugarilor şi evoluţia acesitei organizaţii, exprima procesul de radicalizare a maselor ţărăneşti şi creşterea influenţei mişcării muncitoreşti revoluţionare în rlndurile ţărănimii 47 • Constituită în atmosfera de
puternică solidarizare a maselor cu luptele revoluţionare ale proletariatului, organizaţia democratică ţărănească Frontul plugarilor apare ca un
punct luminos pe fondul marilor frămîntări ale ţărănimii muncitoare
izvorîte din suferinţa în care se zbăteau oropsiţii satelor.
In ultimele zile ale anului 1932, pe baza discuţiilor purtate la Deva
de către un grup de ţărani din mai multe sate ale judeţului Hunedoara
s-a hotărît convocarea pentru 8 ianuarie 1933, a unei mari adunări ţără
neşti, cu scopul de a se analiza situaţia grea în care se afla ţărănimea în
acel timp şi drumul pe care trebuie să-l aleagă pentru îmbunătăţirea
traiului 48 • Răspunzînd acestei chemări în dimineaţa zilei de 8 ianuarie
mii de ţărani din întreg judeţul au sosit la Deva. Intrunirea ţinută în sala
Teatrului orăşănesc a dat prilej ţăranilor care au luat cuvîntul să se
ridice împotriva politicii de jaf a guvernanţilor, a exploatării moşiereşti,
a datoriilor şi cametelor ce li se luau de către bănci şi particulari. „Ne
trebuie dreptate - să vie lume nouă" 9 , era cerinţa răspicată a delegaţi
trebuie dreptate - să vie lume nouă" 49 , era cerinţa răspicată a delegaţiDemascînd caracterul şi substratul de clasă al legilor conversiunii, precum şi putredul politicianism burghez, dr. Petru Groza a chemat ţărăni
mea să se unească pentru a putea deveni o forţă. „Puterea noastră e mare
- spunea el -, cu o singură condiţie, să vă uniţi şi să vă organizaţi ...
Eu cred în viitorul vostru" 50•
Potrivit hotărîrilor luate în adunarea de la 8 ianuarie ţăranii din
cele 45 de sate aparţinînd plăşii Deva şi-au ales, la 1 februarie, reprezentanţi care să alcătuiască comitetul de plasă al Frontului plugarilor.
Constituirea comitetului a avut loc la Deva, în cadrul unei adunări la
care a participat o mare mulţime de ţărani din toate plăşile judeţului.
Vorbitorii, potrivit unui raport al poliţiei din Deva, au atacat, în cuvîntă
rile lor, guvernul care i-a adus pe ţărani „în starea de mizerie" 51 în care
se găseau.
Incepînd din a doua jumătate a lunii ianuarie, s-a trecut la înfiinţarea organizaţiilor Frontului plugarilor în fiecare comună hunedoreană.
Zecile de procese verbale întocmite în adunările de constituire reflectă
46 Arhiva C.C. al P.C.R. fond nr. 95, dosar nr. 22471/9000, filele 5-6, 31; dosar,
nr. 6.903, fila 21, fond nr. 20, dosar nr. 4.075, fila 95, dosar nr. 4.672, fila 82; fond
nr. 16, dosar nr. 3.844 filele 41-42, dosar nr. 3.845, filele 91-92.
47 Alianţa clasei muncitoare ... , op. cit., p. 207.
•e Arhiva C.C. al P.C.R„ fond nr. 20, dosar nr. 4.072, filele 105-106.
•e Horia (Deva), anul II, nr. 2 din 21 ianuarie 1933.
so Ibidem.
5 1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar nr. 4.072, filele 105-106.
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starea deplorabilă a ţărănimii şi hoitărîrea ei de a duce lupta în mod organizat împotriva apăsătorului regim burghezo-moşieresc. Ţăranii din comuna Barbura arătau de pildă: „ ... nu avem nici un izvor de cîştig
şi cu darea statului am rămas restanţă, ba acuşi nu avem ce mînca cu
familia, din cauza crizei şi timpul fiind rău pentru producţia agricolă,
pămîntul nostru este sărac" 52 • „Ne organizăm contra oricăror datorii ce
le avem la bănci şi oriunde - se arată în procesul verbal întocmit de
ţăranii din comuna Ormindea pentru că nu mai putem suporta poverile ce ne apasă din partea datoriilor, neavînd nici un cîştig"53. „Ne înscriem în Frontul plugarilor ca să ne apărăm de cei ce caută să ne vîndă
şi cenuşa din vatră" 54 , precizau ţăranii din comuna Bîrsău.
După constituirea comitetului plăşii Deva, la 3 februarie a fost ales,
la Băiţa, comitetul plăşii Brad, în cadrul unei întruniri la care au participat peste 3.000 de ţărani moţi 55 . Subliniind necesitatea unirii în luptă
a ţărănimii muncitoare, ţăranul Belea Miron din Leşnic dădea ca exemplu muncitorimea, care fiind organizată, îşi va putea ctştiga drepturile cu
mai multă uşurinţă56.
Exemplul eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor a însufleţit
masele ţărăneşti, care, chiar în zilele imediat următoare eroicului 16 februarie, înfruntînd măsurile de teroare instituite de guvernanţi, au continuat să imprime adunărilor de constituire a organizaţiilor Frontului plugarilor un caracter tot mai combativ, cu revendicări din ce în ce mai revoluţionare5i. La 12 martie, în localităţile Brad şi Baia de Criş ţăranii moţi
organizaţi în Frontul plugarilor s-au adunat pentru a lua din nou atitudine împotriva „domnilor" din conducerea statului. „Sînt prea mulţi domni
şi nu-i putem plăti" spunea cu prilejul acestei adunări un ţăran din
comuna Băcia, iar un alt ţăran din Mesteacăn, demascînd pe politicienii
care duseseră ţara de rîpă, arăta: „Ajunge cu politica celor mari care ne-au
adus pînă aici. Acum ne croim soarta noi înşine" 58 .
O semnificaţie deosebită a avut-o manifestaţia organizată de Frontul plugarilor, la 19 martie 1933, în piaţa oraşului Hunedoara, în semn
de protest contra interzicerii de către autorităţi a adunării ţărăneşti convocate aici59. Cu vădită îngrijorare, după întrunire, chestura de poliţie
din Deva raporta că pe străzile Hunedoarei au avut loc acţiuni de masă
ale ţăranilor, cărora li s-au alăturat şi muncitorii, împotriva lor fiind
trimise forţele de represiune cantonate lîngă „Uzinele de fier". Ciocnirile de stradă - potrivit relatărilor poliţiei - s-au prelungit ore în şir 60 •
Primul Congres judeţean al Frontului plugarilor a avut loc la 18
aprilie 1933. La congres au participat în total circa 20.000 de ţărani romîni, maghiari şi germani 6 1; alături de ei au fost de faţă delegaţi ai ţăras2

Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 25, voi. 3, fasc. 5.

sa I d e m, voi. 2, fasc. 15.
se I d e m, vol. 3, fasc. 9.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar nr. 4072, filele 81. 84, 87.
Ibidem.
. ·z
f
s1 Titu Georgescu, Insemnătatea eroicelor lupte ale muncitori or. !=e 1::
rişti şi petrolişti pentru întărirea legăturilor P.C.R., cu masele în vederea m1Jbthzăru
lor împotriva fascizării României, în „Studii "nr. 1/1963, p. 148.
ss Horia, anul II, nr. 8 din 22 martie 1933.
s~ Arhiva dr. Petru Groza, Cutia nr. 26, vol. 4, fasc. 1.
so Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar nr. 4072, filele 105-106.
Gl Primul Congres general al Frontului plugarilor, editura „Frontul plugarilor", 1945, p. 31.
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mercianţi şi ai meseriaşilor 62 . Congresul a fost salutat, prin telegrame de
numeroase organizaţii democratice ale maselor din întreaga ţară 63 . Intr-un
entuziasm indescriptibil, după cum nota ziarul „Dimineaţa", ore în şir,
„la tribuna improvizată se succed vorbitori ţărani. Cu toţii critică poli-

ticianismul şi arată relele pe care le-a pricinuit politica (guvernanţilor n.n.) de la război încoace" 64 .
Consemnînd cadrul general democratic al noii organizaţii, primul
congres al Frontului plugarilor s-a încheiat prin adoptarea programului
organizaţiei, ce cuprindea 17 puncte, printre care: desăvîrşirea împroprietăriTii ţăranilor, reglementarea producţiei industriale şi a comerţului „în
interesul poporului", libertate politică, reducerea cu '/4 a datoriilor ce le
aveau ţăranii la bănci şi cămătari, reducerea impozitelor pentru ţărani,
etc. 65 . Foarte semnificativ pentru caracterul programului era articolul în
care se preciza că toate cerinţele ţăranilor organizaţi în Frontul plugarilor vor putea fi înfăptuite în folosul tuturor celor ce muncesc cu braţele
şi cu mintea numai printr-o „revizuire temeinică a sistemului de guvernămînt", asigurîndu-se maselor muncitoare „rostul îndrumător şi hotă
rîtor asupra diriguirii sorţii proprii" 66 . Din analiza programului se desprinde concluzia că la baza sa au stat principiile alianţei ţărănimii cu pă
turile muncitoare de la oraşe şi ale colaborării cu oamenii muncii din
rîndul naţionalităţilor conlocuitoare. „Interesele plugarilor - se arăta în
program - nu se deosebesc după limbă, neam şi religie. Frontul plugarilor cheamă la unire pe toţi plugarii cetăţeni ai acestei ţări, din tot cuprinsul României, care trebuie să-şi unească lupta cu toate branşele muncitoare, salariaţi, etc. pentru dobîndirea marilor prefaceri sociale, care vor
garanta ieşirea din criza de azi" 67 . „Suferinţa nu are neam, plugurile ară
la fel, focul mizeriei ne arde la fel" - au declarat hotărît la congres ţă
ranii68.
După marea adunare ţărănească din Deva de la 18 aprilie, Frontul
plugarilor s-a extins în cele mai multe judeţe din Ardeal, în Banat şi în
Moldova69 . Ieşind în masă din Liga agrară condusă de moşierul C. Garoflid, ţăranii din Banat, după ce participaseră la congresul judeţean al
Frontului plugarilor, s-au întrunit într-o serie de localităţi, ca: Făget,
Caiiansebeş, Belinţ, Chevereşu Mare, Birchiş, unde, după ce au discutat
programul Frontului plugarilor, au hotărît să se înscrie cu toţii în această
organizaţie. In chip asemănător, în cadrul congreselor convocate de partidul ţărănesc condusă de dr. N. Lupu, la 20 iunie la Timişoara şi la 2 iulie
la Arad, ţăranii înscrişi în acesit partid au dezavuat politica conducători
lor lor şi au declarat că se raliază Frontului plugarilor70. Referindu-se
la hotărîrea ţăranilor bănăţeni de a se uni într-un singur şi puternic front
de luptă cu cei din Hunedoara, ziarul „Calendarul" scria că aceştia au
părăsit demagogia politicianistă a conducerii partidului ţărănesc şi s-au
52

Cuvîntul satelor, din 30 aprilie 1933 şi Plugul, din 1 mai 1933.
Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 35, voi. 1, fasc. 1; vezi şi Univer.sul, din
21 aprilie 1933.
64 Dimineaţa, din 20 aprilie 1933.
~ Ce vrem? Editura Frontul plugarilor, 1933.
66 I d e m, p. 44.
67 Idem, p. 47.
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I d e m, fila 82.
Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 26, voi. 2, fasc. 15.
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unit cu organizaţia „de esenţă comunistă" 71 , Frontul plugarilor. Asemenea lor, în luna iunie şi ţăranii din judeţul Romanaţi îşi constituie organizaţii ale Frontului plugarilor, părăsind partidele politice burgheze din
care făceau parte12.
Ideea organizării în Frontul plugarilor s-a extins extrem de repede în
rîndurile ţăranilor din judeţele Cluj, Tirnava, Sibiu, Mureş, Turda, Bihor,
Alba şi Maramureş. Un manifest al Frontului plugarilor din 5 august 1933,
de pildă, chemînd ţărănimea din Abrud şi din împrejurimi să participe
la adunarea de constituire a comitetului de plasă al Frontului plugarilor, fixată pentru 13 august la Abrud, sublinia: „Uşurarea sarcinilor de
care suferim cu toţii atîrnă de felul cum veţi şti da ascultare glasului de
chemare, precum şi de hotărirea ce veţi lua" 73 •
Ţăranii din Moldova, organizaţi în Liga ţăranilor din România, au
hotărît şi ei în acele zile să se încadreze în rîndurile Frontului plugarilor. La 17 septemberie 1933, cu ocazia unei întruniri ţinute în comuna
Sipote, din judeţul Iaşi, delegaţi ai ţăranilor din mai multe comune din
Moldova au discutat cu însufleţire despre necesitatea ogranizării tuturor
celor exploataţi de la sate într-un singur front pe întreaga ţară 74 .
Dr. Petru Groza, invitat la această întrunire, arăta că ţărănimea trebuie să
se ridice „pe de o parte într-un singur front plugăresc, iar pe de altă
parte, intinzînd mîna şi fraternizînd cu muncitorimea de ~a oraşe, formînd astfel marele şi unicul front al muncii" 75 •
Ocupîndu-se de amploarea pe care a luat-o organizarea ţăranilor în
Frontul plugarilor, ziarul „Horia" explica acesta, prin starea materială
grea în care se zbătea ţărănimea, căzută victimă ani de-a rîndul exploatării moşiereşti şi intereselor politicianiste ale partidelor burgheze. Referindu-se, în continuare, la felul în care P.C.R. apără cu consecvenţă interesele muncitorimii, ale maselor muncitoare în general, ziarul preciza că,
alături de muncitori şi uniţi în luptă cu ei, Frontul plugarilor, organizaţie
pusă „în slujba clasei ţărăneşti muncitoare, se ridică împotriva marilor
financiari, a băncilor şi a marilor capitalişti" 76 • Ziarului „Universul", care
caracteriza în acele zile activitatea Frontului plugarilor ca fiind „comunistă", „Horia" _îi răspundea: „ ... fie şi comunism dacă aşa se cheamă
dreptatea, căci noi ştim că dreptatea e cu noi" 77 •
Autoriităţile urmăreau în acest timp cu o mare stricteţe activitatea
Frontului plugarilor. Din rapoartele poliţieneşti rezultă strînsele raporturi
dintre noua organizaţie creată şi organizaţia judeţeană a P.C.R., concretizate prin consfătuiri la Deva ale conducerii organizaţiei comuniste cu
cea a Frontului plugarilor78 • „Noi care urmărim de mult întreaga activitate a dr. Petru Groza - se arată într-un document din acea vreme, al
siguranţei din Deva am avut ocazia să ne convingem că acest politidan a început, de la un timp încoace să se apropie de membrii conducă
tori comunişti. El ia sub ocrotirea sa pe toţi membrii marcanţi ai P.C.R.
din judeţ, care iau suferit deja condamnări grele" 79 •
71
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CaliPdarul, din 3 iulie 1933.
Buretele, (Caracal) din 20 iunie 1933.

Arhivele statului Alba Iulia, fond: Parchetul judeţului Alba, dosar nr. 27,
şi 4.
Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 26, vol. 2, fasc. 15.
Ibidem.
Horia, anul II, nr. 16 din 29 iunie 1933.
Ibidem.

1e Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar nr. 4075, fila 95.
1a Idem, fila 82.
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Ca urmare a muncii depuse de Frontul plugarilor, sub îndrumarea
P.C.R., pentru organizarea maselor ţărăneşti şi ridicarea acestora la luptă
împotriva exploatării, frămîntările ţărănimii hunedorene primesc o tot
mai mare amploare. In ianuarie 1933, pretura plăşii Avram Iancu, de pildă,
raporta prefectului că „în ultimul timp s-au observat agitaţiuni la sate.
Ele ameninţă să se lăţească tot mai mult în sînul populaţiei" 80 . Pretorul
propunea să fie mărit efectivul posturilor de jandarmi din comune. In
luna mai a aceluiaşi an, pretura amintită mai sus anunţa alarmată că starea de spirit a populaţiei este tot mai agitată, ţăranii spunînd că refuză
să mai plătească impozitele către stat, judeţ şi comună 81 • Un raport întocmit de notarul din Rişculiţa relata în primăvaria anului 1933 că „ţăranii
sînt legănaţi de visuri şi idei care ... uşor ar putea fi încadrate în ceea
ce numim noi comunism. Ei refuză categoric orice plată a datoriilor, începînd să refuze şi plata impozitelor. Ei spun categoric că va trebui să
vină un guvern care să ierte impozitele atît de mari, pentru că nu mai au de
unde să le plătească". In încheiere, notarul relatează că ţăranii au atitudini inadmisibile faţă de funcţionarii statului şi ai comunelor, afirmînd că
„astăzi nu mai sînt legi valabile să le poruncească" 82 • Notarul din comuna
Rîu-Bărbat se plîngea prefectului, de asemenea, în primăvara lui 1933 că
„ţăranii sînt de o rezistenţă condamnabilă" şi vaporta că notarul care
fusese înaintea lui a fost bătut de ţărani şi alungat din comună 83 • Despre „agitaţiile" ţăranilor din cauza execuţiilor silite făcute de către autorităţile judecătoreşti, informează pretura plăşii Avram Iancu de-a lungul
întregului an 1933. Astfel, în iunie, arată un raport al preturii, ţăranii
din Rişculiţa au împiedecat pe trimisul judecătoresc „să-şi îndeplinească
misiunea sa ... cu fel şi fel de ameninţări grave" 84 • Rapoartele preturii
semnalează şi cazurile petrecute în comunele Cărăstău şi Ribicioara, unde
„locuitorii au căutat să-şi facă singuri dreptate" 85 , alungînd pe agenţii
fiscului şi neplătindu-şi dările. La 15 iunie 1933, ţăranii din satul Cozia,
au intrat cu forţa în pădurea Bejan, proprietate a statului, pentru a
păşuna vitele. Incercările organelor silvice de a-i îndepărta din pădure
cu ajutorul forţei publice nu au dat nici un rezultat, ţăranii în număr de
cîteva sute, opunîndu-se cu dîrzenie 86 • Neavînd teren de păşunat, ţăranii
din satul Hăjdău au intrat cu vitele, în primăvara anului 1933, pe păşu
nea contesei Vas:A Ortensia, în suprafaţă de 261 de iugăre, care, de altfel,
fusese expropriată pentru ţărani, dar retrocedată moşieresei. Consilierul
agricol cerea sprijinul legiunii de jandarmi din Hunedoara, pentru a
scoate pe ţărani cu vitele din păşune, deoarece nu plătiseră taxele de
păşunat pe patru ani în urmă 87 • Intervenţia jandarmilor nu a putut opri
pe ţărani de a folosi păşunea.
In cursul anului 1934, în pofida terorii 88 exercitate de autorităţi,
Frontul plugarilor şi-a continuat cu bune rezultate, acţiunea pentru obţi
nerea prin luptă a revendicărilor cuprinse în programul adoptat la 18
80

Arhivele statului Deva, fond: Prefectura

81
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Ibidem.
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

85

judeţului

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Hunedoara, dosar 1/1933.

aprilie 1933. Noi succese au fost obţinute de Frontul plugarilor în cursul
alegerilor parlamentare parţiale din 2 aprilie 193489 şi al celor comunale
ţinute în cursul lunii mai a aceluiaşi an 90 •
Aria tot mai largă în care-şi desfăşura activitatea Frontul plugarilor,
producea serioase îngrijorări autorităţilor. La 25 februarie 1935, de pildă,
Inspectoratul de poliţie IV Cluj raporta alarmat că Frontul plugarilor a
prins rădăcini adînci pe întreg cuprinsul ţării şi că membrii din conducerea acestei organizaţii întreţin legături strînse şi permanente cu Partidul Comunist111.
O etapă calitativ superioară s-a deschis în activitatea Frontului plugarilor, începînd cu anul 1935, o dată cu punerea de către P.C.R. în
faţa maselor a unor noi şi importante sarcini, în direcţia luptei pentru
făurirea Frontului popular antifascist 92 . Este perioada în care acţiunile
întreprinse de Frontul plugarilor se înteţesc, caracterul lor devenind din
ce în ce mai combativ93. La 20 martie 1935, de pildă, în comuna După Piatră
autorităţile intervenind contra ţăranilor ce se opuneau executărilor
silite, au ucis pe unul dintre ei şi au rănit pe alţi cîţiva; la 3 iunie, în
comuna Bejan şi la 29 iulie, în comuna Barbura94 , ţăranii au ripostat, de
asemenea, energic încercărilor perceptorilor de a le jefui avutul în
schimbul datoriilor pe care n-aveau cu ce le plăti. Ciocniri puternice au
avut loc cu jandarmii la 29 august în comunele Birsău şi După Piatră,
unde se întruniseră ţăranii şi din alte comune: Stănija, Mihăileni, Hăr
ţăgani, Curechiu, etc. 95. O lună mai tîrziu, la 22 septembrie, întrunirile
ţărăneşti convocate de Frontul plugarilor la Săliştioara, Sulighete, Gialacuta, Tîrnava, Certej nu au putut începe decît după ce încercările brutale
ale jandarmilor de a le dizolva, au fost respinse 96 .
In asemenea condiţii, în care devenea tot mai vizibilă radicalizarea
maselor ţărăneşti, conform sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R.
din februarie 1935, cu privire la necesitatea găsirii unor noi şi variat~
forme de realizare a Frontului popular ·antifascist, partidul comunist a
trecut la realizarea unor acorduri între organizaţiile sale de masă legale
şi toate celelalte partide şi organizaţii ce manifestau interes pentru unirea tuturor forţelor într-un larg front popular de luptă antifascistă.
Un pas important în încheierea acestor acorduri l-a constituit convocarea, la 24 septembrie 1935, la Băcia (Hunedoara) a unei întruniri
comune a reprezentanţilor Frontului plugarilor şi Madoszului, în cadrul
căreia, pe baza discuţiilor purtate, s-a încheiat un acord de colaborare comună97, acord primit cu satisfacţie de masele muncitoare din Românianll.
Sintetizînd revendicările vitale ale maselor largi muncitoare, acordul avea
80 Fototeca Arhivei Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă
C.C. al P.C.R., clişeul nr. 4394/1934 (Chemarea Frontului plugarilor, supliment al ziarului „Horia").
90 Arhivele statului Deva, fond: Prefectura judeţului Hunedoara, dosar 2/1934.
01 Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar 4.075, fila 95.
02 Documente
din istoria P.C.R. 1934-1937, vol. IV, E.S.P.L.P„ 1957, pp.
209-229.
93 Revue Roumaine, nr. 10, din februarie 1947, p. 22.
94 Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 26, vol. 4, fasc. 5.
9s Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar 4.076, fila 51.
98 Idem, dosar nr. 4075, fila 113; dosar nr. 4076, fila 51.
97 Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 33, voi. 4, fasc. 1.
98 Tnainte (Bacău), anul I ,nr. 1 din 15 octombrie 1935; Valul (Botoşani), anul I,
nr. 1 din 21 octombrie 1935.
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în vedere problemele ţărăneşti, în primul rînd, „desfiinţarea multor şi
variatelor taxe cu care este încărcat plugarul pentru păşuni, păduri, tîrguri, vite, mori, etc. " 99 • Acordul de acţiune comună încheiat între Frontul
plugarilor şi Madosz a produs, în întreaga ţară, reacţii de solidaritate din
partea maselor muncitoare. Chemărilor P.C.R. adresate maselor cu privire la necesitatea generalizării acestui Front comun antifascist, i-au răs
puns imediat organizaţiile: Blocul democratic şi Partidul Socialist (Popovici}, care, după discuţiile prealabile avute la 8 noiembrie 100, au acceptat la 26 noiembrie 1935, propunerile P.C.R., privind încheierea unui acord
de luptă antifascistă 101 . Incheind acest acord, cele două organizaţii se declarau „ ... convinse că exprimă prin concentrarea acţiunilor, realitatea
năzuinţelor, luptelor şi organizării mulţimilor muncitoare de la oraşe şi
sate, a intelectualilor, micilor comercianţi, micilor industriaşi, mesedaşi
lor, funcţionarilor, pensionarilor şi tuturor acelora care sînt expuşi pericolului fascist ... " 102 . In momentul semnării acordului, cele două organizaţii chemau masele largi democratice din întreaga ţară înregimentate sau
neînregimentate în partide şi organizaţii politice „ ... să hotărască cu
un ceas mai devreme încheierea Frontului popular democrat între toate
forţele democratice din România"103.
La indicaţia partidului comunist, pentru generalizarea frontului comun, pe baza unei înţelegeri stabilite iniţial, delegaţi ai Blocului democratic şi partidului socialist (Popovici}, s-au deplasat, la 3 decembrie 1935,
în judeţul Hunedoara, luînd legătură cu reprezentanţii Frontului plugarilor104. Programul manifestărilor dedicate încheierii acordului comun a început printr-o măreaţă adunare convocate la Deva, la 6 decembrie 1935,
în sala „Decebal", sediul Frontului plugarilor 105 , la care, pe lingă delegaţiile organizaţiilor invitate, au participat reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor de plasă ale Frontului plugarilor.
Deschizînd adunarea, preşedintele Frontului plugarilor, dr. Petru
Groza, a salutat delegaţiile prezente şi a subliniat importanţa pe care
avea să o prezinte alcătuirea unui front al democraţiei constituit pe baza
Voinţei comune a organizaţiilor de masă antifasciste. Pe rînd au luat apoi
cuvîntul: Petre Constantinescu-Iaşi, C. Popovici, Ion Moga-Fileru, Miron Belea, Romulus Zăroni şi alţi reprezentanţi ai Blocului democratic,
Fronrtului plugarilor şi partidului socialist (Popovici), prezenţi la adunare*.
Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 33, voi. 4, fasc. 1.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 6, dosar nr. 9.084, fila 24.
Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 26, voi. 3, fasc. 16.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 6, dosar nr. 9084, fila 32.
103 Arhiva dr. Petru Groza, cutia nr. 26, vol. 3, fasc. 16.
104 Omul liber, din 12 ianuarie 1936; Facla, din
14 decembrie 1935.
1os G h. Mic 1 e, Răscoala pămîntului, Editura Frontul plugarilor, 1945, p. 204.
• In legătură cu poziţia Madoszului faţă de dezbaterile ce au avut loc la Deva
şi apoi faţă de semnarea acordului de la Tebea, trebuie subliniat că, deşi reprezentanţii lui nu au participat la aceste întilniri, ei au trimis organizaţiilor prezente
acolo, o scrisoare, în care arătau că se consideră întrutotul solidari cu cele discutate. In scrisoarea lor se arăta că solidaritatea le izvorăşte din linia programatică
stabilită de ei de acord cu reprezentanţii Frontului plugarilor la Băcia, linie care,
potrivit dorinţei lor, trebuia să rămină perfect valabilă şi în cadrul discuţiilor de la
Deva. Aşa se face că unele documente şi însăşi acordul de la Tebea semnat la
6 decembrie 1935, consideră că el era expresia năzuinţelor comune ale tuturor celor
4 organizaţii ce se raliaseră liniei politice a P.C.R. de luptă pentru crearea Frontului popular antifascist şi nu numai ale celor 3 organizaţii ai căror reprezimtanţi
şi-au depus semnăturile pe textul acordului.
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Cu toţii au subliniat semnificaţia acelei adunări ce avea să constituie începutul unor mari realizări pe drumul închegării în România a Frontului
popular antifascist. Adresîndu-se participanţilor la adunare şi mulţumind
reprezentanţilor muncitorilor ceferişti, petrolişti, metalurgişti, mineri, din
porturi etc. prezenţi aici, Miron Belea spunea: „Noi am socotit ca o săr
bătoare cînd aţi venit să ne aduceţi salutul muncitorimii. De multă vreme
vă aşteptăm, pentru că am fost convinşi că numai prin unirea noastră
a tuturora putem înlătura înşelătorii de ieri. Inciheind acordul cu voi, sîntem siguri că am făcut un pas înainte spre libertatea întregului popor românesc"106.
Potrivit hotărîrii, delegaţii prezenţi s-au deplasat în o serie de comune din judeţ (Folt, Certej, Buituri, Sarmizegetusa, Hunedoara, Tebea
etc.) unde, în. cadrul unor întruniri special convocate, s-a procedat la supunerea aprobării voinţei masei de participanţi a problemelor legate de
necesitatea alcătuirii unui Front popular antifascist bine închegat 107. Pretutindeni, masele au aclamat îndelung propunerile pentru trecerea la
semnarea unui acord de front comun între organizaţiile prezente la aceste
manifestări. In cadrul acestor întruniri au luat cuvîntul pe lingă
dr. Petru Groza, P. Constantinescu-Iaşi, Athanase Joja, Romulus Zăroni,
C. Popovici - numeroşi muncitori, ţărani, intelectuali, etc. Cu toţii şi-au
exprimat acordul cu încheierea unei înţelegeri de colaborare 'antifascistă.
In cadrul fiecărei întruniri au fost votate apoi moţiuni conţinînd principalele revendicări ale celor prezenţi1° 8 •
Munca pe care o desfăşuraseră cu asiduitate comuniştii şi activiştii
organizaţiilor de masă democratice, pentru pregătirea tuturor acestor întruniri, concretizate în entuziasmul care a caracterizat desfăşurarea lor,
a condus la încheierea în aceeaşi zi, la 6 decembrie 1935, a unui acord
de acţiune comună antUascistă. Acordul a fost încheiat la Tebea, comună
în care s-a ţinut ultima din întrunirile convocate în acea zi de 6 decembrie 1935. In chip simbolic, acordul a fost semnat sub gorunul lui Horia
şi la mormîntul lui Avram Iancu, ca semn de cinstire a luptelor duse 'in
trecut pentru libertate şi bunăstarea maselor muncitoare 109.
In acord, după ce se expuneau condiţiile în care fusese încheiat, se
sfabileau obiectivele pentru a căror realizare aveau să activeze în viitor
organizaţiile raliiate pe platforma comună la chemarea P.C.R. Aceste obiective erau consemnate în acord sub forma unui program minimal de acţiu
ne care conţinea următoarele sarcini: lupta împotriva pericolului fascist
indiferent de forma ce l-ar fi îmbrăcat; împotriva cenzurii şi stării de asediu pe cale de a fi permanentizate în acei ani; pentru libertatea presei şi
a întrunirilor; pentru dreptul de organizare politică, sindicală şi culturală
a maselor muncitoare; împotriva fiscalităţii excesive şi a scumpetei; împotrivia proiectului de lege a meseriilor; pentru egalitatea de tratament
a naţionalităţilor conlocuitoare; pentru libertatea naţională a poporului
1oe
101

G h . Mic 1 e, op. cit., p. 205.
Ibidem.

ţ ă, M. V a 1 e a, Activitatea desflfşuratlf de Frontul :fi'lugarilor fn anii 1933 - februarie 1938, pentru aplfrarea intereselor ţlfrlfnimii muncitoare, fmpotriva fascizlfrii ţlfrii şi a preglftirilor de rlfzboi, în „Analele Institutului
1

os G h. I. I o n i

de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1963, p. 62.
ioe Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 20, dosar nr. 4.076, fila 52; Vremuri noi,
nr. 3/1936; Steagul roşu, din martie 1937.
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român, împotriva zăgăzuirii libertăţii culturii faţă de studenţime şi fii de
oameni săraci; pentru o lege electorală pe baza proporţionalităţii; pentru
alegeri libere; pentru mărirea salariilor şi asigurarea unor condiţii de
muncă omeneşti tineretului şi femeii muncitoare; pentru amnistierea tuturor luptătorilor revoluţionari, antifascişti; împotriva modificării constituţiei în chip şi mai reacţionar decît era; împotriva acţiunii organizaţiilor
fasciste; împotriva militarizării şi înarmării acestor organizaţii; împotriva războiului, pentru pace; pentru menţinerea şi întărirea pactelor de
prietenie în vigoare etc. „Cele 4 organizaţii - se spunea în continuare cred că prin acordul încheiat exprimă năzuinţele şi luptele mulţimilor
muncitoare, intelectuale, mic-burgheze şi ale tuturor categoriilor producătoare din România". Apoi, subliniind că acest acord nu este altceva decît
o dezvoltare pe baze mai largi a acordurilor semnate iniţial la Băcia (între
Frontul plugarilor şi Madosz) şi Bucureşti (între Blocul democratic şi Partidul Socialist), organizaţiile semnatare se declarau convinse că păşesc din
acel moment „ ... pe calea înfăptuirii unor mari măsuri istorice: impunerea prin luptă a unui regim de libertate, de democraţie reală ... ". După
ce în încheierea acordului se preciza că el „ .. îşi are originea în frămîn
tarea şi acţiunea mulţimii muncitoreşti şi ţărăneşti, hotărîte să înfrunte
prin orice mijloace orice fel de aventură dictatorială reacţionară", era
adresat un cald apel „ .. întregului popor muncitor din această ţară şi
tuturor organizaţiilor: Partidul Social-Democrat, Partidul Socialist-Unitar,
Partidul Naţional-Ţărănesc, Partidul Radical-Ţărănesc, tuturor asociaţiilor
de meseriaşi, comercianţi, funcţionari, pensionari şi intelectuali, cum şi
organizaţiilor muncitoreşti politice şi sindicale, să se alăture acţiunii noastre, pentru a înfăptui cu un ceas mai devreme adevăratul front popular
între toate forţele democratice din România, singura chezăşie a luptei pentru libertate şi pace" 11 o.
Incheierea acordului de la Tebea - rod al muncii neobosite duse de
P.C.R. pentru ralierea pe o platformă comună a organizaţiilor democratice, antifasciste - a fost viu salutată de mişcarea muncitorească din ţara
noastră 111 • Prin semnarea acordului de la Tebea, preciza un ziar al vremii, „drumul marilor realizări, în cadrul şi pe platforma Frontului popular este deschis" 112 • Aprecieri deosebite au fost făcute asupra acordului şi
în organele de presă ale mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţio
nale113.
Perioada ce a urmat semnării acordului de la Tebea a fost marcată
de o serie de noi eforturi întreprinse, sub îndrumarea şi conducerea P.C.R.,
de către organizaţiile de masă raliate pe platforma de luptă antifascistă,
de a atrage în frontul comun noi şi noi partide şi organizaţii dornice de
a-şi aduce contribuţia în lupta împotriva pericolului fascist. Succesele
obţinute de mişcarea antifascistă din România în cursul anilor următori
au reprezentat o verificare a liniei tactice a P.C.R. aplcată în activitatea
desfăşurată pentru realizarea Frontului unic muncitoresc şi, pe această
bază, a Frontului popular antifascist.
Arhiva C.C. al P.C.R„ fond nr. 20, dosar nr. 4.076, fila 52.
roşu, din martie 1936; Vremuri noi, nr. 3/1936; Blocul, din 14
ianuarie 1936.
112 lnainte, din 20 decembrie 1935.
m Le corespondence bakanique, din 25 decembrie 1935.
110
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L'ORGANISATION „LE FRONT DES LABOUREURS" PREMl~RES ANNEES D'ACTIVITE (1933-1935)

CREATION ET

Cree pendant Ies annees des puissantes actions revolutionnaires de la classe
ouvriere, l'organisation democratique des paysans „Le Front des Laboureurs" a
apporte sa contribution a la lutte de tout le peuple roumain, sous la direction du
Parti Communiste Roumain, contre le regime capitaliste.
Les riches sources documentaires dont se sert l'auteur font ressortir le rO!e
joue par le „Front des Laboureurs" l'organisation de la paysannerie laborieuse de
Roumanie, a cOte des autres categories sociales exploitees et opprimees.
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CONTRIBUŢIA

FRONTULUI PLUGARILOR LA INFĂPTUIREA
REFORMEI AGRARE DIN 1945

llle Avram

Principala sarcină a primei etape a revoluţiei populare din ţara noasa constituit-o rezolvarea din punct de vedere burghezo-democratic a
problemei ţărăneşti prin înfăptuirea reformei agrare, care a însemnat
lichidarea moşierimii ca clasă şi a resturilor feudale, improprietărirea ţă
ranilor fără pămînt sau cu pămînt puţin.
Intrucît în România se împleteau cele mai dezvoltate forme ale
exploatării semiiobăgiste în agricultură, alături de principala contradicţie,
cea dintre burghezie şi proletariat, se manifestă cu tărie şi contradicţia
dintre ţărănimea muncitoare şi moşierime, cerindu-şi rezolvarea prin
desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice.
Prin tactica justă a P.C.R., stabilită în urma analizei profunde a situaţiei din ţară, a fost folosită cu efect influenţa mare pe care o avea Frontul plugarilor în rîndurile maselor ţărăneşti, în înfăptuirea reformei
agrare şi instaurarea guvernului democratic, ca principale verigi din lanţul măsurilor luate pentru cucerirea deplină şi definitivă a puterii politice din mîinile reacţiunii.
In condiţiile năzuinţei arzătoare de rezolvare a problemei pămîntului
pentru ţărănime, posibilă de realizat numai în alianţă şi sub conducerea
proletariatului în frunte cu partidul său, înfăptuirea reformei agrare avea
importanţă hotărîtoare în făurirea alianţei de luptă muncitoreşti-ţărăneşti
din România.
Iată ce se spunea în această privinţă chiar în primul număr legal al
ziarului „Scînteia": „Cea mai arzătoare problemă care frămîntă marea
majoritate a ţărănimii este problema agrară, problema pămîntului. Toate
reformele de pînă acuma n-au satisfăcut nici pe departe nevoia de pămînt
a ţăranilor. Vreo 12.000 de familii moşiereşti stăpînesc tot atîta pămînt
cit stăpîneşte pe de altă parte majoritatea covîrşitoare a ţărănimii.
Aproape 3.000 de familii moşiereşti au proprietăţi de peste 500 de ha,
iar aproape 2 milioane de familii ţărăneşti au sub 3 ha, sau n-au pămînt
deloc." In continuare, se mai arăta: „Din punct de vedere istoric problema
exproprierii marilor moşieri este de mult la ordinea zilei. Din punct de
vedere social ca nevoile celor mulţi să fie satisfăcute în dauna celor puţini
şi bogaţi. Astăzi exproprierea unor mari moşieri se pune în mod deosebit de ascuţit din punct de vedere politic" 1•
Un loc de fruncte a ocupat problema reformei agrare şi în proiectul
de platformă al F.N.D. din septembrie 1944.
Pentru înfăptuirea acestui măreţ deziderat al întregului nostru popor, P.C.R. împreună cu Frontul plugarilor şi celelalte forţe democratice
tră

1

Sdnteia, nr. 1, din 21 sept. 1944, p. 3.
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au desfăşurat o intensă activitate politică şi organizatorică, infruntînd împotrivirea înverşunată a moşierimii şi a întregii reacţiuni.
Pînă cînd P.C.R. nu ridicase problema înfăptuirii reformei agrare in
faţa întregii ţări partidele „istorice" adoptaseră „tactica tăcerii". După
publicarea proiectului de platformă a F.N.D., la începutul lunii octombrie 1944. P.N.T. a publicat manifestul - program invocînd aşa-zisa
„funcţie socială" a marii proprietăţi moşiereşti, cu scopul de a salva moşierimea şi a împiedica înfăptuirea reformei agrare. Iată ce afirma P.N.T.:
„Reforma agrară ar fi o catastrofă pentru ţara noastră. Reforma agrară
nu se poate aplica astăzi. Ţăranului din România trebuie să-i dăm o educaţie specială pentru a-l face bun gospodar, pentru a-l învăţa cum trebuie
folosit pămîntul" 2 • Cînd însă masele de ţărani cu sprijinul muncitorilor
din întreprinderi au trecut la înfăptuirea, cu de la sine putere, a reformei agrare, şefii partidelor „istorice" au început să se declare ca partizani
ai reformei agrare, dar aceasta să fie începută numai după război.
Pentru izolarea ţărănimii muncitoare, faţă de proletariat prin dezorientarea şi înşelarea acesteia, pentru tergiversarea la nesfîrşit a reformei, guvernul Rădescu a înfiinţat la 16 decembrie 1944 o comisie pentru
„studierea" reformei agrare. In scopul demascării acestei atitudini a partidelor „istorice" şi pentru împiedicarea luării unor hotărîri reacţionare,
forţele democratice au participat în comisia formată din 17 membrii prin
8 reprezentanţi, din partea Frontului plugarilor fiind delegaţi, vechii luptă
tori plugari Ioan Moga-Fileru şi laviţă Dumbravă Sarmizegetusa~.
Faţă de sarcina stabilită de către guvern, comisiei, doar de „studiere
şi adunare a elementelor necesare viitoarei reforme agrare", de faptul că
în primele trei şedinţe „s pecialiş tii" reacţionari din comisie s-au referit
doar la „greutăţile" privind rezolvarea acestei probleme, lipsa de pămînt,
etc. şi mai ales pentru că unii au încercat să dovedească „inutilitatea" economico-socială a exproprierii moşiilor, reprezentanţii F.N.D. şi în primul
rînd delegaţii Frontului plugarilor au combătut cu energie, „teoriile" reacţiunii, arătînd că reforma se va înfăptui de către ţărani, cu sprijinul muncitorilor, peste capul reacţiunii.
Iată cum prezenta ziarul „Frontul plugarilor" această poziţie într-un
articol publicat la 7 februarie 1945: „ ... Astăzi, cînd plugărimea din toată
ţara este chemată să-şi rezolve singură problema ei, nici o „statistică", nici
un „plan" de organizare a muncii agricole nu-i mai poate opri de la confiscarea pămîntului de la acei care nu-l muncesc şi oare trăiesc din sudoarea plugarilor fără pămînt" 4 •
Subliniind contribuţia pe care reprezentanţii Frontului plugarilor o
aduceau la pregătirea şi înfăptuirea reformei agrare, Ion Moga-Fileru
arăta, referitor la ţărănime: „Ani de-a-rîndul a fost umilită de toate
partidele politice. Acum plugărimea îşi are reprezentanţii ei în guvern.
Acum reforma agrară n-o mai fac oamenii care cunoşteau ţărănimea numai din campaniile electorale, ci o facem noi, delegaţii plugărimii. Noi
lucrăm la ea pentru ca să fie cinstită, să fie dreaptă" 5 •
Delegaţii Frontului plugarilor în comisie nu se mulţumesc cu discuţii ci doresc să se treacă la fapte, la împărţirea pămîntului.
2
'1
4

5
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Scînteia, nr. 106, din 13 ianuarie 1945.
R. Zăr o n i, Pămint pentru ţărani, în Horia nr. 4 din 25 I. 1945.
Frontul plugarilor, nr. 5 din 7 februarie 1945.
Horia, nr. 1 din 4 ianuarie 1945.
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Lupta pentru pămînt şi libertate se ducea de către Frontul plugarilor
pe faţă nu numai în cadrul comisiei ci şi în presă, prin adunări, mitinguri şi demonstraţii, căpătînd un caracter tot mai ascuţit.
Intr-un articol publicat în ziarul „Horia" se spunea: „ ... ţărănimea
veghează şi vai de acela care se pune în calea împlinirii năzuinţelor ei ...
Să se ia seama căci sacul este plin. De veacuri s-au adunat în el multe nedreptăţi. Nu mai încape niciuna. Frontul plugarilor este chibzuit din fire,
dar n-am dori, moşierilor ca provocările să se repete. Să ia seama" 6 !
O dată ce s-a cunoscut bine poziţia reacţiunii din comisie şi guvern
faţă de reforma agrară, iar P.C.R. stabilise linia de înfăptuire a reformei
peste capul acestora, delegaţii Frontului plugarilor, sprijiniţi de ceilalţi
reprezentanţi ai F.N.D., declară răspicat că reforma se va înfăptui pe cale
revoluţionară. „Noi ştim - spunea Ion Moga-Fileru în comisie că între
ţărani şi conducătorii de pînă ieri este o ură atît de mare, încît nu s-a
inventat un aparat care să o poată măsura. Vă sfătuiesc să ne daţi pă
mîntul, să qe daţi tot ce pe bună dreptate e al nostru . . . Pielea să vă
mai scape". La intervenţia ministrului Hudiţă că între ţărani şi boieri nu
ar fi nici o ură şi că nici chiar răscoala din 1907 n-ar fi avut astfel de
cauze, Ion Moga-Fileru i-a răspuns: „ ... Atrag aci atenţiunea d-lui ministru Hudiţă şi membrilor din comisia de reformă agrară, că ura dintre
noi plugarii şi ei, boierii, creşte tot mai mare. Să se gîndească mai bine la
urmările acestei uri şi să caute să înlăture focul pînă nu-i prea tîrziu" 7 .
Prin poziţia combativă de luptă susţinută dusă de reprezentanţii
Frontului plugarilor alături de ceilalţi delegaţi ai F.N.D. în comisie, au
contribuit substanţial la obligarea reacţiunii de a renunţa la ideea împotrivirii prin război civil şi adoptarea unei tactici de evitare a înfăptuirii
reformei pe oale revoluţionară.
Garanţia succeselor obţinute de către ţărănimea muncitoare în lupta
pentru pămînt a constituit-o alianţa cu proletariatul, conlucrarea în muncă
şi luptă a Frontului plugarilor ,cu P.C.R. In legătură cu sprijinul dat Je
P.C.R. la pregătirea şi înfăptuirea reformei agrare, dr. Petru Groza afirma
într-un discurs din noiembrie 1944: „Partidul Comunist este cel care a
avut iniţiativa elaborării platformei în care locul de frunte e ocupat
de problema reformei agrare"H. Subliniind importanţa lucrării pămîntu
lui pentru viaţa şi viitorul poporului român, precizează că „numai cel care
e dispus să-şi muncească pămîntul va avea pămînt". Dr. Petru Groza avertizează pe Hudiţă că „Frontul plugarilor este organizaţia vie a plugarilor
români", care conlucrează cu „proletariatul reprezentat de Partidul Comunist" şi de aceste forţe nu se poate să nu se ţină seama. Evidenţiind
sprijinul dat de comunişti arată că: „Partidul Comunist apără interesele
ţărăneşti şi luptă ca pămîntul moşierilor să fie dat celor ce-l muncesc.
Această linie nu este decît salvatoare pentru ţară" 9 •
Urmînd exemplul dr. Petru Groza, intelectualii progresişti şi în primul rînd cadrele didactice de la sate, au fost alături de ţărani în lupta lor
dreaptă pentru pămînt, aşa după cum au declarat în mod public la Congresul general al învăţătorilor din Frontul plugarilor ţinut la 2 februarie
1945 la Bucureşti 10 •
6
7

Ibidem.

I o n M o g a Fi 1 e r u, Vrem pămînt, în Horia, nr. 6 din 10 febr. 1945.
s Petru Groza, Reconstrucţia Romdniei - discursuri politice, conferinţe şi
interview-uri, - 1944-46, Tipografia „Viaţa literară", Bucureşti, 1946. p. 19.
9 I d e m, p. 20.
1° Congresul general al învăţătorilor din Frontul plugarilor, în „Frontul plugarilor", nr. 5, din 7 februarie 1945.
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O atenţie deosebită a acordat Frontul plugarilor, la invitaţia P.C.R.,
atragerii specialiştilor din agricultură, a inginerilor agronomi, în oare scop
se conlucra cu „Asociaţia inginerilor agronomi democraţi", pentru cucerirea conducerilor camerelor agricole de partea Frontului plugarilor. Demascînd în presă poziţia reacţionară a unor specialişti din cadrul „Societăţii inginerilor agronomi din România", intenţia de a numi un „general
agricultor" ca executant al unui plan agricol, cît şi concedierea unui grup
de ingineri agronomi democraţi, Frontul plugarilor a ajutat masele muncitoare de a înţelege mai repede că numai pe cale revoluţioooră se putea
intra în posesia pămîntului pe care-l lucrau de veacuri 11 •
In lunile decembrie şi ianuarie, 1945 avînd loc o serie de conferinţe
ale organizaţiilor locale ale Frontului plugarilor, ţăranii muncitori rupîndu-se în masă de vechile partide burghezo-moşiereşti se ataşau frontului
inrolîndu-se în lupta comună cu proletariatul pentru pămînt şi pentru un
guvern democratic.
O anumită experienţă îşi cîştigase prin luarea măsurilor de lucrare a
pămîntului moşierilor fugiţi. lncă din toamna anului 1944, multe dintre
moşii fuseseră împărţite ţăranilor care se socoteau de pe atunci singuri
proprietari.
In apelul F.N.D. către ţară de la 1 ianuarie 1945 se spunea printre
altele: „Ţăranii care prin munca lor au asigurat pîinea poporului, chiar
tn pofida sabotajului multor moşieri, să intre cu plugul în primăvară în
propriul lor pămînt, căpătat prin împroprietărire".
La începutul anului 1945 toate forţele democratice şi în mod deosebit
Frontul plugarilor au trecut la propagarea lozincii exproprierii pînă în
primăvară a pămînturilor moşiereşti şi împărţirea lor ţăranilor, la înfăp
tuirea practică a reformei agrare.
Se apropiau însămînţările şi Ministerul Agriculturii nu lua nici un
fel de măsuri pregătitoare.
Intre prevederile Programului de guyernare a F.N.D. lansat la sfîrşitul lunii ianuarie 1945, de o însemnătate deosebită era înscrierea ca sarcină imediată a înfăptuirii reformei agrare. Spre deosebire de Platforma
F.N.D. din septembrie 1944, care prevedea exproprierea marii proprietăţi
agrare de la 50 ha în sus, fără a preciza că se vor „confisca pămînturile
criminalilor de război, ale moşierilor plecaţi cu nemţii şi ale celor care
sabotează" lucrările cîmpului de pe moşiilor lor ... " precum şi „pămîntul
ce depăşeşte 50 de ha al celorlalţi moşieri". Se mai prevedea crearea unui
fond de pămînt de rezervă pentru împroprietărirea ţăranilor din regiunile
lipsite de pămînt suficient cit şi înfiinţarea centrelor de maşini agricole.
ln program se mai făcea precizarea că pămîntul va fi confiscat fără despăgubiri şi că pămînturile bisericeşti şi mînăstireşti se exceptau de la
confiscare, lipsind astfel reacţiunea de posibilitatea de a folosi o parte a
clerului împotriva revoluţiei1 2 •
Frontul plugarilor făcînd parte din F.N.D. şi avînd pe dr. P. Groza,
preşedintele organizaţiei, drept candidat la preşedinţia guvernului F.N.D.,
a aderat de 1a bun început la toate prevederile programului pe care l-a
şi publicat în primul său număr de ziar.
Imediat după lansarea de către C.C. al P.C.R. a lozincii ocupam cu
forţa a pămînturilor, după publicarea în Scînteia a articolului întitulat:
„ln 45 de zile trebuie făcută reforma agrară", Frontul plugarilor adresează
11
12
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Frontul plugarilor, nr. 22, din 25 febr. 1945.
Frontul plugarilor, nr. 1, din 1 febr. 1945.
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maselor ţărăneşti manifestul de chemare pentru înfăptuirea reformei peste
capul majorităţii din guvern, în care le spunea: „Voi munciţi din greu ca
să faceţi să rodească pămîntul moşieresc, dar voi nu sinteţi stăpinii lui.
Ascultaţi plugari din toate colţurile ţării: a sosit ceasul ca ogorul pe care-l
munciţi să fie al vostru, nu al moşierilor ... Reforma agrară trebuie imediat îil!făptuită. Infăptuitorii ei trebuie să fiţi voi, plugarii, ajutaţi şi sprijiniţi de toţi cei care vor binele ţării. Impărţirea pămîntului nu se va face
de către comisiile moşiereşti şi cei care îi apără. Comitetele plugăreşti
trebuie să facă ele împărţirea pămintului ... Soarta voastră este în mîinile voastre. Strîngeţi-vă rîndurile, adunaţi-vă puterile, înfăptuiţi imediat
reforma agrară" 1a.
Manifestul publicat în acelaşi timp cînd Rădescu, în cunoscutul său
discurs provocator din sala „Aro" de la 11 februarie 1945 declara că reforma nu trebuie atunci înfăptuită, a avut un răsunet uriaş în rindurile maselor ţărăneşti care, indignate de poziţia susţinută de Rădescu, îi trimiteau mii de telegrame de protest.
Tot ca un răspuns prealabil discursului lui Rădescu răsuna şi cuvîntul
lui Ion Moga-Fileru în comisia de reformă şi publicat în ziarul „Horia"
la 10 februarie 1945: „ ... Dacă nu se va da pămînt celor lipsiţi şi ostaşilor de pe front s-ar putea ca fronturile să cadă şi atunci aceştia nu-şi
vor lăsa armele nici pe front şi nici la regimente, ci vor veni şi-şi vor
lua singuri pămîntul. Se poate să vrea atunci şi mai mult, să vrea şi pielea moşierilor".
Ţăranii muncitori răspunzînd cu entuziasm chemării adresate de
Frontul plugarilor din 11 februarie au trecut la înfăptuirea pe cale revoluţionară a reformei agrare peste capul autorităţilor reacţionare. Ţăranii
erau sprijiniţi în acţiunile lor de către echipe de muncitori însoţite de activişti de partid şi ai Frontului plugarilor. In decurs de numai trei săptămîni
acţiunea împărţirii pămînturilor moşiereşti a cuprins întreg teritoriul ţă
rii. De fapt în judeţele din nordul Moldovei cît şi în alte regiuni, în cazul
moşierilor absenteişti, reforma agrară începuse încă din toamna anului
1944 14 • Pămînturile acestora erau.împărţite de Comitetele săteşti ale Frontului plugarilor sau comitetele ţărăneşti locale, familiilor celor mai îndreptăţite de a primi pămînt; ori erau lucrate prin administraţia consiliilor comunale. Atit arhivele cît şi presa vremii abundă de date documentare în acest sens.
Conferinţele organelor locale ale Frontului plugarilor şi F.N.D. ce
aveau loc la diferite niveluri luau măsuri şi hotăriri importante în legă
tură cu înfăptuirea reformei agrare conform situaţiei specifice din agricultură în diferite zone ale ţării.
La început organizaţiile Frontului plugarilor efectuau, în mod practic
lucrările de expropriere în cele mai multe cazuri. Ulterior s-a trecut la
blegerea comitetelor locale de reformă agrară din care făceau parte şi relJrezentanţii altor organizaţii.
Urmînd exemplul C.C. al P.C.R. conducerea centrală a Frontului plugarilor a transmis instrucţiuni amănunţite şi concrete, cît şi anumite circulări ulterioare în legătură cu modul cum se face exproprierea pămin
turilor moşiereşti şi împroprietărirea ţăranilor muncitori şi a ostaşilor de
pe front, a văduvelor şi orfanilor de război. La nivelul organizaţiilor regio13
1'

Scînteia nr. 136, din 11 februarie 1945.
Arhiva Comitetului judeţean Iaşi al P.C.R., fond nr. 26, dosar nr. 10, fila 23.
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nale ale Frontului plugarilor aceste îndrumări erau completate conform
unor cerinţe specifice locale;
In întreaga ţară în cea de a doua jumătate a lunii februarie se înfăp
tuia reforma agrară. In numai cîteva zile în judeţul Hunedoara spre exemplu, cu sprijinul a peste 400 de muncitori din Valea Jiului împărţiţi în
40 de echipe, organizaţiile Frontului plugarilor au expropriat şi împărţit
ţăranilor muncitori îndreptăţiţi peste 6000 de hectare, reforma agrară fiind
în linii generale înfăptuită 1 5.
In adunările şi manifestaţiile entuziaste ce aveau loc în această perioadă peste tot, se cerea pe lîngă exproprierea pămînturilor moşiereşti,
aducerea la cîrma ţării a unui guvern de largă concentrare democratică în
frunte cu dr. Petru Groza, preşedintele Frontului plugarilor.
In zeci şi sute de comune şi sate din toate judeţele ţării exproprierea
moşiilor şi împărţirea lor la ţărani era terminată o dată cu instaurarea
guvernului democratic care n-a avut decît s-o legifereze fapt ce a constituit cea mai însemnată măsură înfăptuită de guvernul democratic imediat după instaurarea sa. Proiectul de lege al reformei agrare a fost definitivat în şedinţa Consiliului de Miniştri din 20 martie 1945, iar la 23
martie a căpătat putere de lege.
Pe baza legii reformei agrare au fost expropriate fără despăgubire pă
mînturile şi inventarul viu şi mort al proprietarilor fascişti şi al celor care
au colaborat cu hitleriştii, ale criminalilor de război şi ale duşmanilor
poporului vinovaţi de dezastrul ţării, cît şi pămînturile ce depăşeau 50 de
ha ale tuturor celorlalţi moşieri.
Dr. P. Groza, preşedintele Frontului plugarilor şi al guvernului democratic, cu prilejul depunerii proiectului de lege în şedinţa Consiliului de
Miniştri arăta că: „ ... în funcţie de această lege-reformă stă liniştea noastră socială, ordinea publică, considerarea temeinică a acestei ţări de plugari "16.
O dată cu apariţia Decretului-lege din 23 martie 1945 organizaţiile
Frontului plugarilor au desfăşurat o susţinută muncă politică la sate pentru terminarea lucrărilor reformei agrare intrată de acum în faza finală.
Pentru rezolvarea contestaţiilor privitoare la diferendele dintre proprietari şi ţăranii împroprietăriţi s--au creat comisii de plasă în care rolul
de seamă îl aveau membrii Frontului plugarilor.
In perioada încheiată de după legiferarea reformei agrare, într-un
timp scurt, s-a ajuns ca exproprierea pămînturilor şi împărţirea lor să fie
pe sfirşite. Aşa de pildă în judeţul Covurlui se expropriază peste 27.000
ha, în jud. Arad cca 60.000 de jugăre, în Braşov peste 21.000 ha, etc.
[n vara anului 1945 la nivelul regionalelor suprafeţele confiscate se ridicau la ordinul sutelor de mii de ha. Astfel în regionala Bucureşti se expropriaseră 189.835 ha, urmată de Regionala Dunărea de Jos cu 140.075 ha„
Banatul cu 131 ha, Moldova cu 1330.412 ha, etc. In 10 din cele 12 regiuni
au fost împroprietăriţi în total un număr de 549.735 de ţărani muncitori 17 •
In luna septembrie 1945 numărul moşiilor de peste 50 de hectare confiscate pe ţară se ridicase la 7 .303, cu o suprafaţă de 1.415.258 ha şi
728.961 ţărani împroprietăriţi1 8 •
Arhiva centrală a C.C. al P.C.R„ fond nr. 1, dosar nr. 12, fila 17.
Idem, fond nr. 103, dosar nr. 8961, fila 3.
17 Raport statistic al reformei agrare pe luna septemberie 1945; Arhiva centrală a C.C. al P.C.R„ fond nr. 1, dosar nr. 13, fila 127.
te Idem.
15
16
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O valoroasă contribuţie şi-a adus-o Frontul plugarilor la constituirea,
din maşinile agricole confiscate, a primelor centre judeţene de maşini,
germene ale S.M.T. de mai tîrziu.
Cu toate greutăţile nemaiîntîlnite înainte, provocate de cei doi ani de
secetă ce au urmat, ţăranii muncitori îndrumaţi de organizaţia Frontului
plugarilor au lucrat pămîntul primit prin reformă, salvînd soarta şi viitorul întregii ţări.
In acelaşi timp organizaţiile Frontului plugarilor au continuat să--şi
aducă aportul lor substanţial la confiscările pămînturilor moşiereşti ce
mai rămăseseră în diferite localităţi din ţară, unde forţele democratice
mai slab organizate nu acţionaseră încă la unele acţiuni de corectare a
diferitelor abuzuri comise, la împărţirea în cadrul unor uriaşe şi entuziaste
mitinguri a titlurilor de proprietate etc.
După încă doi ani, 1946-1947, situaţia finală a reformei agrare se
prezenta după cum urmează: 155.832 moşii expropriate totalizînd o suprafaţă de l.468.94G ha de pămînt împărţite la 917.777 familii de ţărani
îndreptăţiţi şi 359.384 ha constituind rezerva de stat 19 .
Prin înfăptuirea reformei agrare din 1945, una din cele mai mari cuceriri revoluţionare ale poporului român la care Frontul plugarilor şi-a
adus un aport de seamă, a fost rezolvată pentru ţara noastră problema
fundamentală a revoluţiei burghezo-democratice şi s-a făurit şi întărit
alianţa muncitorească-ţărănească, forţa socială capabilă să rezolve sarcinile revoluţionare ce au urmat.

LA CONTRIBUTION DU „FRONT DES LABOUREURS" A L'ACCOMPLISSEMENT
DE LA ReFORME AGRAIRE DE 1945

RESUME

Dans le cadre de la lutte pour l'accomplissement de la reforme agraire de
1945, le „Front des Labourcurs" a fourni un apport des plus considerables dans la
eonfiscation des grandes terres, dans la constitution des premiers centres departementaux de machines agricoles et, en general, dans la creation et le renforcement
de l'aliance entre la classe ouvriere et la paysannerie, force sociale capable de mener a bonne fin Ies charges revolutionnaires qui ont suivi.
19

Arhiva Ministerului Agriculturii, fond nr. 6, dosar nr. 1, fila 1.
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PREFECTURA

JUDEŢULUI

HUNEDOARA

Ion

Frăţilă

Materialele documentare ale Fondului arhivistic de stat constituie un
patrimoniu istoric, un adevărat tezaur, cu nebănuite surse de informare
pentru ştiinţă în general şi pentru ştiinţa istoriei în special. Ele ne fac
să preţuim şi mai mult istoria poporului nostru, să cunoaştem mai bine
tot ce a fost bun şi valoros în trecut.
Judeţul Hunedoara este deosebit de bogat în fapte istorice, fapte ce
şi-au găsit loc de păstrare în primul rînd în documentele de arhivă. Ia 1..ă
de ce ne-am propus ca în cele ce urmează să facem o succintă prezentare
a unuia dintre cele mai importante fonduri arhivistice ce se păstrează la
Arhivele Statului judeţului Hunedoara.
Din cele mai vechi timpuri ţinutul cursului de mijloc al Mureşului a
fost cunoscut ca ţinutul clasic al cnezatelor româneşti, care au fost concentrate de către regii ungari, mai tîrziu în jurul unor centre fortificate ca
Haţeg, Hunedoara, Deva, Hălmagiu. Unirea ulterioară a unor astfel de teritorii a dus la formarea Comitatului Hunedoara, a cărei existenţă documentară este datată în anul 1276, cînd fără să precizeze limitele teritoriale, un document vorbeşte despre „Comitatus de Hunod" 1 •
In veacul al XV-lea comitatul avea o întindere destul de restrînsă,
mărginindu-se la nord şi vest cu Zarandul, la est cu Scaunul Orăştiei şi
Comitatul Alba Inferioară.
Anarhia feudală care a cuprins regatul maghiar încă din secolul al
XIII-lea a dus treptat la slăbirea autorităţii regale, comitatele conturîndu-se tot mai mult ca organe ale statului şi ale nobilimii locale, cu o anume autonomie. In fruntea comitatului se găsea acum un comite numit de
rege şi un vice comite care era ales de către adunarea generală a nobililor, organul superior al comitatului.
După dezastrul de la Mohaci şi ocuparea Budei de către turci cînd
se înfiinţează principatul autonom al Transilvaniei, forma de organizare
locală continuă să fie tot cea a comitatelor, acestea bucurîndu-se de drepturile care le-au avut şi înainte. Acum comitatul era organizat în trei
cercuri: Cercul Mureşului, Cercul Valea Mureşului şi districtul Haţeg11lui. De această dată pe lîngă adunarea generală, în cadrul comitatului mai
funcţionează şi scaunele de judecată sub următoarea formă: scaunul general de judecată (sedria genetalis, sedes nobilitares) scaunul parţial (sedria poritalis, sedes judiciaria poritalis) pentru cauze civile minore, între
nobili, scaunul filial (sedria filialis, sedria judiciaria) ca instanţă de apel
tn cauze iobăgeşti, scaunul domina! (forum dominalae) şi scaunul sătesc
(forum pedaneum).
1
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Ocupaţia austriacă în Transilvania a păstrat vechile forme de organizare social politică, dar a căutat tot timpul să facă din ele organe ale puterii centrale.
Transformări mai importante suferă administraţia în perioada absolutismului iluminat, cînd comitatele, în special, încetează de a mai fi
organe în mîna nobilimii locale, iar funcţionarii devin de carieră. Măsurile
de modernizare aduse de Maria Tereza şi Iosif al II-lea au dus la crearea
comitatelor ca organe locale ale Curţii din Viena. La 1763, în timpul
domniei Mariei Tereza, se înfiinţează Tabula Continua pentru comitate
avînd un deosebit rol în rezolvarea sarcinilor administrative şi a problemelor judecătoreşti. Subliniem că în această perioadă se introduce registratura, se introduce un sistem de evidenţă a arhivei şi se fixează sediul
stabil al comitatelor.
In anul 1784 Iosif al II-lea desfiinţează vechile autonomii a comitatelor şi înfiinţează altele noi. Cu acest prilej la Comitatul Hunedoara se
ataşează o parte a fostului Comitat Zarand. După moartea lui Iosif al
II-lea, în 1790 se revine la vechile fo~me de organizare.
La 1808 găsim Comitatul Hunedoara împărţit în 18 plăşi 2 • Acestea
erau: Rîu Bărbat (Borbathvizen), Măceşd (Macsedans), Toteşti (Tatesdensen), Demsuş (Demsusiensem), Clopotiva (Klopotinaien), Lojard (Lasediensem), Hăşdat (Hasdathiens), Peştiş (Pestesiensem), Deva (Devaiensem),
Hunedoara (Vayda-Huniadiensem), Lăpuşnic (Lapusnyak), Geoagiu de jos
(Alguagyens), Almaş (Almasiensem), Chimindia (Kemendiens), Soimuş
(Maros-Solymaiensem), Ilia (lllyensem), Gurasada (Guraszadiensem) repartizate în cele trei cercuri ale Haţegului, Valea Mureşului şi Peste
Mureş.

După înfrîngerea revoluţiei de la 1848 noua stăpînire habsburgică
introduce o perioadă de administraţie provizorie militaro-civilă, infiinţînd cele şase districte militare. Acum Comitatul Hunedoara este înglobat
Districtului Militar Alba, care avea în subordinea sa cele cinci cercuri:
Alba Deva, Haţeg, Baia de Criş şi Blaj.
Începînd cu anul 1854 se trece la o altă formă de organizare administrativ-teritorială, aceea a prefecturilor. Vechiul teritoriu al Comitatului
Hunedoara, la care s-au adăugat încă două plăşi ale fostului Comitat Zarand, formează Prefectura Orăştie, care are în subordine următoarele
nouă preturi: Hălmagi, Criş, Ilia, Soimuş, Deva, Hunedoara, Orăştie,
Haţeg, Pui.
Situaţia de mai sus durează doar pînă la 15 aprilie 1861, cînd se renunţă la acest sistem şi se revine la comitate. Din Prefectura Orăştie se
creează două comitate: Hunedoara şi Zarand. După această nouă împărţire
Comitatul Hunedoara are şase cercuri: Orăştie, Deva, Dobra, Hunedoara,
Haţeg,· Pui.
·
Conform liniei din epoca feudală problemele de ordin judecătoresc
se menţin în competenţa organelor administrative. La 1790 se încearcă o
separare a justiţiei de administraţie, rolul acestei separări revenindu-.j
legii a IV-a din anul 1869, iar prin legea XXXI din 1871 se înfiinţează
tribunalele şi judecătoriile.
După această dată competenţa organelor administrative este conturată, ea precizîndu-se şi mai mult o dată cu publicarea legii XXXXII privind organizarea autorităţilor care preconiza următoarele părţi structurale: Comisia administrativă, prefect, subprefect, jurist consult, Sedria
2
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prim medic, prim inginer, Arhivă, Contabilitate. Potrivit legii
din 1876 Comitatul Hunedoara avea în subordinea sa zece plăşi: Baia de
Criş, Brad, Deva, Geoagiu, Haţeg, Hunedoara, Ilia mureşană, Orăşti~,
Petroşani, Pui şi patru oraşe cu consiliu: Deva, Haţeg, Hunedoara, Orăştie.
Cu această structură Comitatul Hunedoara şi-a continuat activitatea
pînă în 1918 cînd după unirea Transilvaniei cu România, Consiliul Dirigent prin Decretul II desfiinţează vechea administraţie, înlocuind încetul
cu încetul legile vechii stăpîniri cu cele româneşti unificatoare.
Potrivit legii din 1925 prefectura este condusă de Consiliul judeţean
prin delegaţie permanentă, care-şi ţinea şedinţele sub preşedenţia prefectului, numit de stat. Consiliul judeţean era ales şi ca sarcină importantă avea numirea preşedinţilor celor patru comisiuni: economică, culte,
lucrări publice, sanitare, care formau delegaţia permanentă. Teritorial
Prefectura judeţului Hunedoara era împărţită în plăşi: Avram Iancu,
Brad, Dobra, Geoagiu, Haţeg, Hunedoara, Ilia, Orăştie, Petroşani, Pui,
Sarmizegetusa, Simeria, Soimuş.
Suferind unele modificări în ceea ce priveşte împărţirea teritorială pe
plăşi şi în cadrul acestora, prefectura îşi continuă activitatea în acest mod
de organizare pînă în anul 1949, cînd iau fiinţă comitetele provizorii,
organe de tranziţie, pregătitoare a formei de organizare, specific democratică, sfaturile populare.
Cantitatea totală de 268 m.l. de arhivă cu anii extremi 1678-1950
se află prelucrată la Arhivele Statului Deva (incontestabil că iniţial această cantitate a fost cu mult mai mare).
In timpul celui de al doilea război mondial arhiva Prefecturii judeţu
lui Hunedoara a fost evacuată la mai multe primării comunale din judeţ.
La sfîrşitul anului 1945 ea a fost strînsă de la aceste comune şi -depozitată
la sediul Prefecturii judeţului, în Deva. Intr-un proces verbal încheiat
la 13 mai 1949 şi din anumite note istorice întocmite anterior se consemnează că în urma acestei evacuări s-a distrus şi s-a pierdut mult material
arhivistic:~.

Din cercetările făcute rezultă că o anumită cantitate de arhivă din
acest fond a fost inundată, iar alta a fost distrusă datorită condiţiilor vitrege de păstrare.
La intervenţia sindicatului profesorilor secundari din Deva, în 1948,
după aprobarea prefectului judeţului, s-a format un colectiv de „selecţionare, clasificare şi studiere" a documentelor, după care întregul material arhivistic a fost aşezat în lăzi şi predat, spre păstrare muzeului din
Deva. De aici în 1954 a fost din nou readus la fostul Sf,at Popular al
regiunii Hunedoara de unde în acelaşi an a fost preluat de către Arhivele Statului din Deva, care a reuşit să creeze condiţii optime de conservare şi să prelucreze acest fond favorizînd punerea valoroaselor materiale ce îl compun în circuitul ştiinţific.
Cu toate lipsurile pe care le prezintă, materialul arhivistic ce compune Fondul Prefecturii judeţului Hunedoara, asigură o bogată documentaţie referitoare la aspectele cele mai variate ale vieţii economice, sociale
şi politice ce au avut loc pe meleagurile hunedorene de-a lungul secolelor.
După cum se ştie, spre sfîrşitul sec. al XVI-lea şi începutul celui de
al XVII-lea se simte în Transilvania o înăsprire a feudalismului, acesta
întărindu-se, dar într-un ritm lent. Acest lucru s-a datorat unor particu3

Vezi dosarul fondului.
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larităţi

de organizare socială a unor ţinuturi şi mai ales dominaţiei otomane mai întîi şi apoi a celei habsburgice. „Dar ceea ce a contribuit
într-o mare măsură la dezvoltarea înceată a societăţii a fost în primul
rînd însuşi sistemul feudal, menţinerea relaţiilor feudale, legarea mai
strînsă de glie şi exploatarea grea a ţărănimii iobage"'· Rezerva seniorială, producătoare pentru piaţă era încă puţin dezvoltată, baza producţiei
de mărfuri agricole formînd-o în această perioadă gospodăria ţărănească.
Piaţa era aprovizionată cu produse ce proveneau mai ales din dijmă iar
mai tîrziu din robotă.
Documentele care se păstrează în fondul de care ne ocupăm începînd
cu anul 1678 oglindesc în bună măsură obligaţiile feudale, în muncă, în
produse şi în bani, dovedind că situaţia ţărănimii din Comitatul Hunedoara, ca şi a întregii ţărănimi din Transilvania era grea. Ele ne dovede:;c
că spre mijlocul secolului al XVII-lea exploatarea ţărănimii aservite devine tot mai aspră. Această situaţie a determinat ca în perioada la care
ne referim să abunde tot felul de plîngeri din toate localităţile comitatului împotriva proprietarilor de pămînt. Iobagii din Vîlcelele Bune arată
că „muncile grele şi abuzurile funcţionarilor sînt de nesuportat" 5 şi cer
comisiei prezidiale să intervină.
In prima jumătate a secolului al XVIII-lea datorită necesităţii aprovizionării armatei şi a aparatului statului austriac. creşterea producţiei· pe
piaţa internă se impune tot mai mult. De acest lucru profită stăpînii feudali care îşi sporesc rezerva seniorială prin acapararea pămîntului ţărani
lor. Această practică a deposedării nu era completă şi nu mergea nici pînă
la alungarea iobagului de pe pămînt pentru că stăpînul avea nevoie de
iobag ca să-i presteze robota. Cotropirea sesiilor iobăgeşti, îngrădirile în
folosirea fîneţelor, păşunilor şi pădurilor şi trecerea acestora în proprietatea domeniilor şi a nobilimii 6 , au contribuit la accelerarea procesului de
diferenţiere a ţărănimii. Tot mai multi ţărani lipsiţi de pămînt sînt nevoiţi
să se angajeze la alte munci sau să fugă de pe moşii. Dintr-o situaţie a
anului 1721, reiese că domeniului Deva, spre exemplu, îi aparţineau 54
sate cu 229 familii de iobagi, dintre care ~2 familii de iobagi figurează
ca fugiţi de pe moşii'. Folosindu-se de hotărîrea Dietei care s-a ţinut la
Sibiu în 21 august 1759, potrivit căreia nobilii se menţin în privilegiile
lor, aceştia au revenit pentru restituirea moşiilor avute pe teritoriul comitatului. In această acţiune a lor, ei au fost ajutaţi foarte mult de Tabula
Continua a Comitatului Hunedoara, înfiinţată la 1764R.
Mulţi nobili veniţi din alte comitate ca funcţionari ai autorităţibr
şi în urma căsătoriilor încheiate, au dobîndit în teritoriul comitatului
vetre de casă, bunuri şi părţi de sesii iobăgeşti, fenomene ce s-au produs
de asemenea în detrimentul scăderii vetrelor şi sesiilor iobăgeşti. Astfel,
în acţiunea întreprinsă de către fisc, la ordinul Gubernului pentru dovedirea nobilităţii reese că între anii 1771-1785 numai în oraşul Deva s-au
statornicit un număr de 26 asemenea nobili 9 • Dintr-o conscripţie efectuată la sfîrşitul anului 1783, în preajma răscoalei populare conduse de
4 Din Istoria Transilvaniei, vol. II, p. 181.
' Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 324/1.
6 Din Istoria Transilvaniei, voi. I, p. 254.
7 Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 26/1721.
s Tabula Continua rezolva cauzele politice, economice şi juridice ale locuitorilor, în componenţa căreia intrau numai nobilii.
9 Arh. Stat. Deva,
fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 132/1771, 135/1775,
26/1775, 3111781.
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Horea, Cloşca
lilor, iar ca o

şi Crişan, rezultă şi mai clar creşterea numărului nobiconsecinţă a acestui fapt se remarcă o creştere a iobagilor
rămaşi fără pămînt. Conscripţia mai sus amintită indică, numai pe lîngă
domeniul Sofiei Haller existenţa a încă 50 de proprietari, iar la coloana

manuali şi cei care îşi caută de lucru pentru a avea ce
cifra de 490 10 •
Contradicţiile dintre iobagi şi nobilime se ascut, ca urmare a creş
terii exploatării feudale şi fiscale, iar avîntul revoluţionar al maselor
creşte tot mai mult. Lupta ţărănimii iobage cunoaşte o amploare tot mai
mare începînd cu plîngeri înaintate autorităţilor pînă la ridicarea armată,
la răscoală. Din şirul acestora din urmă ne Yom opri la cea de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan, care reprezintă momentul culminant
al luptei ţărănimii împotriva exploatării feudale şi habsburgice din secolul al XVIII-lea.
Din documentele Prefecturii judeţului Hunedoara rezultă că deceniile şapte şi opt premergătoare răscoalei din 1784 au fost presărate cu
nenumărate izbucniri şi mişcări ţărăneşti, că aria răscoalei nu se putea
limita numai la Munţii Apuseni. Documentele oglindesc concurenţa celor
două forţe pentru supunerea iobăgiei, fiscul stăpînirii austriece şi nobilimea feudală şi apariţia elementelor capitaliste ce îşi făceau tot mai mult
loc în sînul vechii orînduiri 11 • Împotriva acestora se îndreaptă lupta maselor populare, ea intensificîndu-se pe măsura înăspririi exploatării. „Mai
ales după 1775 asuprirea ţăranilor din munţi a ajuns la acea limită dincolo de care exploatarea ameninţa celula economică de bază gospodăria
„ziuaşi", lucrătorii

mînca

figurează

ţărănească" 12 •
O conscripţie urbarială întocmită la 1774 pentru Comitatul Hunedoara ne prilejuieşte o privire de ansamblu asupra economiei satelor şi a
sarcinilor excesive pe care trebuiau să le suporte iobagii 13 . Din această
situaţie reies obligaţiile respective, conform specificului economic al fiecărei grupe de localităţi. Astfel satele de la şes sînt menţionate cu mun(·a
manuală (labores manuarii) obligaţie pe care o au aprnapc toate cele peste
230 de localităţi din cadrul comitatului, menţionate în tabel. Localităţile
de pe Mureş au obligaţia transportului sării (salia navalis transportus),
cele din zona deluroasă au obligaţia contribuţiei şi pometuri (pomaria) în

cele din satele în care se cresc oi contribuiau cu produse pastorale (pecorum distractia). Unele localităţi aveau obligaţia de a culege ghindă (sylva
glodifere) cele cu locuitori din apropierea minelor prestau muncă la minerit (fochina). Documentele se referă şi la abuzurile nobililor asupra bunurilor obşteşti ale comunităţilor. Astfel nobilii Csulai Barbara şi Juhos
Iosif ocupă pădurile ţăranilor din Vălioara care se plîng autorităţilor,
cerînd să le fie restituite1 4 •
Exemplele amintite, sînt cîteva din lungul şir al aspectelor referitoare la raporturile dintre feudali şi iobagi, al grelelor sarcini ce
apăsau pe umerii iobagilor din Comitatul Hunedoara ca şi din întreaga
Transilvanie. Conscripţiile se referă direct numai la neajunsurile pe care
le au ţăranii la care se adaugă exploatarea fiscului şi a statului la fel
de grele.
I de m, u.p. 4/1783.
Pascu, Rlizboiul ţliranilor din 1784 de sub conducerea lui Horea,
Cloşca şi Crişan, pp. 4-5.
12 I d e m, p. 15.
i:i Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 21/1774.
u Idem, u.p. 75/1774.
10

11 Ştefan
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Impotriva acestei duble exploatări, ţăranii au intensificat lupta de clasă
care a îmbrăcat diferite forme. Desele mişcări au cuprins nu numai grupuri răzleţe de iobagi, ci chiar sate întregi care s-au unit formînd „adevărate confederaţii ţărăneşti" care acţionează strîns unite, fie că e vorba
de lupta ascunsă (vînzarea vitelor de tracţiune, munca de mîntuială i'n
contul robotei, încărcătura mică la cărăuşie), fie că e vorba de lupta deschisă: fuga (tăinuirea iobagilor), jalbe şi delegaţii colective (la dregătorii
domeniului apoi la Guberniu, sfîrşind cu Curtea de la Viena), haiducie etc.,
ca şi mişcările ivite sub lozinci religioase, care în fond ascundeau revendicări sociale1s.
Pe lîngă toate acestea documentele fondului de care ne ocupăm arată
că în perioada 1754-1780 au existat o serie de calamităţi care s-au abătut
asupra localităţilor din comitat (incendii, inundaţii, grindină). Pagubele
cauzate în urma unor astfel de nenorociri neprevăzute au lovit la rîndul
lor în situaţia materială şi aşa precară a maselor, care în repetate rînduri s-au adresat cu plîngeri autorităţilor locale şi celor cent:r„ale. Pe plan
local nu s-a luat nici o măsură de scutire de dări ceea ce a făcut ca în
1775, spre exemplu, comunitatea din Deva să se adreseze personal împă
ratului pentru a obţine scutiri1 6 •
După marea răscoală situaţia ţărănimii nu s-a îmbunătăţit, „Imensa
masă ţărănească, potrivit unei conscripţii a contribuabililor de la sfîrsitul secolului al XVIII-lea, era compusă din 128.127 familii de iobagi,
63.866 familii de jeleri şi 66.092 familii de libertini. Nobilimea, sprijinită
de regimul reacţionar habsburgic, exploata fără milă această masă de ţă
rani"17. Dintr-o anchetă din anul 1810 rezultă următoarele obligaţii, pe care
le aveau ţăranii din unele localităţi hunedorene. In comuna Leşnic locuitorii care aveau o jumătate de sesie au prestat cite două zile pe săptămînă
cu doi boi şi două cu palmele. Pentru răscumpărare un ţăran a dat nobilului o mie pari pentru vie, 200 pomi pentru grădină şi 50 pentru proptele. In lo~'alitate Vulcez, cei cu o jumătate de sesie au prestat cite o zi
pe săptărnînă cu doi boi, alţii pentru răscumpărare au plătit 5 fl., la fel
ca ~i cei din Herepea şi Bertelin. La Merişor jelerii au efectuat într-un an
10 transporturi şi 30 zile cu palmele, iobagii 3 zile cu doi boi pe săptă
mînă. La Sereca, jelerii au prestat pe an trei săptămîni cu patru boi, două
săptămîni cu palmele, iobagii au efectuat cite două zile pe săptămînă cu
patru boi1 8 . Faptul că nobilii nu respectau sarcinile stabilite, mai ales în
perioada muncilor agricole, determină o creştere a plîngerilor prin care
ţăranii din comitat se adresau comitatului. Astfel, în· 1818, ţăranii din
comuna Bistra şi Holdea înaintează o astfel de plîngere împotriva nobilului, care le pretinde sarcini în plus faţă de cele stabilite 1g.
Sarcinile la care erau obligaţi ţăranii se înăspresc şi datorită arendării moşiilor. Pentru a-şi mări veniturile personale, arendaşul, de multe
ori în înîţelegere cu nobilul, dispunea asupra muncii ţăranilor şi a pămîn
turilor lor. Iobagii din Cigmău se plîng că arendaşul a intrat cu forţa
peste o bucată de pămînt a lor, pe care îl foloseau din vechime. Un
15 Ştefan

Pascu, Rlfzboiul ţlfranilor
p. 17.
16 Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud.
17 Din Istoria Transilvaniei, voi. I, p. 273.
1s Arh. Stat, Deva, fond. Prefectura jud.
19 Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud.
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care încerca să i se impotrivească a fost bătut în aşa fel că a ră
mas infirm 20 .
La toate acestea se adaugă şi impozitele către împărat care storceau
pînă la ultima picătură puţinele lucruri care erau cîştigate cu atîta
trudă de către ţărani. Se înţelege că cei care nu-şi puteau plăti datoriile
erau supuşi la tot felul de persecuţii sau erau vîrîţi la închisoare, aşa cum
s-a procedat cu Nondra Sigismund, care din această cauză printr-un ordin
al Gubernului din 23 ianuarie 1800 esie arestat 21 • Locuitorii din Teliuc se
plîng că pe lingă impozitele obişnuite au fost puşi la un impozit suplimentar pentru război. In petiţie ei arată c'ă „este de netăgăduit aceea că
noi ne-am născut în mizerie, am crescut în această şi sîntem obişnuiţi
cu ea ... "!!.
Tot pe spinarea sătenilor era pusă încartiruirea şi întreţinerea armatei precum şi efectuarea diferitelor transporturi pentru armată. Fără a
insista prea mult asupra acestei probleme, subliniem că documentele
dovedesc că această sarcină de cele mai multe ori ajunge de nesuportat,
ducînd la manifestări de nemulţumire, aşa cum s-a îmtîmplat cu ocazia
forşponturilor între Deva şi Săliştioara unde omul trimis de pretor pentru
a le reglementa a fost pălmuit de către ţărani. De remarcat este faptul
că pretorul cere din partea comitatului iristrucţiuni cum să procedeze,
deoarece aceşti oameni au rămas nepedepsiţi 2 ~.
Este de la sine înţeles că o astfel de stare avea să ducă la o puternică
agitaţie. Din conţinutul unor reclamaţii ale nobililor şi rapoarte ale autorităţilor reese că ţăranii refuză robotă mai mult de o zi pe săptămînă.
Administratorul moşiei Borriemissza din Brănişca şi Ilia reclamă că „iobagii au ieşiri răzbunătoare" 24 . Condiţiile unei noi răscoale erau coapte iar
izbucnirea ei era eminentă, pentru autorităţ.i care luau diferite măsuri
de pedepsire. Pretorul şi notarul din Hunedoara relatează în informarea
sa către comitat că un anume Dan Gabor a afirmat că „la o nouă răscoa!R
a românilor, nu va mai fi c;:i pe vre!T'ea lui Horea" 2 5. ceea ce lasă să se
înţeleagă că vor llipta cu mai multă hotărîre.
In asemenea condiţi vestea izbucnirii mişcării ele :.;uh conc!c1cc::-ea 11Ji
T. Vladimirescu dincolo de Ca:-paţi a cc'.>nstituit pentru ţăranii ira'.1silvă
neni o putere şi un îndemn la luptă. Hăspunzîr:d frămîntărilor provocah~
de această veste nobilimea şi autorităţile locale ale comitatului se grăbesc
să ia măsuri urgente împotriva prevenirii oricărei tulhmări şi mai ales 3
pătnmderii „rebelilor" şi a ideilor din Ţara Românească. Adresîndu-se comitatelor, di~trictelor şi scaunelor de la graniţă guvernatorul Transilvaniei
arată că Tudor s-a aşezat cu arnăuţii săi la Tismana, aproape de ţinutul
Haţegului şi „de acolo au adresat proclamaţii către popor, prin care îl
îndeamnă la răscoală contra boierilor ... " 26 • Masele ţărăneşti erau convinse că mişcarea lui Tudor se va extinde şi în Transilvania. Un document ne relatează că după două săptămîni de la izbucnirea mişcării u;i
anume Adam Badea din Sulighete, de cite ori se adunau cîte un grup de
I de m, u.p. 29/1810.
Idem, u.p. 4/1800.
22 I de m, u.p. 25/1810.
2J I d e m, u.p. 24/1804 ..
2 4 Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 12/1819.
2s Idem, u.p. 27/1812.
2e Documente privind Istoria Romdniei, Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki (serie
nouă), III, „Solidaritatea romAnilor din Transilvania cu mişcarea lui T. Vladimirescu".
20

21
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oameni, scotea din şerpar o hîrtie ~i cu toate că nu ştia carte se făcea că
citeşte, spunînd: „Se face înştiinţare că de către răsărit s-a ridicat un
crăiuţ cui e numele Todoraş, dintîi cu puţină oaste de din zi în zi sporeşte,
pînă acum s-a adunat la vo cîteva sute şi mii, Dumnezeu i-o şi ajuta
să ne să facă dreptate şi acuma îi în Ţara Românească, isprăveşte lucrul
cu boierii şi de s-a săvîrşi lucru bine acolo, pînă la paşti o da şi într-acoace
că un crăiuţ o să vină din jos ca să se întîmple laolaltă să facă şi aicea
dreptate" 27 . Vestea sosirii lui Tudor cu care ţărănimea se declara pe deplin
solidară însemna în primul rînd prilejul de răzbunare a atîtor ani de trudă faţă de cei din clasele stăpînitoare şi autorităţi şi de umilinţe. Contele
Sigismund Kun din Băcia se plînge autorităţilor că a primit ameninţări2 8 •
Mergînd la ferarul satului unde auzind de veştile că s-ar ridica armele de
la ţăranii din Sulighete, afirmă că, chiar dacă ne lasă o singură secure la
10-20 de case, cu aceasta îşi va face o bîtă cît cei doi pumni ai săi şi va
lovi pe proprietar la ureche, că va muri imediat şi-l va arunca la cîini 29 •
Kia Toma tot din aceeaşi localitate stabileşte data cînd vor sosi oamenii
lui Tudor, că încă înainte de paşti el va bea din vinul stăpînului său şi va
juca în cismele lui. Nobililor li se vor lua armele şi vor trebui şi ei să
dare, ori dacă nu fiecare locuitor îşi va numi propriul stăpîn 11 .
In duda eforturilor curţii din Viena şi ale aristocraţiei din provinciile
habsburgice mersul înainte al istoriei nu a putut fi oprit „se ivesc din
ce în ce tot mai multe forţe noi, care caută să sfarme cătuşele feudale,
să înlăture sistemul absolutist, reazăm al orîncluirii vechi, perimate şi să
elibereze naţiunile asuprite din Imperiul habsburgic'11 • Zorile revoluţiei
de la 1848 găseşte cea mai mare parte a ţărănimii transilvănene în stat·e
de iobăgie, iar românii sufereau şi din cauza asupririi naţionale, de aceea
obiectivul principal al revoluţiei în Transilvania a fost îndreptat în scop11l
eliberării sociale şi naţionale. Fiind ameninţată cu o nouă jefuire a pămîn
turilor, prin legea urbarială dată de dieta feudală în toamna anului 1847
ţărănimea clocotea de ură. Acum în fruntea maselor ţărăneşti se aflau
mulţi intelectuali ieşiţi din popor, printre care în primele rînduri Avram
Iancu, fiu de iobag din Munţii Apuseni. Cînd a aflat de votarea legii urbariale acesta a ripostat plin de mînie „Nu cu argumente filozofice şi umanitare se pot convinge tirani: ci doar cu lancea lui Horea".
Din documentele autorităţilor locale elaborate în această perioadă se
desprinde în mod pregnant rolul lui Avram Iancu, popularitatea de care
acesta împreună cu tribunii săi, se bucura în rîndurile maselor. Astfel pe
lîngă adresa din 6 septembrie 1848 prin care magistrul scaunului judecă
toresc cere gubernului forţa armată pentru reprimarea populaţiei răscu
late din Vîlcelele Bune 32 , semnificative sînt cele două scrisori ale lui I. Buteanu şi I. Suluţiu referitoare la mersul revoluţiei 33 • De teama influenţei
pe care conducătorii revoluţiei o aveau în rîndul maselor, dar mai ales
pentru a intimida poporul, cu ocazia tîrgului de ţară de la Hălmagiu,
Avram Iancu este arestat, dar sub presiunea maselor este eliberat la scurtă
vreme 34 • Datorită intervenţiei celor şase-şapte mii de români, veniţi să-şi
plătească

21

Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 12/1821.

2s Ibidem.
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Din Istoria Transilvaniei, vol. II, p 328.
Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 17/1848.
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elibereze conducătorul autorităţile nu puteau proceda decît astfel. Acest
fapt a avut un mare răsunet în conştiinţa tuturor românilor. Mai mult de
cit atît magistraţii tîrgului Hălmagiu protestează în scris împotriva acestei arestări cerînd garantarea libertăţii cetăţenilor35 • In aceeaşi zi comisarul regesc al subcercului Hălmagiu raportează superiorilor săi, cu multe
amănunte, desfăşurarea lucrărilor dînd multe elemente noi, care întregesc
cele cunoscute mai sus, referitoare la acest moment din istoria anilor revoluţionari 1848-1849 în Transilvania 36 . Raportul la care ne referim este
scris în limba română. Multe ordine şi altă corespondenţă din această perioadă se referă la urmărirea revoluţioniarilor fugiţi sau a persoanelor considerate pentru autorităţi suspecte, precum şi la interzicerea diferitelor
broşuri, publicaţii sau ziare scrise de către aceştia.
Cu toate că a fost înfrîntă revoluţia, după cum se ştie, a adus unele
schimbări în ceea ce priveşte relaţiile feudale. In focul luptelor revoluţionare românii din Transilvania ajung „nu numai la conştiinţa individualităţii sale naţionale, dar şi la conştiinţa demnităţii valorii sale. " 37 .
După revoluţie apar unele deziderate de înaintare în cultură, de ridicare continuă a nivelului de civilizaţie, prin puterea spiritualităţii româneşti. Tendinţa ulterioară şi dezvoltarea limbii naţionale a culturii şi învăţămîntului în limba română sînt probleme care stau în atenţia celor
mai înaintaţi reprezentanţi ai maselor populare româneşti. Iată ce spune
Nicolae de Crainicu protopresbiter de Dobra în adresa 34/1867, înaintată
comitelui suprem de Hunedoara: „La întimpinarea a multu lăudatei reveniri sub număru prezidialu 484 din 2 maiu a.c. am onore ame deschieva,
ca unu lăudata ordinaţiune din următoarele motive nu să poate primi la
acest officiu Protopresviterali: - I Pentru că preoţimea română nu este
în stare şi nu şcie limba ungară; --- II Pentru că această ordinaţiune are
lipsă de a se decopia preoţimei spre a o publica poporului în limba Română; III Pentru că de la anulu 1861, de cîndu sub număru 47 din 29
Iunie 1861 au arătatu Officiului Comitatensu a se respecta limba noastră
Română fiindu cordială cu cea maghiară în comitalu, pînă acuma am
primit şi mi s-au scrisu iote corespondinţele dela Nobilulu Comitatu către
şi de la fostulu comite supremu în limba poporului acestui comitatu; şi IV
pentru ca dupre legile sustatatoare limba noastră Ram;1nă este egalu îndreptăţită şi sancţionată de Maiestatea Sa, -- dreptu aceia în poserea acestei legi retimitu suslaudata amintită ordinaţiune, pre langa aceea officioasa
rogare ca să bine voiţi a ne scrie şi în limba noastră, -- despre care totu
respectului şi cuvenita onore reminu~' 38 •
Semnificativă este de asemenea nota raport întocmită de către Dr.
Petcu Lazăr, membru al Consiliului oraşului Deva, pe care o înaintează
Comitatului Hunedoara în anul 1880, în care se spune: „Considerîndu, că
cultura şi educaţiunea fiecărui poporu, de regula se poate câştiga cu temeliu numai în limba nascerei şi pe lenga totă asta regimul actualu pentru cultură şi educaţiunea poporulu, de naţionalitate ncmaghiară până
acum faptice, nece macaru semne n-a datu de îngrijire; - considerăm că
den una astfelu de neîngrijire întru unu statu poligotu, nu se poate
nasce şi cresce poterea şi vedia statului nece în lăuntru şi cu atâtu mau
35
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puţinu în afară; considerîndu, că averile publice toţi locuitorii, le suportă după proporţiunea averei şi numerosităţii loru, fără deosebire; asia
dreptatea frăţească şi acuitatea, incă pretendu, ca şi din bine, toţi să fie
împărtăşiţi de una potriv·a, după cum suporta şi averile publice, conside-

rîndu mai departe speciale aici la comitatulu Uniadoarei locuitu de
180.000 români abia vro 5000 alte naţionalităţi că in Deva s-a înfinţat una
scoala reale, spre a carei susţinere contribuiescu locuitorii acestui comitatu, după contulu contribuţiunei; şi pren urmare rominii mai multu, ce
au făcutu, de începutulu, în urma promisiunei şi învoirei făcute den partea şi cu fraţii maghiari den acestu comitatu, ca limba română la amentita şcoală va fi asemenea cu cea maghiară în respectulu propunerei de
învăţămîntu, în considerare că la acea şcoală pănă acumu limba română
ca limbă de propunere, nu se întrebuinţează, fiendu impusă eschisiumente
cea maghiară; - în considerare că unu numeru de români atîtu de mare,
a se neîndreptăţii şi mai departe altu ceva, decîtu, că regimul nu-şi cunoasce marea sa misiune, şi cu elu împreuna, toţi locuitorii den acestu
comitatu fără deosebire considerîndu, că altulu are nemildolcita datorie a
nu lasa nece decâtu vedere, educaţiunea şi cultura poporulu şi în acesta
cu atît mai vertosu, care e descrisă cu colorile cele mai triste, deşi nu
poporulu e de vina, fără negrigia cuvenită şi dreaptă den partea celaru
care au puterea şi midiloce în mină, avia pren aceste vinu a face în numele poporulu român den acestu comitatu, cu privire la şcoala reală din
Deva următoria: Propunere: Comitatulu este, se decretează se facă una
reprezentaţiune către Ministerulu culteloru, în care se cere ca studiile
prescrise pentru şcoala reale den Deva, să se propună eleviloru români în
limba română, ca astfelu să dispară câtu mai curînd petele cele negre,
cari dediasescu atâtu de tare acestu comitatu" 39 •
Primul război mondial a adus la pauperizarea maselor ţărăneşti, la
înăsprirea exploatării şi asupririi naţionale. Rechiziţiile de produse agroalimentare au fost însoţite de rechiziţiile de vite, în special de cai, necesari armatei. In primăvara anului 1918, se ajunsese la situaţia in care
toate încercările autorităţilor militare de a rechiziţiona cereale nu au
dat rezultate din pricina sărăciei ţăranilor. Insuşi subprefectul era nevoit
să recunoască, în martie 1918, că „pe teritoriul comitatului nu mai există
nici o rezervă, nici un plus care să se poată rechiziţiona" 40 •
Documentele ce compun fondul Prefecturii judeţului Hunedoara,
oglindesc în bună măsură procesul destrămării administraţiei austroungare şi a pagubelor de război, din toamna anului 1918. „Viaţa administrativă şi economică a judeţului este complet paralizată. Activitatea s-a
oprit pretutindeni, în uzinele mari, în mine, ... imense hotare zac înţele
nit" 41 , recunoaşte subcomitele de Hunedoara. In dimineaţa zilei de 4 noiembrie 1918, soldaţii lăsaţi la vatră, împreună cu populaţia comunei
Bătrîna, au atacat postul de jandarmi ridicînd armele şi muniţia de rezervă, în zilele următoare fiind atacate numeroase posturi de jandarmi
de pe raza judeţului Hunedoara. ,,Nu mai exista putere publică, jandarmerie - era nevoit să constate prefectul de Hunedoar a in 10 dec. 1918,
- deoarece poporul a gonit pe drumuri ... sau au promis retragerea
lor" 42 •
~9

Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 10/1880.
Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 746/1918.
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42 Idem, u.p. 411/1918.
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Mişcările revoluţionare ale maselor cerea încheierea unei păci democratice, exproprierea moşiilor, împroprietărirea ţăranilor şi realizarea
idealului unităţii politice, unirea Transilvaniei cu România. După înfăp
tuirea măreţului act de la 1 dec. 1918 documentele oglindesc instaurarea
noilor organe şi activitatea ce au depus-o pentru înfăptuirea sarcinilor
impuse. Astfel, într-un raport al comitelui suprem se arată: „Corpul
funcţionarilor, atît de la centru cit şi cel de la plăşi a depus noul jură
mînt de guvern şi cu toată puterea şi capacitatea contribuie la construirea
noului regim. In oficiul meu, în urma măsurilor luate de consiliile naţio
nale ... din Deva au fost numiţi doi comisari ai poporului care controlează activitatea mea principală de serviciu" 43 •
Datorită bogăţiilor subsolului hunedorean, pe aceste meleaguri s-a
dezvoltat destul de timpuriu o industrie extractică a cărbunelui, a minereurilor feroase şi neferoase precum şi a prelucrării acestora. Valea Jiului, Munţii Apuseni şi Hunedoara sînt centre, unde muncitorimea a cunoscut o dezvoltare pe măsura dezvoltării industriei capitaliste. Fondul de
care ne ocupăm conţine multe materiale care se referă la situaţia muncitorimii hunedorene, la lupta ei pentru o viaţă mai bună. Urmînd indicaţiile date de Partidul Comunist Român, comuniştii din Valea Jiului şi regiunea auriferă Brad, deşi se aflau în adîncă ilegalitate, au reuşit să menţină
o strînsă legătură cu masele de mineri, să le organizeze şi să le conducă
împotriva luptei patronale. Revendicînd dreptul la o viaţă mai bună,
muncitorii care lucrau la societatea minelor de aur „Ruda 12 Apostoli"
din Brad în număr de circa 500, au declarat grevă la 12 dec. 1024H. Cauzele imediate ale grevei erau: concedierea unui număr însemnat de muncitori, reducerea salariilor cu 20-40 la sută ~i neachitarea lor pe luna
noiembrie 1924, denunţarea de către societate a contractului colectiv înainte de termen, neacordarea ajutorului alimentar pentru familiile minerilor, sistarea lucrului la două mine şi scumpirea explosibilului 45 • Greva a
durat pînă la 10 decembrie, cînd conducerea societăţii, sprijinită de baionetele jandarmilor, a silit o parte din muncitori să reia lucrul. Dar la
16 dec. 1924, postul de jandarmi de la Tebea anunţa alarmat că minerii
au refuzat din nou să meargă la lucru, cerindu-şi drepturile lor. Delegatul
Ministerului Muncii, care sosise la Brad să aplaneze conflictul dintre
muncitori şi patroni, „n-a putut hotărî nimic", arată raportul jandarmeriei, din cauza atitudinii ferme a muncitorilor de a cîştiga cu orice
preţ dreptul la o viaţă mai bună. La 13 ianuarie 1925 au avut loc tratative de împăcare între societate şi muncitorii mineri. Datorită bătăilor şi
schingiuirilor, minerii au fost nevoiţi să reînceapă lucrul în mină. Astfel
în dimineaţa zilei de14 ianuarie, 90 la sută din muncitori au intrat în mină
după cum anunţa jandarmeria din Tebea 46 •
In cursul lunii mai 1928, muncitorii mineri desfăşoară o acţiune grevistă în toată Valea Jiului. Adresîndu-se maselor muncitoare, cu ocazia
zilei de 1 Mai 1928, P.C.R. arată într-un manifest că ziua de 1 Mai trebuie să fie „un strigăt de luptă contra ofensivei capitaliste şi împotriva
prigoanei ce sugrumă pe luptătorii clasei muncitoare" 47 • Astfel, la 3 mai,
izbucneşte greva care a fost pregătită în mod sistematic de către comunişti. Intr-o telegramă a direcţiei minelor Lupeni către Prefectura jude43
44
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ţului Hunedoara se arată că „situaţia se poate atribui instigărilor făcute
de elementele comuniste din loC'alitate" 48 •
Criza economică de supraproducţie din perioada 1929-1933 a cuprins şi industria judeţului Hunedoara, ceea ce a determinat ca rînd pe
rînd o serie de întreprinderi din industria minieră să încete activitatea.
Aceasta a dus la o înrăutăţire tot mai gravă a situaţiei clasei muncitoare,
ca de altfel şi a tuturor celorlalte mase de oameni ai muncii. „Aproape
toate minele, se arată într-un raport concediază zilnic muncitorii, lăsîn
du-i muritori de foame ... Pe lîngă concedierile zilnice, minele au redus
zilele de lucru, aşa că şi cei rămaşi în lucru îndură mizerie" 49 • Reţinerea
din salarii şi neplata acestora la timp a determinat subalimentarea din salarii şi neplata acestora la timp a determinat subalimentarea muncitorilor
şi a famiilor lor. Cîştigînd în medie 2000 lei lunar din care se făceau
diferite reţineri pentru fondul de boală, fondul de premii, sindicat, muzică, biserică, sport etC'. un miner cu soţia şi trei, patru copii, făceau cu
greu faţă preţurilor foarte ridicate ale articolelor de primă necesitate de
la magazinele de consum ale societăţilor miniere. La magazinul de consum
din Lupeni, costul produselor alimentare şi de îmbrăcăminte, în anul 1929
era: 100 lei kg de untură, 100 lei kg de slănină,2000- 7000 un costum
bărbătesc, 350-600 lei o pereche de bocanci 50 . Administraţia minelor din
Vulcan interzice în iarna anului 1932, şomerilor pînă şi strîngerea prafului de cărbune nefolosibil aflat în preajma minelor închise „ ... am fost
nevoiţi să scormonim mai departe straturile de cărbune de pe suprafaţa
dealurilor pînă ne degerau mîinile şi picioarele - arătau minerii din Vulcan într-un raport adresat prefectului - acum însă ni s-a pus în vedere
că în viitor nimeni nu mai are voie să pună mîna pe o bucată de cărbune,
căci în caz contrar vom fi rupţi în bucăţi: 51 •
După cum se ştie, Partidul Comunist Român, ridicîndu-se consecvent în apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, împotriva aruncării greutăţilor crizei pe spinarea maselor exploatate, a iniţiat şi condus în perioada crizei economice dintre anii 1929-1933 puternice lupte
revoluţionare împotriva regimului burghezo-moşieresc.
La 12 ianuarie 1929, muncitorii de la turnătoria uzinei din Călan,
intră în grevă, deoarece conducerea întreprinderii redusese salariile cu
14-47 la sută. In scurt timp întregul efectiv de muncitori al uzinei se
afla în grevă, astfel că un raport al Companiei de jamdarmi Hunedoara
recunoaşte în aceste zile că: „afară de funcţionari nimeni nu mai lucrează"52. Muncitorii continuă greva timp de două luni. In cele din urmă
conducerea uzinei se vede nevoită să accepte tratative cu reprezent.anţii
muncitorimii greviste. Cu această ocazie muncitorii reuşesc să smulgă din
partea patronilor însemnate revendicări, printre care amintim: anularea
~ţinerilor din salarii, prevăzute înainte de grevă; sporirea salariilor mun•·!torilor zileri cu 5-10 la sută; corespunzător creşterii producţiei în
uzină să crească şi salariile muncitorilor, să se respecte ajutorul de familie
în bani 53 •

Arh. Stat. Deva, fond. Prefectura jud. Hunedoara, u.p. 3/1928.
Idem, u.p. 14/1929.
50 I d e m, u.p. 832/1929.
s1 Idem, u.p. 380/1932.
sz I d e m, u.p. 15/1929.
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In cadrul luptei revoluţionare a proletariatului român, un loc însemnat l-a avut cunoscuta grevă de la Lupeni din august 1929, despre care
documentele fondului pe care îl păstrăm fac numeroase referiri.
Luptele muncitorilor din anul 1932, dar mai ales cele din 1933, reprezintă de asemenea un rezultat al muncii politice, neobosite, a Partidului
Comunist Român în condiţiile grele ale ilegalităţii. In ciuda teroarei tot
mai accentuate asupra muncitorilor, în Valea Jiului izbucnesc noi greve.
Astfel, în 14 ianuarie 1932 minerii de la Sălătruc-Livezeni, fiindcă nu li
s-au plătit salariile din noiembrie 1931 intră în grevă. De teamă ca greva
să nu se extindă şi la alle mine, conducerea „Societăţii Petroşani" satisface pentru moment cerinţele minerilor grevişti. Din luna martie, direcţiunea minelor reţine din nou salariile, din care cauză muncitorii de la
Sălătruc intră în grevă. Forţată de împrejurări, conducerea minelor se
vede nevoită să plătească salariile restante rnuncitorilor5 4 • Concomitent cu
acţiunile greviste ale minerilor din Valea Jiului printre ceferiştii de la
Atelierele din Simeria sînt răspîndite manifeste ale partidului comunist,
care demască politica de fascizare a ţării. Manifestele arată că cea mai
eficace cale pentru apărarea intereselor muncitorimii, este organizarea lor
pe principiul luptei de clasă, cerind ceferiştilor din Simeria să lupte împotriva reducerilor de salarii, pentru reprimarea celor concediaţi şi împotriva militarizării C.F.R.-ului5 5 •
Luptele ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933 au
avut o mare influenţă asupra maselor largi populare întărind în permanenţă combativitatea lor revoluţionară; minerii din Valea Jiului, cei
din regiunea auriferă a Braduluişi de la Uzinele din Hunedoara, au dus,
sub impulsul evenimentelor de la Griviţa, acţiuni revoluţionare de solidaritate şi de protest împotriva măsurilor de tot felul care accentuau mizeria lor. In cursul lunii septembrie 1933, pretura plăşii Brad raportează
prefectului de Hunedoara că „intre muncitorii de la societatea „Mica" este
o foarte mare nemulţumire pentru retragerile ce li se fac de către direcţiunea societăţii . . . ordinea publică a fost serios ameninţată" 58 .
Considerăm de asemenea că merită scoasă în evidenţă poziţia antifascistă a muncitorimii hunedorene, deoarece puternicele acţiuni ale acestora, desfăşurate împotriva Gărzii de fier, a Partidului naţional· creştin şi
a altor organizaţii fasciste a fost cunoscută de întreaga ţară, la timpul ei.
La 21 iunie 1936, la Lupeni, muncitorimea minieră a ripostat pe străzi
contra bandelor legionare ce se dedau la acte huliganice, scendînd lozinci
fasciste şi încercînd să distrugă presa democratică de la chioşcurile de
ziare. „Poliţia - nota un ziar al vremii - n-a intervenit contra hulganilor, ci contra muncitorilor care au sărit să împiedice comiterea violenţe
lor". La chemarea comuniştilor din întregul oraş s-au format coloane care
au pornit să elibereze pe cei arestaţi. „Sute de muncitori s-au adunat
în faţa postului de jandarmi protestînd şi cerind eliberarea celor arestaţi"58. Intr-o notă. informativă înaintată prefecturii de către Legiunea de
jandarmi a judeţului Hunedoara se arată că în ziua de 22 octombrie 1933
la Lupeni s-a ţinut o întrunire a sindicatelor muncitoreşti la care au participat peste 500 de muncitori, care au hotărît: „1. Să lupte fără încetare
M
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contra războiului, fascismului şi burgheziei, fiindcă salvarea omemn1 nu
poate să vină decît de la socialişti. 2. Să nu se lase nimeni ademenit de
programul hitlerist, care este burghez şi nici să dea ascultare partidelor
române cu caracter fascist şi hitlerist. 3. Să demaşte guvernul, care menţine acţiunea fascist-hitleristă, căutînd prin aceasta să diminueze dezvoltarea partidelor muncitoreşti şi să le oprime chiar nepermiţîndu-le nici
măcar să-şi caute drepturile" 59 .
Semnificativ este manifestul Comitetului judeţean Hunedoara al Partidului Comunist Român din 1936 în care se spune: „Jos taxele şi impozitele pe alimente şi articole casnice. Jos vămile şi premiile valutare pe
mărfurile de largă consumaţie. Anularea datoriilor ţărăneşti şi ale oră
şenilor loviţi de nevoie. Să plătească cei bogaţi taxele şi impozitele, vă
mile şi premiile scumpesc viaţa săracului. Plata datoriilor jupoaie pielea
nevoiaşului. Aceşti bani se duc pe tunuri, bombe şi muniţii pentru răz
boiul de cuceriri, care periclitează ţara şi va costa sîngele poporului, în
folosul bancherilor şi moşierilor ... Jos teroarea, starea de asediu şi cenzura. Jos tribunalele militare. Amnistie generală luptătorilor pentru libertatea poporului. La închisoare cu fasciştii şi trădătorii de neam care vînd
ţara lui Hitler. Pace şi frăţie între popoare. Formaţi frontul unic muncitoresc. Strîngeţi-vă cu toţii în marele front popular antifascist, pentru
cucerirea libertăţilor populare, pentru înfrîngerea reacţiunii şi împiedicarea dictaturii sîngeroase fasciste. La luptă pentru cererile noastre de
viaţă. Intraţi în sindicate! Intraţi în Partidul Comunist!" 60 •
Un alt aspect oglindit în documentele fondului Prefecturii judeţului
Hunedoara este acela legat de dezvoltarea meşteşugarilor. Fiindcă ponderea cea mai mare se referă la secolul al XVIII-lea, trebuie să arătăm
că spre deosebire de epoca anterioară, se observă că activitatea se desfă
şoară inegal şi mai ales că cele mai numeroase meşteşuguri se practică
acum la oraşe. Aici se produceau pe o scară mai largă articole alimentare, obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, de uz casnic etc. Dintr-o
statistică întocmită în anul 1727 reiese, spre exemplu, că în oraşul Deva
la acea dată existau 220 de familii 61 , iar dintr-o alta întocmită la 1786
se putea observa că numărul acestora a crescut la 564, reprezentînd 2433
de locuitori 62 •
Dacă ţinem seama de acest număr, precum şi de nevoile de mărfuri
ale populaţiei, pe întreg domeniul Deva, uşor putem deduce că în oraş
trebuie să existe un anumit număr de cetăţeni care se ocupau cu practicarea meşteşugurilor. Intr-adevăr documentele atestă că în secolul
XXIII-lea, în oraşul Deva existau mai multe feluri de meşteşugari; cizmari, tăbăcari, cojocari, curelari, croitori, tîmplari, zidari, sticlari, dulgheri, rotari, măcelari, bărbieri, etc 63•
Cu ocazia redactării „punctelor" referitoare la împărţirea sării pentru gospodăriile din oraş, la 1 august 1739, de către subprefectul comitatului, pentru tăbăcari şi cojocari se prevede acordarea în plus a unei
jumătate de măji sare, în vederea exercitării acestor meşteşuguri în bune
condiţiuni 64 • Una dintre breslele cele mai importante, existente în ora59
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şul Deva, în sec. al XXIII-lea, se pare că a fost cea a olarilor. Acest lucru
ne-o dovedesc desele lor plîngeri către autorităţi, pe motiv că nu sint lă
saţi să-şi vîndă produsele şi în alte localităţi decît cele ale Comitatului
Hunedoara. Practicarea acestui meşteşug în cea mai mare parte a hotarului oraşului, de la capătul străzii. A. Vlaicu de azi, a făcut ca această
porţiur.e să împrumute denumirea toponimică „La olar", denumire ce se
păstrează şi astăzi, fiind cunoscută în cartea funduară. Cea mai de bază
breaslă, a constituit-o însă în oraşul Deva cea a cizmarilor şi tăbăcarilor,
uniţi. Datorită faptului că în urma „împrejurărilor vitrege şi a timpurilor grele" diploma ce a cuprins privilegiile lor s-a pierdut, în 1720 aceş
tia cer ca cele cuprinse în acest document să fie din nou date pe seama
lor şi a moştenitorilor lor, cu valabilitate pe vecie, în interesul oraşului şi
al binelui public 65 . Astfel, prin diploma împărătească din 7 iunie 1720 se
formulează din nou privilegiile cizmarilor şi cojocarilor din Deva. Noua
diplomă a fost publicată în Dieta ţării ce s-a ţinut la Cluj în 22 iunie 1721
precum şi adunarea Comitatului Hunedoara, care a avut loc în luna septembrie 1721 la Băcia66.
In prima jumătate a secolului al XVIIl-lea, o dată cu creşterea efectivelor armatei austriece, care avea misiunea de a sili populaţia să-şi plă
tească dările şi celelalte obligaţii faţă de visteria imperială începe construirea unor case cazarmale şi a altor imobile destinate armatei, în
aproape toate oraşele comitatului. Documentele fondului le care ne ocupăm (rapoarte ale autorităţilor militare, statistici, plîngeri etc.) ne demonstrează eă la aceste construcţii, şi după aceea cu ocazia diferitelor reparaţii ale acestora au fost siliţi să lucreze un număr mare de meseriaşi.
Desigur că într-o mai amănunţită cercetare a materialelor fondului
Prefecturii judeţului Hunedoara, cercetătorii trecutului nostru istoric vor
putea găsi cu mult mai multe date decît cele amintite. Pe lingă aspectele
succint relatate documentele cuprind numeroase informaţii referitoare
la dezvoltarea învăţămîntului, situaţia sanitară, transportul sării pe Mureş
în evul mediu, dezvoltarea agriculturii, a industriei etc.
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PARCHETUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA

Nicolae Wardegger

Organizarea parchetului de tip burghez în Transilvania pe baza principiului separării justiţiei de puterea legislativă şi executivă, s-a făcut
prin Legea nr. XXXIII din 1871. ln esenţă, această organizare a avut în
vedere interesele burgheziei pentru menţinerea şi consolidarea relaţiilor
de producţie capitaliste, activitatea parchetului concentrîndu-se asupra reprimării oamenilor muncii, a elementelor revoluţionare şi progresiste, a
apărării poziţiei de clasă a burgheziei şi a asigurării exploatării şi jefuirii
muncitorilor şi a celor mai largi mase populare.
Parchetul, ca organ de descoperire a faptelor penale şi de trimitere
în judecată a infractorilor, făcea parte din sistemul judiciar al statului
burghez, fiind subordonat Ministerului Justiţiei şi funcţiona pe lîngă tribunalele de judeţe, Curţile de apel şi Curtea de Casaţie. In organizarea şi
competenţa materială a Parchetului subliniem modificările aduse, prin
Legea nr. XXV din 1890, Legea nr. XXXIV din 1899, Decretul Nr. 1/1919
al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Legea de organizare judecăto
rească din 1925, Decret-Lege nr. 856/1938, Decret-Lege nr. 3289/1941, etc.
Cu toate modificările suferite de legi, Procuratura regală (1871-1918),
respectiv Parchetul tribunalului Hunedoara (1919-1952), şi-a păstrat caracterul exclusiv represiv pe care l-a avut de la început, acela de instrument de descoperire a infracţiunilor adică a atingerilor aduse ordinii de
drept burgheze, de deschidere a acţiunii penale, de susţinere a ei în faţa
judecăţii şi de punere în executare a hotărîrilor penale.
De la 23 August 1944 şi pînă la 1 august 1952, deşi forma de organizare a Parchetului s-a mai menţinut, totuşi conţinutul activităţii acestei
instituţii s-a schimbat, îndreptîndu-se împotriva capitaliştilor şi moşieri
lor, împotriva jefuitorilor poporului, cărora clasa muncitoare, în frunte cu
partidul său, le smulsese puterea politică. Parchetul a devenit un instrument de apărare şi întărire a cuceririlor poporului muncitor, un mijloc
de consolidare a cadrului juridic al noii orînduiri.
La 5 decembrie 1947, potrivit programului guvernului democrat instaurat la 6 martie 1945, în scopul democratizării justiţiei, au fost introduşi asesori populari la tribunale şi parchete, iar prin Constituţia din 1948
şi a Decretului nr. 2 din 1948, s-a lărgit competenţa prin aceea că pe lingă
atribuţia de supraveghere a respectării legilor penale şi de tragere la răs
pundere penală a celor care le încălcau, parchetul supraveghea activitatea
judiciară a instanţelor de fond.
Cantitatea arhivei create este de 77 m.l., cuprinsă între anii extremi
1853-1952. Pînă la 1877 exista numai registre de evidenţă contemporană
şi registre de şedinţă şi activitatea procurorilor etc. De la 1877 pînă la
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1919, sporadic, se mai găsesc şi materiale documentare, iar pe perioada
1919-1952 avem cea mai integră şi valoroasă arhivă.
Arhiva se compune din aşa numitele dosare speciale (procesuale),
10-15 u.p. cu corespondenţă administrativă pe an şi registre. In general,
pentru primele două categorii de materiale documentare înregistrarea şi
de pe actele de acuzare sau încetare a procesului de urmărire penală, iar
~videnţa actelor se făcea separat. In dosarele procesuale sînt cuprinse rapoarte, denunţuri, plîngeri, declaraţii de martori, procese-verbale şi copii
în cele 15 dosare cu corespondenţă administrativă, ordine circulare, instrucţiuni, situaţii statistice, dări de seamă despre activitatea parchetului
şi corespondenţa purtată cu organele de urmărire penală (jandarmerii,
chesturi şi comisariate de poliţie), Ministerul Justiţiei şi organele locale
ale puterii şi administraţiei de stat. Tot din aceste dosare din urmă fac
parte 1-2 mape cu hotărîri judecătoreşti trimise de către Tribunalul Hunedoara.
Fondul parchetului tribunalului Deva, păstrează cele mai însemnate
dosare procesuale cu infracţiuni de drept comun cum ar fi: crime de omor,
tîlhării, furturi, etc. ce prezintă importanţă din punct de vedere criminalistic şi permite să ne formăm o imagine despre fenomenul infracţional
în judeţul Hunedoara în perioada istorică la care se referă materialele
documentare. Mai importante sînt documentele în care se reflectă faptele
cu caracter politic şi social, greve, agitaţii, propagandă etc. ce loveau direct
în orinduirea de stat a capitaliştilor şi moşierilor.
Vechile centre muncitoreşti cu mari tradiţii revoluţionare, ca Valea
Jiului, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva şi Brad, au participat efectiv la
lupta împotriva orînduirii capitaliste, pentru răsturnarea de la putere a
exploatatorilor, pentru realizarea unor schimbări democratice progresiste
în viaţa societăţii, la care se adăuga năzuinţa maselor populare pentru eliberarea naţională.
In anul 1894 din mai multe dosare reiese că s-au făcut cercetări împotriva unor ţărani şi intelectuali români din jurul Orăştiei care au sprijinit pe memorandiştii împrocesuaţi la Cluj.
Din perioada primului război mondial au fost păstrate mai multe
dosare cu cei trimişi în judecată, pentru propagandă, agitaţii, dezertări din
armată şi lipsă de loialitate faţă de statul austro-ungar. In mai multe
tabele şi situaţii este cuprinsă evidenţa celor urmăriţi şi judecaţi pentru
asemenea fapte pe anii 1914-1918.
In perioada anilor 1921-1944 toate acţiunile politice şi sociale mai
însemnate, desfăşurate pe teritoriul judeţului Hunedoara au lăsat urme
documentare existente în arhiva Parchetului tribunalului Hunedoara.
După crearea Partidului Comunist Român, relevatoare sînt, în primul rînd documentele în care se oglindeşte hotărîrea şi atitudinea revoluţionară a adunării generale a muncitorilor din Valea Jiului contra afilierii la sindicatul din Amsterdam.
In toamna anului 1923 a luat fiinţă prima grupă comunistă a minerilor din Lupeni. Un raport al Companiei de jandarmi din Petroşani atestă
existenţa şi activitatea unei grupe comuniste şi la Vulcan (dos. 165/924).
Alte documente ne relatează că în rîndul muncitorilor din Valea Jiului a
început o puternică organizare în sindicate „şi că între conducătorii acestor sindicate sînt mulţi indivizi care adoptă principii de ordin comunist
(dos. 14/924). In alte documente sînt descrise împrejurările grele şi cauzele
~are au împiedicat participarea delegaţilor comunişti din Valea Jiului la
262
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Congresul P.C.R. din 1924. Explicativă în această privinţă este scrisoarea
lui Muntean Teodor, preşedintele Sindicatului minerilor din Valea Jiului,
adresată lui Alexandru Dobrogeanu Gherea:

Deva, la 26 ianuarie 1924
TOVARAŞE

AL. DOBROGEANu GHEREA

In momentul acesta îţi scriu din Deva, din cauză că din Valea Jiului nu-ţi
pot scrie, că Siguranţa o reţine avînd dreptul de u cenzura poşta, prin faptul că
pe Valea Jiului există starea de asediu foarte severă.
Subsemnatul Teodor Muntean, din comuna Lupeni Vulca Jiului, am primit o
scrisoare de Ia tovarăşul KiibICis, prin care mă încunoştinţează că partidul, în luna
februarie, va ţine un congres general, legal sau ilegul, la care ne invită şi pe noi
din Lupeni.
Despre ordinea de zi a acestui congres nu ne-a scris nimic din cauză că nici
dînsul nu uvea ştire că din ce se compune asigurîndu-se că aceasta va fi publicată
în ziarul nostru „Socialismu)··. Ne invită la acest congres ca să ne facem darea de
seamă morală şi muterială precum şi eventuale propuneri pe care, pma în ziua de
25. I. a.c. cel mai tîrziu, să le trimitem în scris la Bucureşti, pc adresa tovarăşului
Szilâgyi str. Turda nr. .17.
Tovarăşi:

Situaiia la noi în Lupeni, în special pe toată Valea Jiului este foarte delicată,
despre aceasta este necesar să mă ocup mai pe larg ca să mă puteii înţelege şi
e nevoie ca să vă comunic şi lucrurile D-lui Damian I3ălănescu pe care l-au pus
pe rol (la cale). D-sa în timp de 1 lună de zile cît a fost deplasat pe Valea Jiului
a cauzat expulzarea tovarăşului Berger Imre şi a lui fraks-o. Aladar, din Braşov.
Despre care este inutil a vă scrie, deoarece sînteţi în curat cu aceasta şi in
deplină cunoştinţă.

Susnumitul, după congresul sindical al spărgătorilor din Cluj, am luat legă
cu tovarăşul Berger din I3raşov, primind de la dînsul instrucţiunile şi administraţia precum şi mărcile necesare pentru a înfiinţa secţiunea comunistă în Lupeni.
Eu am început acţiunea în această direcţie şi am înscris pînă în prezent 11 membrii. Sînt tovarăşi mai mulţi care i-am putea primi, însă, din cauza stării de asediu
care este foarte severă la noi pe Valea Jiului, nu putem declara secţiunea deschisă,
dar aceasta tot nu ne impoartă aşa mult ca spărgătorii de la Cluj, la care încă
pînă în prezent sîntem afiliaţi cu sindicatul. Nu vrem ca să le dăm ocazia ca averea sindicatului să o coofişte ca în Arad, deoarece noi dispunem de avere în bani
gata de 600.000 lei, plus imobil în valoare de 150.000 lei şi o cooperativă de consum
(măcelărie) cu trei prăvălii, care are un venit lunar de 4-450.000 lei. In baza legii
sindicatelor profesionale lui Trancu-Iaşi precum şi în baza statutelor, au dreptul de
a ne confisca această avere şi să se declare proprietarii ei. Acestea toate noi voim
să le facem evitabile şi atîta timp cît sîntem la Uniunea minieră din Cluj nu putem
să ne declarăm ca atare. Jn congres să nu amintiţi de noi sau să publicaţi în ziar
ceva. D_espre toate acestea fiţi siguri că noi nu uităm de datoria noastră faţă de
lupta pentru dezrobirea proletariatului şi sîntem gata a ne sacrifica pentru această
cauză sfîntă şi pentru crezul şi cugetul nostru de a le pune în realitate.
Aşteptăm deja ridicarea sUirii de asediu care ne împiedecă a ne întruni în
şedinţa de comitet sau adunări de membrii sau generale, despre care în prezent nici
nu se poate vorbi, fără care absolut nu ne putem declara afiliaţi la consiliul genetură

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

263

ral unitar, iar pînă atunci sîntem siliţi a răbda din cauză că altă soluţiune nu
aflăm pentru aplanarea acestei chestiuni. Multe aşi avea să vă (spui) scriu, însă le
rezerv la o eventuală ocazie să vi le spun personal. Sper că voi călători la Bucureşti şi cred că ne vom întîlni.
Scrisoare să nu-mi trimiteţi că nu o primesc din cauză că Siguranţa din Petroşani cenzurează toate scrisorile la poştă şi care ar fi dăunătoare lor sau neconvenabilă o reţin la ei, iar pe respectivul, pe adresa căruia a fost trimisă scrisoarea,
n urmăreşte şi n şicanează zilnic.
Cu credinţă că m-aţi înţeles prin aceasta cu desăvîrşire am rămas.
Cu salut comunist proletar
T. MUNTEAN

Aceste împrejurări sînt relatate mai pe larg în primul raport de
activitate al grupei comuniste din Lupeni. In original sau copii se păs
trează actele de cercetare penală şi de acuzare ale comuniştilor hunedoreni trimişi în judeoată pentru că s-au ridicat la luptă împotriva asupritorilor (dos. 77 /923, fila 3).
In legătură cu alegerile comunale din 1926 în judeţul Hunedoara, deţinem informaţii că un număr de 20 de alegători au fost opriţi de la vot
în mod abuziv de către prefectul judeţului, fapt pentru care acesta a fost
trimis în judecată. (dos. 8/926) Conducerea activităţii sindicatelor, organizarea muncitorilor la greve şi manifestări pentru revendicări economice, sociale şi politice, sînt doar cîteva din aspectele principale din
documente ce au cuhninat apoi cu marea grevă de la Lupeni din 6
august 1929. Fireşte, multe date se referă la criza economică generală din
1929-1933, la manifestările politice care au avut loc în acest răstimp,
la interzicerea activităţii sindicatelor unitare din judeţ, ieşirea din criza
economică etc. După anul 1931 mai multe dosare cu documente ne informează despre starea de spirit a maselor largi, nemulţumirile populaţiei,
activitatea partidelor politice, crearea Frontului Plugarilor, lupta împotriva fascizării ţării etc. Cu aceasta, lupta maselor a intrat într-o etapă
calitativ superioară, o dată cu punerea de către P.C.R. în faţa maselor
a unor noi şi importante sarcini în direcţia luptei pentru făurirea Frontului Popular Antifascist. In acest sens s-a semnat acordul de la Băcia
în anul 1935 între Frontul Plugarilor şi MADOSZ, act de o importanţă
covîrşitoare pentru realizarea frontului popular din România.
In mai multe documente, circulări, instrucţiuni ale organelor centrale de partid, se face cunoscut sarcinile ce le revin organelor locale ale
Ajutorului Roşu, „să lupte contra terorii şi a dictaturii militaro-fasciste,
să lupte împotriva războiului imperialist îndreptat contra Uniunii Sovietice şi pentru apărarea revoluţionară a U.R.S.S., să lupte pentru cucerirea regimului politic din închisori, pentru deţinuţii politici revoluţio
nari şi pentru cucerirea amnistiei generale politice, să lupte pentru eliberarea naţionalităţilor subjugate şi pentru un guvern muncitoresc-ţără
nesc". (dos. 608/931).
Pe întreaga perioadă găsim manifeste ale Comitetului raional al
Partidului Comunist şi al Tineretului comunist din Valea Jiului, în care
se cheamă muncitorii mineri la luptă împotriva exploatării capitaliste.
Din presa muncitorească a partidului găsim mai multe numere din Viaţa
Muncitoare, Inainte, Gyâr es Utcza, Tînărul Leninist, Socialismul, Frontul Muncii, Deşteptarea, Horia ş.a.
264
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Cu o interpretare critică şi judicioasă pot fi valorificate numeroasele
rapoarte, note informative ale organelor represive ce se referă la starea
de spirit a muncitorilor mineri, la activitatea de propagandă a comuniştilor, a sindicatelor muncitoare şi a altor organizaţii de masă conduse de partid. (608/931).
Sînt consemnate în scris marile demonstraţii ale muncitorilor hunedoreni prilejuite de sărbătorirea zilei de „1 Mai", „7 Noiembrie" etc.
Alegerile din 1926, 1928, 1929, 1931 şi în mod deosebit victoria în alegerile parlamentare parţiale din 1936, se oglindesc în materiale documentare. Intr-o notă informativă a Biroului de siguranţă Deva se relatează despre legăturile dr. Petru Groza pe care le-a avut cu Frontul
plugarilor şi comuniştii din localitate.
Documentele relevă că în anii de adîncă teroare a dictaturii militaro-fasciste antonesciene, alături de întreg poporul român, comuniştii,
masele muncitoare din judeţul Hunedoara, au participat la lupta dusă
'.împotriva războiului hitlerist, pentru răsturnarea regimului antonescian.
In anii 1941-1944 la Deva au fost arestaţi pentru activitate revoluţionară numeroşi luptători care au fost judecaţi în faţa Curţilor marţiale şi condamnaţi la ani grei de temniţă.
Toate acestea caracterizează parchetul burghezo-moşieresc ca pe un
instrument de reprimare şi de înăbuşire a încercărilor oamenilor muncii de a-şi lua soarta în propriile lor mîini.
După actul revoluţionar de la 23 August 1944, parchetul a adus o
contribuţie importantă în apărarea şi consolidarea economiei naţionale,
întărirea democraţiei populare, descoperind şi trimiţînd în judecată pe
speculanţi şi pe cei ce sabotau planurile de stat, planurile de colectări
şi de încasări de impozite.
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PRIMARIA

PETROŞANI

Mihai Cerghedean

Centru al Văii Jiului, localitatea Petroşani îşi leagă apariţia nu de
minerit ci de ocupaţii agricole, în special creşterea animalelor. Pînă în
a doua jumătate a sec. al XIX-lea localitatea Petroşani era o aşezare rurală
a cărei locuitori se ocupau cu cultura pămîntului, atît cît era posibil şi
cu creşterea animalelor. Despre existenţa cărbunilor s-a ştiut evident
şi înainte. Aceştia erau cunoscuţi sub numele de „pietrele care ard", dar
a trebuit să vină epoca modernă cu necesităţile sale de combustibil ca
aceste „pietre care ard" să fie puse în valoare şi implicit să ridice localităţile din această zonă la rangul de oraşe. Cele mai vechi materiale care
s-au păstrat de la Primăria Petroşani, datează din anul 1880.
O dată cu terminarea construcţiei liniei ferate Simeria-Petroşani
(1870) s-a creat posibilitatea valorificării rezervelor de cărbuni de aici.
Populaţia sporeşte vertiginos ca urmare a necesităţilor de braţe de
muncă, lucru atestat din plin şi în documentele păstrate. Paralel cu creş
terea populaţiei sporesc şi preocupările edilitar gospodăreşti ale comunei rurale. Dacă de la 1880 se păstrează numai un regulament de funcţionare al pompierilor, în anii următori majoritatea actelor păstrate o
formează acelea care atestă dezvoltarea vertiginoasă a a~ezării ajungînd
ca în 1896 să se propună transformarea comunei rurale Petroşani în
comună urbană. Acest lucru s-a realizat însă abia în anul 192:3. Dintre
preocupările de dezvoltare multilaterală ale localităţii amintim în ordine
cronologică cîteva. La 1900 administraţia comunală era preocupată de
cumpărarea unui local pentru primărie, ca peste trei ani să se pună problema unui local nou. O altă preocupare a fost legată de construirea unui
abator comunal pentru care se poartă o corespondenţă voluminoasă pe
parcursul a mai mulţi ani. Găsirea unui spaţiu pentru piaţa comunală a
fost de asemeni mult timp în atenţia organelor locale, atestînd de fapt
sporirea vertiginoasă a consumatorilor în această zonă în care agricultura locală nu putea să mai satisfacă noile cerinţe. Incepînd cu anul 1907
în preocupările Primăriei Petroşani intră şi pavarea străzilor, acţiune
care a continuat mulţi ani. La 1908 se pune problema unei uzine de apă
apoi a apeductului şi a canalizării, ca în 1914 primăria să-şi propună
şi să realizeze extinderea iluminatului electric public. Mai mult, primă
ria preia de la o societate particulară întreaga activitate de producere şi
distribuire a curentului electric. Acţiunile, unele în proiect altele începute, au continuat mulţi ani. Toate atestă dezvoltarea unei aşezan rurale modeste la rangul de oraş odată cu punerea în valoare a uriaşelor
rezerve de cărbuni care existau aici.
Altă problemă legată tot de perioada de început a exploatării căr
bunilor în Valea Jiului şi care a preocupat şi primăria a fost aceea a căiwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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lor ferate locale. Societăţile atrase de imensele rezerve de aici, căutau
să ajungă cît mai repede la cărbuni, încălcînd adeseori drepturile băşti
naşilor. Construirea căilor ferate au creat multe litigii, în care primăria
era chemată să îşi spună cuvîntul. Toate aceste frămîntări îşi găsesc
oglindirea în materialele documentare care s-:au păstrat în fondul Primăriei Petroşani.

bună parte din materialele documentare o formează actele priîncasările de taxe şi impozite ale primăriei. Sporind numărul
populaţiei au sporit şi veniturile primăriei. La formarea bugetului primăriei îşi aduceau contribuţia şi societăţile care exploatau cărbunii de
aici. Contribuţia societăţilor şi a cetăţenilor a dat de fapt posibilitate
primăriei să-şi realizeze programul său edilitar gospodăresc.
Anii primului război mondial îşi găsesc din plin reflectarea în actele

O

vind

primăriei. Combaterea spionajului, a propagandei antistatale prin manifeste, despăgubiri de daune, ajutorarea orfanilor şi a văduvelor, scutiri
de armată etc. îşi găsesc o reflectare adecvată în materialele primăriei.
O menţiune specială o merită acele materiale care reflectă pătrunderea
trupelor române prin pasul Vulcan în Transilvania şi atitudinea populaţiei faţă de acestea.
Anii războiului au agravat şi mai mult situaţia celor veniţi aici ca
să cîştige o bucată de pîine, astfel că ei se ridică la luptă împotriva
exploatării. Sînt foarte multe ordinele prin care se cere primăriei să ia
măsuri energice pentru combaterea bolşevismului, pentru supravegherea
activităţii sindicatelor, pentru urmărirea social-democraţilor, etc. Aceasta,
deoarece autorităţile se temeau de acest puternic detaşament al clasei
noastre muncitoare.
In concluzie prin studiul documentelor de la acest fond se poate urmări dezvoltarea localităţii Petroşani ca urmare a punerii în valoare a
cărbunilor cu toate implicaţiile economice, sociale şi politice pe care le
presupune concentrarea unei populaţii numeroase, mai ales muncitorească.
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CAMERA AGRICOLA A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Ştefan Marinescu

Camerele de agricultură judeţene au luat fiinţă pe baza legii din 14
aprilie 1925. Ele erau instituţii puiblice create cu soopUJl. de a reprezenta
şi ocroti interesele agriculturii, zootehniei şi silviculturii, cu toate ramurile lor, precum şi de a contribui prin toate mijloacele la sporirea producţiunii tuturor ramurilor agricole, zootehnice şi silvice fiind totodată
şi organe consultative şi administrative ajutătoare ale Ministerului Agriculturii1.
Camerele de agricultură judeţene aveau drept de persoană juridică,
ele fiind reprezentate în justiţie de către preşedintele lor. La începutul
activităţii, Camerele agricole colaborau doar cu statul primind îndrumări
din partea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Treptat însă, influenţa
statului şi controlul se fac simţite în aşa măsură în activitatea Camerelor agricole încît acestea au fost transformate, pînă la urmă, în organe
de stat, organe de execuţie ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor
(legea din 25 aprilie 1940 pentru Camerele de agricultură) 2 •
In conformitate cu prevederile legii din 1 iulie 19303• Camerele agricole erau organizate în felul următor:
1. Comitetele agricole locale (la comune şi sate).
2. Camerele agricole judeţene (mai tîrziu secţii agricole judeţene),
3. Camerele agricole regionale.
4. Uniunea Camerelor de Agricultură.
Organele Camerei judeţene erau următoarele:
I. Organe deliberative şi de supraveghere
a) Adunarea Generală
b) Consiliul de administraţie
c) Comisiunea de control
II. Organe de execuţie
a) Oficiul agricol judeţean
Adunarea Generală şi Consiliul de administraţie erau organe de
conducere din sînul cărora se numea Comitetul de direcţie care executa
în mod practic lucrările Camerelor agricole.
Comisiunea de control se ocupa cu verificarea gestiunii Camerei
agricole.
Ca organe de execuţie ale Camerelor agricole judeţene amintim la
comune Comitetele agricole locale iar la plăşi Ocoalele agricole. Camerele agricole judeţene, Camerele agricole regionale şi Uniunea Camere1
C. H a m a n g i u, Codul General al Romdniei, Legi Noi de unificare, vol.
XI-XII, 1922-1926, p. 795.
2 Ibidem, voi. XXVIII, 1940, I, p. 684.
3 Ibidem, voi. XVIII, 1930 pp. 475-495.
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Agricultură erau instituţii autonome; persoane juridice, conducere
independentă, cu raza de activitate pe circumscripţie potrivit denumirii
pe judeţ, pe regiune, iar Uniunea Camerelor de Agricultură în capitala

lor de
ţării.

Prin legea din 1 iulie 19:m, pentru organizarea Camerelor de agrise prevedea ca organ de execuţie al Camerelor agricole judeţene,
Oficiul agricol judeţean. Insă acest oficiu, în care urmau să fie înglobate
Consilieratele agricole judeţene (instituţii de stat însărcinate cu aplicarea
reformei agrare din anul 1921 şi care aveau atribuţii similare Camerelor
agricole judeţene), în mod practic, n-a ajuns să fie înfiinţat. Prin legea
din 22 iulie 1931 se preciza că organul de execuţie al Camerei de agricultură este Serviciul Agricol judeţean, care de altfel s-a şi înfiinţat ca
organ al statului, totodată şi organ de execuţie al Camerei agricole judeţene, devenind o parte structurală a acesteia iar Camerele agricole la
rîndul lor devenind organe de stat. In anul 1939 Serviciul Agricol s-a
contopit în Camera agricolă devenind un serviciu al acesteia 5 .
Măsura în care statul a reuşit să-şi exercite controlul asupra CamerelDr agricole se poate vedea şi din cuprinsul art. 52 din legea din 22
iulie 1931 prin care se preciza că directorul serviciului agricol este reprezentantul guvernului pe lîngă Cameră. El poate suspenda executarea oricărei hotărîri a Camerei, a Consiliului sau a Comitetului raportînd despre aceasta Ministeruluin.
Potrivit legii de constituire a Camerelor agricole judeţene din 14
aprilie 1925 componenţa acestora era următoarea: cite 17 membri aleşi
şi cîte 11 membri de drept pentru Camere care deserveau un singur judeţ. Pentru Camerele care deserveau interesele mai multor judeţe, se
alegeau cite 10 membri de fiecare judeţ, iar judeţul în care îşi avea
sediul Camera alegea 11 membri. Membrii de drept erau: preşedintele
consiliului judeţean, prefectul judeţului, consilierul agricol al judeţului,
inginerul silvic, medicul veterinar al judeţului, reprezentantul cooperaţiei
agricole din judeţ, reprezentantul Casei de credit a agricultorilor din
judeţ, delegatul Camerei de comerţ şi industrie, delegatul Camerei de
muncă din localitate, administratorul financiar şi primarul oraşului de
reşedinţă. Mandatul membrilor aleşi dura 5 ani de la data alegerii iar
membrii de drept funcţionau atîta timp cît exercitau funcţiunea lor în
cultură

judeţ.

Camerele agricole judeţene aveau atribuţiuni multiple şi variate.
Dintre acestea amintim pe cele mai importante şi anume:
- reprezintă în circumscripţia lor interesele agriculturii în toate
l·amurile ei;
- dau avize motivate asupra proiectelor de legi şi regulamente relative la agricultură şi silvicultură;
- exercită patronajul asupra tuturor şcolilor agricole;
- colaborează cu organele statului la aplicarea legilor care interesează agricultura, zootehnia şi silvicultura (mai tîrziu devin organe de
execuţie ale statului);
- formează ~i ţin actele genealogice pentru rasele de animale locale;
' Ibidem, vol. XIX, 1931, p. 613.
s Monitorul Oficial, nr. 82, 1939 aprilie 6.
r. C. Ham an g i u, op. cit„ vol. XIX, 1931, p. 613.
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- organizează, după directivele rnnsiliului SUPf'rior din Ministerul
Agriculturii, expoziţii, concursuri, călălorii de studii, cursuri de popularizare, cîmpuri de experienţe pentru culturi comparative şi de selecţiona
rea plantelor şi de înmulţire pentru seminţele selecţionate, etc;
întocmesc proiecte de lucrări tehnice;
- colaborează cu Camerele de comerţ şi industrie, de muncă;
- înlesnesc agricultorilor aprovizionarea cu seminţe selecţionate,
maşini, unelte, reproducători;
- strîng datele statistice referitor la agricultură, zootehnie şi silvicultură din judeţ;
- aleg împreună cu Uniunea Camerelor de Agricultură din sînul
lor senatorii prevăzuţi de art. 70 din Constituţie.
Aceste atribuţiuni erau exercitate de către organele de execuţie ale
Camerelor agricole judeţene. Menţionăm că în decursul existenţei acestor
organe au avut loc unele schimbări în structura organizatorică, schimbări
care se refereau la denumirea şi atribuţiunile acestora, însă activitatea,
scopul şi multiplele probleme cu care se ocupa Camera agricolă rămî
neau aceleaşi. Asemenea schimbări s-au produs în anul 1936, cînd se
organizează ca unitate aparte Serviciul zootehnic şi veterinar precum şi
Serviciul agricol. Acesta din urmă, după cum s-a mai arătat, a fost inclus
în anul 1939 în Camera agricolă, funcţionînd ca un serviciu al acesteia.
Alte schimbări s-au mai produs în anii 1933, 1936 şi 1940 cînd au fost
dizolvate Consiliile de administraţie ale Camerelor agricole în locul lor
funcţionînd Comisiile interimare. Intreruperile au fost' însă de scurtă
durată, de cîteva luni de obicei, timp în care activitatea Camerei nu era
întreruptă ci se desfăşura sub directa conducere a Comisiei interimare
pînă la noile alegeri în Camerele agricole.
Schimbări însemnate au mai survenit după 23 August ID44 cînd în
noile condţii create de statul democrat popular, activitatea Camerelor
agricole se măreşte şi se adaptează noilor cerinţe ale statului. Un sprijin
important l-au dat Camerele agricole Comisiunilor judeţene pentru aplicarea reformei agrare din anul HJ45 în efectuarea lucrărilor tehnice privind împărţirea terenurilor.
Activitatea Camerelor agricole a continuat pînă în primăvara anului 1949 cînd locul lor va fi luat de Direcţiile agricole judeţene, care
continuă activitatea pînă la înfiinţarea Comitelelor provizorii (1949) ale
Sfaturilor populare în cadrul cărora au luat fiinţă noile unităţi agricole
şi anume Secţiile agricole care au funcţionat apoi şi după înfiinţarea
Sfaturilor populare.
Materialul arhivistic creat de Camera agricolă a judeţului Hunedoara cuprinde rapoarte, referate, ordine, circulări, situaţii statistice,
registre de contabilitate, corespondenţă etc.
Problematica documentelor din acest fond este vastă şi variată. Informaţii preţioase se găsesc în legătură cu aplicarea reformei agrare din
1921 pe teritoriul judeţului Hunedoara. Documentele oglindesc activitatea organelor însărcinate cu aplicarea reformei agrare, exproprieri şi
împroprietăriri, situaţia împroprietăriţilor, eliberarea titlurilor de proprietate, stadiul lucrărilor de reformă agrară (1930).
Datorită încetinelii cu care lucrau organele însărcinate cu aplicarea
în practică a legii de reformă agrară din anul 1921 (Consilieratele agricole), lucrările de reformă agrară înaintau foarte greu. Nici nu se putea
astfel avînd în vedere condiţiile concrete în care urmau să fie aplicate
dispoziţiile legii de reformă agrară, condiţii de exploatare cruntă a mawww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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selor populare de la oraşe şi sate de către regimul burghezo-moşieresc,
regim care nu era interesat în satisfacerea cît mai rapidă a dorinţei de
veacuri a ţăranilor români, aceea de a primi pămînt. Materialul arhivistic referitor la aplicarea reformei agrare, ilustrează tergiversarea aplicării efective a reformei. Astfel în anul 1943 se mai lucra încă la desă
vîrşirea reformei agrare din 1921, împroprietăriri şi rezolvarea contestaţiilor de reformă agrară, După cum se cunoaşte, lucrările de reformă
agrară din 1921 nu au fost încheiate nici în momentul insurecţiei armate de la 23 August 1944.
Singurul regim politic în care se putea rezolva pentru totdeauna
în mod democratic chestiunea ţărănească şi în favorul ţărănimii, a fost
regimul democrat-popular. Această rezolvare şi-a găsit întruchiparea
în Legea de reformă agrară din 1945.
Materialele documentare referitoare la înfăptuirea reformei agrare
din 1945 atestă caracterul democratic al acestei reforme. ln documente
se reflectă întreaga activitate a Comitetelor locale de reformă agrară,
exproprierile şi împroprietăririle efectuate pe plăşi şi pe comune în
cuprinsul judeţului Hunedoara, distribuirea titlurilor de proprietate, rezolvarea contestaţiilor privind reforma agrară, constituirea Comisiunilor
de plasă pentru verificarea împroprietăririlor, hotărîrile Comitetelor
locale de reformă agrară şi ale Comisiei judeţene de îndrumare ale aplicării reformei agrare.
O parte a materialului arhivistic se referă la relaţiile de muncă şi de
proprietate în agricultură, consemnînd, printre altele deciziile Comisiunilor judeţene de învoieli agricole, prin care se stabileau preţurile maximale
de arendă, proporţiile maxime de dijmă şi preţurile minime ale muncilor
ngricole (1938), preţul mijlociu al muncilor agricole în cursul anilor
1935, 1936 şi 1937 (1938), preţurile de arendă, condiţiunile de dijmă şi
plata personalului agricol permanent la libera tranzacţie în agricultură
(1940, 1942), contracte de arendare de pămînt în dijmă şi în bani (1940),
srtatistioa marilor proprietari din judeţ (1930).
Materialul arhivistic conţine date interesante cu privire la greutăţile
economi·ce pe oare le.....au a'V'l.lit de suportat masele populare din judeţul
Hunedoara în anii 1929-1933. Astfel sînt atestate lipsa de alimente, de
furaje pentru întreţinerea animalelor, imposibilitatea ţăranilor de a se
aproviziona cu seminţe de trifoi din cauza preţurilor exagerate ale acestora, reducerea salariilor funcţionarilor Camerei agricole. Şomajul, această
plagă a orînduirii capitaliste s-a manifestat din plin şi în sectorul agricol
contribuind şi mai mult la înrăutăţirea situaţiei economice şi sociale a ţă
rănimii. ln acest sens, edificatoare este adresa Camerei de agricultură a
judeţului Storojineţ către Camera agricolă a judeţului Hunedoara prin
care-i comunică, că are disponibili 8500 de muncitori agricoli care vor să
lucreze unde e nevoie cu 30-40 lei pe zi, şi mîncare (1931). Desigur între
Camerele de agricultură din ţară existau strînse relaţii mergindu-se uneori pînă la transferarea muncitorilor agricoli d in judeţele mai sărace în
cele excedentare pentru muncă, lucru care s-a întîmplat în 1946 cînd o
o parte din muncitorii agricoli din Moldova pentru a fi ajutaţi împotriva
secetei au fost transferaţi la celelalte camere agricole judeţene printre
care şi Camera agricolă a judeţului Hunedoara. Acest lucru nu a fost însă
posibil în anii crizei economice dat fiind situaţia economică foarte proastă
pe întreg teritoriul ţării.
272
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Alt exemplu semnificativ în privinţa şomajului îl constituie închiderea unor întreprinderi de exploatare a lemnului din plasa Hălmagiu, judeţul Arad şi plasa Avram Iancu, judeţul Hunedoara, datorită căreia situaţia
lucrătorilor de pădure s-a înrăutăţit şi mai mult.
Din cauza lipsei mijloacelor de subzistenţă numeroşi ţărani îşi pără
seau satele natale plecînd la oraşe unde sperau să găsească de lucru. Concludentă în acest sens este adresa Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale prin care se cere preşedintelui Camerei agricole şi prefectului judeţului Hunedoara să sfătuiască pe ţărani să nu-şi părăsească
satele căutînd de lucru la oraşe deoarece vor ajunge şomeri, iar statul
n-are posibilitate de a-i ajuta (1933).
.
Starea generală de spirit a populaţiei agricole este plastic redată prin
informarea Camerei de agricultură Deva asupra acestei probleme de către
Pretura plasei Hunedoara. Se arată că locuitorii agricultori au devenit
recaleitranţi, sînt nemulţumiţi de soartă, refuză plata impozitelor şi taxele
ameninţînd cu bătaia şi chiar cu moartea pe agenţii însărcinaţi cu încasarea lor şi mai ales au o ură înverşunată în contra conducătorilor pe
care-i văd drept provocatori ai stării de mizerie din acel timp (1933).
Importante informaţii se găsesc în legătură cu executarea obligaţi
unilor de stat în cadrul convenţiei de Armistiţiu, Instrucţiunile Comisiei
Române pentru aplicarea armistiţiului precum şi lucrările Comisiei de
aplicare a armistiţiului.
Organizarea muncitorilor agricoli în noile condiţii social-istorice de
după 23 August 1944, este oglindită în documente prin înfiinţarea Sindicatelor salariaţilor agricoli sub îndrumarea Confederaţiei Generale a
Muncii, Regulamentul Grupurilor Sindicale de Salariaţi Agricoli şi Uniunile de Sindicate muncitoreşti afiliate la Confederaţia Generală a Muncii
(1946).
Ample informaţii se pot obţine din materialul documentar în legă
tură cu lucrările recensămîntului agricol din anul 1948" din judeţul Hunedoara.
Cea mai mare parte a materialului documentar se referă la chestiuni
de producţie agricolă, creşterea animalelor, valorificarea produselor agricole şi animaliere. Sînt atestate în documente probleme ca experimentarea
r.ultivării în judeţul Hunedoara a unor soiuri de secară. in concurent,
cînepă, orz, cartofi, selecţionarea seminţelor, întinderea suprafeţelor însă
mînţate, producţia medie la hectar, piaţa cerealelor, preţuri, consumul de
produse agricole etc.
Documentele conţin date privind cultura plantelor textile, a sfeclei
de zahăr, a plantelor de nutreţ, a viţei de vie, a cocsacîzului pentru extragerea cauciucului, a pomilor fructiferi, a legumelor şi silviculturii, înfiinţarea de grădini de legume.
Alte probleme ca de exemplu creşterea animalelor, date statistice
privind numărul animalelor domestice, procurarea de reproducători, organizarea de loturi demonstrative zootehnice, cultura viermilor de mătase,
creşterea păsărilor, a albinelor, statistica apicultorilor din judeţ se găsesc
de asemenea reprezentate în materialele arhivistice.
Se pot obţine informaţii preţioase din materialul documentar în legă
tură cu valorificarea produselor agricole şi animale, exportul de produse
agricole, silvice, pomicole, de animale şi produse animale. In aceeaşi
ordine de idei sînt semnalate documente referitoare la organizarea expoziţiilor agricole şi de animale, atît în ţară cît şi în străinătate, a tîrgurilor
de mostre cum au fost Tîrgul de mostre de la Praga din 1928, expoziţia
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

273

agricolă de la Timişoara (1931), participarea la expoziţia de fruct de la
Deva (1935), participarea aproape anuală la expoziţiile agricole şi zootehnice din Bucureşti, precum şi participarea la concursuri, ca de exemplu
concursul naţional al grîului şi porumbului din 1939, 1940 şi 1941. In
documente este atestată organizarea expoziţiilor internaţionale de la
Budapesta (1935, 1937, 1938, 1940), Paris (1937), Moscova (1938).
Interesante informaţii se pot culege cu privire la organizarea excursiilor de studii atît în ţară cît şi în străinătate. Amintim aici programul
<"xcursiei ţăranilor în regiunile agricole ale Italiei cît şi vizitarea gospodă
riilor din Bulgaria şi raportul asupra organizării şi funcţionării Serviciilor
Agricole judeţene din Bulgaria din anul 1933,
Documentele mai reflectă noile condiţii create în agricultură după
23 August 1944 ca ajutorul acordat de către stat ţăranilor împroprietăriţi,
organizarea campaniilor de lucrări agricole, activitatea centrelor d~ închiriat maşini agricole ftc.
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CASA DE

PĂSTRARE PETROŞANI

Vasile Ionaş

Intre numeroasele instituţii de credit apărute la sfîrşitul secolului al
!XIX-lea şi începutul secolului XX în Transilvania se înscrie şi Casa de
Păstrare, societate pe acţiuni, Petroşani.
Constituită la 1 noiembrie 1901, banca a funcţionat fără întrerupere,
sub numele amintit, pînă în iunie 1948 cînd a fost lichidată în urma naţio
nalizării. Cu timpul, pe Ungă sediul central din Petroşani, Casa de
Păstrare va deschide filiale la Deva, Lupeni (1925), Vulcan (1927), Haţeg
(1928).
Primul preşedinte al Consiliului de administraţie a fost Ioan Andreieş. A urmat la conducerea băncii Marek M6r pînă în 1920, Iosif
Winklehner între 1921 şi 1929 şi Romulus Mioc, care cu o mică întrerupere a condus banca mai bine de 15 ani pînă la desfiinţarea ei în 1948 1 •
Materialul documentar păstrat este alcătuit din registre bancare, registrul de procese verbale ale Consiliului de administraţie pe anii 19121.948, corespondenţă cu clienţi şi cu alte bănci, acte ipotecare şi cambiale,
acte de garanţii etc.
Documentele ce compun acest fond oglindesc creşterea continuă a
capitalului social de la 30.000 coroane (1.000 de acţiuni a 30 coroane subscrise de 42 de acţiuni) în 1902 la 5 milioane lei în 1923, 10 milioane lei
în 1927, 20 milioane lei în 1938 2 • Sînt consemnate şi dificultăţile cărora
banca trebuie să le facă faţă în anii 1914-1918 datorită primului război
mondial şi în 1931-1936 în urma crizei economice de supraproducţie şi
a aplicării legilor pentru conversiunea datoriilor agricole. In 1932 Casa
de Păstrare este nevoită să concedieze o parte din salariaţi, îşi restrlnge
considerabil activitatea şi aproape că nu realizează beneficii 3 •
In preajma oelui de al doilea război mondial 500;0 din acţiunile emise
de Casa de Păstrare erau deţinute de Banca Comerţului din Craiova.
Societatea craioveană preia din emisiunile anilor 1923, 1927 şi 1938 600/o,
600/o şi respectiv 400/o, reprezentînd un total de 20.000 acţiuni în valoare
nominală de 10 milioane lei 4• Un alt mare acţionar era Romulus Mioc,
care împreună cu trei membrii ai famifiei sale deţinea 10. 751 acţiuni a
500 lei bucata5 .
Capitalul provenit din emiterea de acţiuni şi din depuneri era îndreptat spre industrie, comerţ şi agricultură. Casa de Păstrare avea înves1 Arh. Stat. Deva, fond. Casa de Păstrare s.p.a. Petroşani, dos. 14/1912 (Registrul de procese verbale ale Consiliului de administraţie pe anii 1912-1948).
2 Ibidem.
a Ibidem.
Ibidem, registru 39/1923-1940 (Registrul de
s Ibidem, dos. 7/194L

4

acţionari).
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tite sume importante ln stabilimente industriale şi comerciale: Fabrica de
mobilă şi comerţul de lemne s.p.a., Uzina electrică, librăria „Jiul Cultural", Emil Pop şi comp. (comerţ de fierărie şi materiale de construcţii),
Ioan Sbuchea, Oct. Herbai şi comp. (comerţ de coloniale şi cereale), toate
din Petroşani, Oct. Herbai şi comp. (comerţ de băuturi) din Haţeg, Fabrica
de cărămidă Băniţaa.
In sectorul agricol banca avea în 1932 un număr de 3.574 debitori cu
un portofoliu de 20.647.974 lei7. Capitalul folosit pentru creditarea producătorilor agricoli va intra sub acţiunea legilor de conversiune a datoriilor
agricole. Un proces verbal întocmit la 23 august 1934 in sedinţa Consiliului de administraţie arăta că în portofoliul Casei de Păstrare se găsesc
efecte în valoare de 26.576.293 lei ce sînt afectate de prevederile legii
pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 aprilie 1934. Se estima că prin aplicarea legii amintite pierderea suferită de bancă va fi de
circa 8.300.000 lei 8 •
Documentele din Arhiva Casei de Păstrare oglindesc procesul de concentrare şi centralizare a capitalului prin fuzionarea cu bănci mai mici
(ex. Casa de Păstrare Vulcan este transformată în filiala celei din Petroşani) sau prin trecerea unui număr de acţiuni din posesia acţionarilor
mai mici în mîinile marilor acţionari.
Analiza materialului documentar din fondul Casa de Păstrare Petroşani poate aduce o contribuţie importantă la cunoaşterea rolului băncilor
în economia României.
6

1

Ibidem.
Ibidem, dos. 9/1932.

a Ibidem,

dos.

4/1934.
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