FRAMîNTARI SOCIALE iN RiNDURILE MINERILOR HUNEDORENI
iN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIH-LEA

MIHAI CERGHEDEAN

Incepînd cu mijlocul secolului al XVIII-lea Curtea de la Viena şi-a intensificat preocupările faţă de mineritul transilvănean. Măsurile luate, atît cele care priveau minele în general, cit şi cele care priveau pe mineri în special urmăreau
creerea condiţiilor pentru dezvoltarea mineritului, pentru sporirea producţiei. Prin
încurajarea mineritului din Transilvania, Austria a căutat să compenseze pierderea Sileziei. Pe de altă parte, războaiele au adus visteria vieneză într-o criză cronică. Bogăţiile subsolului transilvănean erau în concepţia Vienei capabile să
aducă, cel puţin în parte, veniturile necesare depăşirii acestei crize. Din lipsă de
bani, însă monarhia nu putea investi sume importante pentru punerea în valoare
a uria~elor bogăţii transilvănene. Cei 5 OOO de florini acordaţi pentru minerit erau
o sumă extrem de mică. Sprijinul a vizat mai ales îmbunătăţirea aprovizionării cu
ap[1 a şteampurilor şi a condiţiilor de schimb. Totodată s-au luat măsuri pentru
protejarea minerilor. Măsurile luate au dus la creşterea producţiei de metale nobile, la sporirea cantităţii de aur predate la oficiul de schimb. Iată cîteva cifre pe
întreaga Transilvanie :
anul 1740
- 52.195 pisete 1)
- anul 1750
- 59.856 pisete
- anul 1760
- 82.311 pisete 2)
In deceniul al 7-lea al secolului al XVIII-lea aceste rezultate au fost considerate ca nesatisfăcătoare de Curtea de la Viena şi s-au luat noi măsuri în vederea
sporirii producţiei. Fiscul îşi propune să sprijine mai ales schimbul de aur. Multe mine nu mai produceau sau produceau puţin. Vinele de aur erau epuizate, iar
pentru exploatarea unor filoane mai adînci, în multe cazuri, fondurile locale Hpseau. Din acest motiv şi în interesul încasărilor, fiscul începe să facă unele investiţii, urmînd ca întreprinderile respective să fie predate mai tîrziu exploatării particulare. S-au deschis puţuri şi mine noi în această perioadă la Roşia Montană
şi la Zlatna pe cheltuiala fiscului. De asemeni : la Topliţa, Zlatna, Almaş, Roşia
Montană, Bucium şi Certej, se construiesc şteampuri noi cu un randament sporit.
Un moment hotărîtor în dezvoltarea mineritului în a doua jumătate a secolului ni XVIII-lea a fost dezvoltnrea întreprinderilor metalurgice. Decretul imperial din 1764 sublinia, de altfel, importanţa acestor topitorii. Pe lingă topitoarele
din Zlatna, s-a mai conslruit la 1763 o topitorie de tip nou la Certej comitatul
Hunedoara, iai· la 1770 a început construirea topitoarelor de la Baia de Arieş comitalul Alba Inferioară, ambele pe cheltuiala fiscului. Prin construirea acestor
topitorii s-a dat un nou impuls mineritului. S!icurile care pî:nă acum erau respinse de oficiul de schimb, noile topitorii le preiau. In felul acesta multe mine devin
exploatabile şi rentabile.
In tehnica minieră a celei de a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea sînt de
semnalat o serie de îmbunătăţiri. Demne de amintit în acest sens sînt şteampurile
şi mnşinile de spălat aur inventate şi brevetate de autohtoni. Numele lui Idu Cră
ciun, militar lăsat la vatră şi al lui Munteanu Ursu, iobag de la Săcărîmb, au ajuns
să fie cunoscute şi elogiate pînă la Curtea de la Viena 3).
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Preocupate de sporirea continuă a veniturilor, autorităţile miniere ajung adeseori în conflict cu feudalitatea locală. Conflictul între cei doi exploatatori : statul
austriac ii feudalitatea locală in minerit este deosebit de evident. Dacă nobilimea
încerca să profite de pe urma robotelor, fiscul voia să profite de pe urma impozitelor. In ce-i priveşte pe mineri, statul austriac prelua întreaga producţie de metale nobile. Preturile oferite pentru metalul produs erau fixate tot de stat. Ori
este de prisos să mai demonstrăm că acestea erau scăzute la minimum posibil.
Din acest interes, din dorinţa de a obţine o producţie cit mai mare de metale nobile, autorităţile miniere iau apărarea minerilor faţă de autorităţile locale comitatense. Dacă pînă în secolul al XVIII-lea de drepturile minerilor se bucurau numai aceia care deţineau un privilegiu, în secolul al XVIII-iea şi în a doua jumă
tate mai ales, categoria minerilor este extinsă, pornindu-se de la ocupaţia principală a capilor de familie. Articolele novelare din 1747 şi ordonanţa din 8 mai 1771
definesc şi respectiv precizează criteriile după care cineva putea fi considerat miner precum şi drepturile de care aceştia beneficiau : capitaţie 1.R.f., animalele de
povară (cai şi boi) folosite în munci miniere scutite de impozite, o vacă scutită de
impozit, scutire de toate sarcinile publice ordinare sau extraordinare. Se aprecia
că sînt mineri acei care lucrează cea mai mare parte a anului în munci miniere
şi îşi asigură cele necesare, în principal, din minerit. Aceasta era însă o prevedere
generală şi inadecvată situaţiei din Transilvania şi din Munţii Apuseni mai ales.
Agricultura în zonele muntoase, în general, era incapabilă să asigure cele necesare
existenţei, dar nici mineritul în conditiile secolului al XVIII-iea nu putea singur
face acest lucru. Sîntem în faţa unei completări reciproce. Situaţia a dat naştere
unor frămîntări de lungă durată mai ales în zonele unde condiţiile naturale permiteau şi practicarea într-o măsură oarecare a agriculturii. Cea de a doua jumă
tate a secolului al XVIII-iea pune deosebit de acut problema definirii noţiunii de
miner, respectiv stabilirea exactă a celor care beneficiază de drepturile minerilor.
De la început trebuie să spunem că termenului de miner pentru secolul al
XVIII-iea trebuie să-i dăm un înţeles mai larg, el cuprinzînd pe toţi aceia care
aveau îndeletniciri legate de minerit. Tn documentele Tribunalului minier Zlatna
cu jurisdicţie pe întreaga Transilvanie istorică, pentru numirea minerilor se folosesc foarte mulţi termeni, mulţi dintre ei pornind de la specialitatea celor care
intră în atenţia oficialităţii montane. In general, atunci cînd se vorbeşte de drepturile minerilor în documente sînt pomenite două categorii : urburarii şi metalurgii (urburarii et metalurgii). Urburarii sînt acele persoane care deţin cuxele sau
părţile de mină, cei care pe propria cheltuială lucrează minele. In schimbul dreptului de a exploata o mină ei au obligaţia de a preda statului urbura. Urbura reprezintă o cotă parte din producţia minei respective, cuantumul acesteia variind în
timp. Metalurgi sînt toate celelalte persoane antrenate sub un titlu sau altul în
minerit. Deosebirea netă între urburari şi metalurgi în secolul al XVIII-iea nu
este posibilă, fiindcă adeseori urburarul este şi lucrătorul propriei mine. Conscripţiile unor mine atestă acest lucru. Cînd urburarii şi metalurgii sint alte persoane,
cei din urmă sint numiţi „laboratores" „operarii" etc. In orice caz şi unii şi alţii
se bucură deplin de toate drepturile minerilor.
O altă mare categorie de oameni care se bucurau de drepturile minerilor, fiind
asimilaţi acestora, sînt spălătorii de aur (aurilotores). Statul interesat în obţine
rea unor cantităţi cit mai mari de nur a acordat drepturile minel'ilor şi celor care
spălau aurul din alb!a riurilor.
Dezvoltarea topitoriilor şi necesităţile mereu sporite de mangan au determinat
autorită~ile să acorde drepturile minerilor, respectiv statutu de metalurgi şi căr
bunarilur (carbonarii).
De acela~i statut de metalurgi beneficiau şi cei care luc1·au la topitorii (linquatores), cei care lucrau la fierării (ferricusores), în general toţi cei care participau
sub o formă sau alta la producţia minieră, începînd de la extracţia minereului şi
pînă la obţinerea metalului sau chiar a produsului finit.
Nu ne propunem aici să analizăm compoziţia socială a minerilor în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea. Arătăm doar, că în ocupaţiile miniere sînt atestaţi reprezentanţi din toate clasele şi păturile sociale. De aceea, atunci cînd vorbim de mineri în secolul al XVIII-lea este necesară multă atenţie.

*

In a doua jumătate a secolului al XVIII-iea pe teritoriul comitatului Hunedoara, au funcţionat numeroase mine care aveau o pondere mare în mineritul din
Transilvania istorică.
Pe domeniul fiscal al Hunedoarei în cea de a doua jumătate a secolului al
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XVIII-iea se producea cea mai mare parte a fierului din Transilvania. T~t n~.ine
reul se scotea din trei mine avînd o singură ieşire la Ghelar. Cele 13 topitoru cu
26 cuptoare produceau 18.537 măji de fier forj~t din. 90.~46 11'.ăji de .minere':' 4): Ţot
pe teritoriul comitatului Hunedoara în aceasta perioada mai funcţ10nau fierarule
de Ia Sibişel şi Cugir.
. .
.
.
O mare pondere avea comitatul Hunedoara ş1 m extracţia metalelor nobile. La
1746 s-a deschis prima mină de la Săcărîmb, care în a doua jumătate a secolului
al XVIII-iea a devenit cea mai importantă exploatare auriferă din Transilvania
fiind cunoscută şi peste graniţă. Tot în această zonă erau lucrate minele de 1.:i
Hondol şi Certej. Pentru a se pune în valoare şi minereurile mai sărace, la 1763 se
construieşte la Certej o topitorie de tip nou. Pentru a înţelege importanţa acestor
mine amintim că în anii 1770-1772 numai la minele de Jn Sacărîmb s-au realizat
venituri nete de peste 100.000 R.f. în fiecare an 5 ). Acestea utilizau un număr de
salariaţi variind între 500 şi 800 persoane 6 ).
Un alt centru cu o mare pondere în producţia metalelor nobile din Transilvania era la Băiţa. Numai la minele din Bfliţa între auii 1770-1782 lucrau în medie
250-270 mineri 7). Tot aici mai amintim minele din satele vecine Hărţăgani, Topliţa şi Măgura.

Minele din zona Baia de Criş - Ciraci - Tebea în a doua jumătate al secolului al XVIII-iea aduceau un aport însemnat la producţia de metale nobile. Amintim că la 1770 erau în lucru aici nu mai puţin de 49 de mine, iar alte 19 asociaţii miniere spălau aur 6 ). In această perioadă se intensifică lucrările de exploatare
la minele din Ruda, Criscior, Bucureşci. La 1791 minele au fost acaparate de Toldalagy şi Zeyk care înfiinţează asociaţiile miniere ,.!luda 12 Apostoli" şi „Zdraholţ
Sf. Ioan Evanghelistul".
Cu bune rezultate mai funcţionau in comitalul Hunedoara în a doua jumăta
te al secolului al XVIII-iea minele din zona Poiana, Porcurea, Techereu, Almaş.
De asemeni mai erau mine Ia Fizeşti, Stănija, După Piatră, Dealu Mare etc.
Numărul mare al minelor din comitalul Hunedoara au atras un marc număr
de oameni în aceste munci. Deşi cu o compoziţie socială extrem de eterogenă aceşii
oameni au făcut front comun atunci cînd interese1e şi drepturile lor erau în primejdie. Exceptînd o pătură subţire de nobili ~i alte persoane înstărite care deţi
neau minele principale, marea majoritate a minerilor - urburari metalurgi, spă
lători de aur şi celelalte categorii sînt oameni cu mijloace modeste sau sub
modeste. Un exemplu este semnificativ : la 1796 urburarii din Tebea se plîng tribunalului minier pentrn apărarea drepturilor lor faţă de autorităţile comitatense
şi arată producţia de aur pe care au predat-o oficilui de schimb.
1). Mina Andreiană era lucrată de 7 persoane şi au predat într-un an 7 pisete
aur·
2). Mina Zahariască şi Tesască era lucrată de 6 persoane şi au predat într-un
an 6 pisete aur ;
3). Mina Cizmăşeştilor era lucrată de 3 persoane şi au predat într-un an 3 1/3
pisete aur;
4). Mina Armeniască era lucrată de 3 persoane şi au predat într-un an 3 şi
1/2 şi 1/3 pisete aur ;
5). Mina Diepe Matcă Diepe Valie era lucrată de 1 persoană şi a predat într-un
an 1 şi 1/3 pisete aur ;
6). Mina Levuzască era lucrată de 4 persoane şi au predat într-un an 2 şi
1/3 pisete aur ;
7). Mina Avrămască era lucrată de 4 persoane ~i au predat într-un an 5 şi
1/3 pisete aur ;
8). Mina Subt Moară era lucrată de 2 persoane şi au predat într-un an 1 pisetă 9). Se observă că revenea pe un urburar cca. 1 pisetă aur 10). Un calcul simplu
ne arată că un urburar a predat la oficiul de schimb într-un an cca. 4,33 g, aur.
Intr-o situaţie cu urburarii din comitatul Zarand se dă situaţia lor materială. In
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satul Tebea exista 133 urburari care deţineau 162 3/3 jugăre arător, 93 1/4 iugăre
fînaţ, 158 boi şi cai, 28 vaci, 6 junci, 7 oi, 20 capre, 235 porci şi 9 stupi. La acestea
mai adăugăm 53 cai şi boi de povară folosiţi în munci miniere si 68 vaci scutite
de impunere 11 ). Rezultă că pe un urburar, respectiv pe o familie 'de urburar reveneau 4,33 g. aur plus veniturile după 1,22 iugăre pămînt arător, 0,70 iugăre fînaţ,
1,51 boi sau cai, 0,72 vaci, 1,75 porci şi aşa mai departe. Dacă avem
în vedere că potrivit conscripţiilor din secolul al XVIII-iea, numărul
mediu al persoanelor dintr-o familie este 5, înţelegem clar situaţia materială mizeră a acestor urburari. Cifrele de mai sus privesc totalitatea urburarilor din Tebea.
Dar nu trebuie uitat că unii dintre ei au reuşit să acumuleze bunuri în cantităţi
mai mari, fapt care micşorează substanţial media bunurilor pe o familie de urburar. Prin urmare, intre urburarii care îşi lucrau minele proprii şi lucrătorii fără
cuxe nu existau deosebiri mari în ce priveşte starea lor materială. Aceasta fiind
situaţia, urburarii, lucrători ai propriilor mine şi lucrătorii propriu zişi fac cauză
comună în lupta lor pentru recunoaşterea statutului lor de mineri cu toate drepturile care decurg din acestea. Plîngerile şi protestele lor împotriva agravărilor de
orice fel, dată fiind situaţia lor materială precară, erau o luptă pentru existenţă.
Orice impunere suplimentară se atinge de minimul necesar. Scoaterea la lumină
a frămintărilor din sinul acestor oameni este o cntribuţie la cunoaşterea luptei maselor populare împotriva exploatării pentru o viaţă mai bună.
Aşa cum arătam şi mai sus la 1747 şi 1771 Curtea de la Viena dă dispoziţii
care fac unele înlesniri minerilor în ce priveşte impunerea lor şi a bunurilor lor.
Toate drepturile şi înlesnirile se acordau acelora cărora li se recunoştea statutul
de metalurgi, respectiv celor care erau conscrişi ca metalurgi. Din acest motiv, a
doua jumătate a secolului al XVIII-iea este jalonată de lupta minerilor transilvă
neni pentru a li se recunoaşte statutul lor, pentru a fi conscrişi ca mineri.
In satul Bucureşci de lingă Brad la 1776 au fost omişi de pe listele cu metalurgi 6 deţinători de mine şi şteampuri fiind conscrişi drept contribuabili ordinari.
Ancheta la faţa locului stabileşte că cei care au depus plîngerea aveau dreptate 12).
Pentru acelaşi motiv s-au plîns tribunalului minier şi urburarii din Tebea la 1780
şi 1796 13 ).
Marile exploatări miniere din comitalul Hunedoara au antrenat ca lucrători
pe unii dintre locuitorii satelor învecinate. Aceste activităţi ocupau majoritatea
timpului sătenilor, ceea ce potrivit legilor în vigoare la acea dată le permitea să
beneficieze de drepturile minerilor. Conscriptorii tergiversau însă înscrierea lor în
listele minerilor. Amintim situaţia unor locuitori din satele Glod, Almaş, Balşa şi
Ardeu, care efectuau săptămînal transporturi de minereu de la Săcărîmb la Zlatna
şi Certej. Dacă se ţine cont că transporturile pînă la Zlatna durau J zile, pretenţiile sătenilor de a fi trecuţi în rîndurile minerilor erau deplin justificate. După
cum atestă administratorul minelor din Săcărîmb, la aceste transporturi au participat din Balşa 53 persoane cu 63 cai, din Glod 45 persoane cu 69 de cai, din Ardeu
23 persoane cu JO de cai şi din Almaşul Mijlociu 64 persoane cu 81 de cai 14 ). Majoritatea celor înscrişi ca participanţi la astfel de transporturi erau oameni avînd
un singur cal. Erau însă cîţiva care posedau 2 şi chiar J cai. Plîngerile repetate
ale sătenilor au rămas însă fără un răspuns.
Acţiunile pentru recunoaşterea statului de metalurgi atunci cînd sînt pornite
în numele întregii comunităţi a metalurgilor dintr-o localitate sau din mai multe
localităţi durează de obicei mai mulţi ani. Spre exemplu : satele Techereu, Almaşul Mi'C, Poiana şi Porcurea încep p!îngerile lor de la începutul deceniului 8 al
secolului al XVIII-iea şi frămîntările continuă şi în secolul al XIX fără să primească o rezolvare definitivă. Dezvoltarea unor mine în apropiere au atras populaţia locală la aceste munci. Cuprinsă, acum, în principal, în ocupaţii miniere
populaţia îşi revendică drepturile. După 1777 autorităţile încep să asculte cererile
insistente ale locuitorilor, recomandînd conscriptorilor cercetarea fiecărui locuitor
în parte pentru a se stabili dacă beneficiază sau nu de drepturile minerilor, mai
ales că aici au început lucrări miniere, generalii Kalnoki şi Simonis împreună cu
alţi courburari 15 ). La 1786 chiar unii nobili ajung să ateste că supuşi ai lor deţin
mine sau părţi de mine şi că le lucrează, fapt certificat şi de perceptor•1l local.
Nobilul Ignatiu Seredai atestă că 4 iobagi ai săi din satul Poiana au mine în lucru,
la fel şi nobilul Daniel Iosica atestă că 12 iobagi şi 2 jeleri ai săi din satele I'oia11.
12.
13.
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15.
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na şi Almaşul Mic au mine în lucru. De asemeni nobilul Ludovic Buda atestă că
3 iobagi ai săi au mine. Aşa după cum precizează şi formula de certificare a perceptorului local iobagii şi jelerii şi-au răscumpărat robota de la nobilii respectivi,
în felul acesta ei putînd să se ocupe de mine, prin urmare ei pot fi conscrişi ca
mineri. Fără să aprofundăm problema, remarcăm totuşi faptul că nobililor respectivi le convenea să primească răscumpărarea robotei, permiţînd iohagilor şi
jelerilor să aibă îndeletniciri neagricole, miniere, practicate pe cont propriu, independenţi de domnul lor.
Scutirea celor cîţiva iobagi şi jeleri de robotă în schimbul răscumpArării ei,
conscrierea lor ca metalurgi nu a rezolvat problema întregii comunităţi In anii
următori alţi iobagi ridică aceleaşi pretenţii. Aşa cum arată Daniel Knopfer, asesor la tribunalul minier, în anul 1798 în satele Almaşul Mic, Almaşul Mare, Techereu, Poiana, Poiana Iepii, Porcurea, Voia, Balşa şi Ardeu, mulţi iobagi şi jeleri
se ocupau cu mineritul, dar nu au reuşit să scape de obligaţia prestării r<ibotei cu
toate convenţiile de răscumpărare a robotei intervenite între ei şi domnul pămîn
tului 16 ). Această situaţie a dat naştere unor frămîntări şi cu ocazia fiecărei noi
conscrieri apăreau noi nemulţumiri, alte plîngeri.
Pe domeniul fiscal al Hunedoarei, după apariţia articolelor novelare de la
1747, au loc frămîntări puternice legate de nerecunoaşterea statutului de mineri
pentru locuitorii satului Chelar. Protestul de această dată ia o formă nouă. Locuitorii satului Chelar refuză să mai plătească impozitele între anii 1764-1767. Restanţele au atins suma de 655 R.f. 4 x ris. Ceea ce se impune atenţiei e faptul că
rezistenţa locuitorilor din Chelar a dus la anularea acestei restanţP.. Văzînd că
situaţia lor nu se rezolvă, incepînd cu anul 1770 ei din nou refuză să mai achite
impozitele. Intre 1770 şi 1773 s-au strîns din nou restanţe atingînd suma de 1267
R.f. şi 54 x ris. Faţă de această situaţie, oficialităţile vremii sînt silite să întrunească o comisie mixtă formată, din reprezentanţii tribunalului minier, ai comitatului şi ai fiscului. Protocolul întocmit cu acest prilej, pe baza unei anchete la faţa
locului, constată că de fapt locuitorii satului Chelar îndeplinesc condiţiile pentru
a fi conscrişi ca metalurgi. Cu toate acestea comisia nu ia o decizie ci înaintează
protocolul forurilor superioare pentru a decide. Este nevoie de întrunirea unei a
doua comisii ln anul următor, 1775, pentru a lua o decizie definitivă, favorabilă
sătenilor 17 ). Aceasta a însemnat o victorie a locuitorilor din Chelar. Ei s-au prezentat în faţa autorităţilor uniţi şi au reuşit printr-o rezistenţă de lungă durată
să-şi impună revendicările lor. Faptul nu ne surprinde, dacă avem în vedere numărul mare a celor care erau legaţi de producţia fierului din satul Chelar şi care
lucrau în mină, sau la topitoriile de pe domeniu. Un tabel din 1775 cu cei care
au participat la lucrări miniere notează 135 capi de familie şi 28 de văduve, plus
47 tineri conscrişi în cadrul familiilor. In total 210 lucrători şi văduve ale lucră
torilor 18). Iată cîteva din meseriile acestor oameni : 63 purtători (transportau minereul) 24 cărbunari, 18 pietrari (minerii propriu-zişi) 8 maiştri topitori, 15 argaţi
la topitorie etc. Menţionăm că din toate cele 210 persoane numai 8 erau străini,
muncitori mineri germani.
Locuitorii Chelarului nu au putut să beneficieze în linişte de drepturile cîşti
gate ca metalurgi. Autorităţile comitatense îi pîndeau pentru ai surprinde exercitînd alte ocupaţii şi astfel să le retragă drepturile de mineri. La 1787 fiscalul Adam
Bogozi de pe domeniul Hunedoarei se adresează tribunalului minier arătînd că
unii beneficiari ai statutului de mineri au alte ocupaţii. Mulţi dintre ei au devenit crescători de animale. Ancheta intreprinsă dovedeşte contrariul. Toţi locuitorii Chelarului erau cuprinşi în ocupaţii legate de minerit. Chiar administratorul
domeniului intervine pe lingă tribunalul minier pentru a se lămuri situaţia locuitorilor din Chelar, deoarece şicanările fiscalului Bogozi îi stînjenea de la lucru.
Insuşi Bogozi, după ce în martie 1787 contesta drepturile· de mineri pentru cei di,n
Chelar, revine în decembrie a aceluiaş an şi se adresează administraţiei domeniului cerind să se renunţe la execuţia fiscală a ghelărienilor ca şi contribuabili ordinari deoarece toţi, cea mai mare parte a anului lucrează în munci miniere 19 ).
Spălătorii de aur, la rîndul lor, au adresat numeroase plîngeri organelor oficiale pentru recunoaşterea statului de metalurgi. Faţă de acestea tezaurariatul şi
tribunalul minier se văd obligate să intervină pentru reglementarea situaţiei. La
28 august 1798 tribunalul minier se adresează comitatelor şi scaunelor arătind că
16.
17.
18.
19.
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vor fi conscrişi ca spălători de aur numai aceia care pină la sfîrşitul lui septembrie a anului în curs au strins şi predat aur pulbere în valoare de 16 dinari 20).
Tezaurariatul la rîndu-i arată că spălătorii de aur beneficiază de scutire numai
pentru un cal de familie care este folosit la transportul uneltelor la şi de la locul
unde se spală aurul 21 ).
Ca şi în întreaga Transilvanie, în comitatul Hunedoara pe lingă cei care practicau mineritul fără a fi recunoscuţi ca atare de autorităţi, existau mineri care
aveau statutul de metalurgi, deci beneficiau de anumite înlesniri. Autorităţile fiscale, comitatense, sau săteşti nesocoteau adeseori prevederile legilor, chiar şi în
cazul acestora din urmă şi din această cauză minerii au acţionat pentru respectarea statutului lor de metalurgi.
Potrivit legilor în vigoare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea metalurgii erau supuşi unei capitaţii fixe de 1 R.f. Această prevedere nu a fost respectată în toate cazurile. La 1782 minerii din satele Almaşul Mare şi Techereu
se plingeau tribunalului minier tocmai pentru impunerea lor la o capitaţie de
2 R.f. 22). Aceeaşi plingere se repetă în anul 1786 23 ). In satele Certej, Hondol 24 ),
Măgura, Bucureşci, Baia de Criş, Dealu Mare şi După Piatră 25 ), pe lingă o capitaţie sporită minerii au fost impuşi şi pentru animalele lor folosite în munci miniere. Pînă şi metalurgii străini din Certej şi Hondol au fost supuşi unor taxe sporite 26). In plingerile lor minerii au arătat toate acestea astfel că Tribunalul miniPr
din Zlatna a trebuit să intervină pe lingă comitatul Hunedoara cerind respectarea
drepturilor minerilor, respectiv capitaţia de 1 R.f., scutire de taxe pentru animalele
folosite în munci miniere şi pentru o vacă de familie 21).
După înfringerea răscoalei de la 1784 în munţi a fost staţionată numeroasă
armată. Trecînd peste privilegiile minerilor, autorităţile locale îi obligă şi pe
aceştia să contribuie la întreţinerea trupelor. Ceea ce e mai supărător pentru mineri, e obligaţia de a preda produse pentru armată. Cum ei, în general, nu erau
producători de cereale şi alte produse agricole, trebuia să le procure şi apoi să le
predea armatei. De asemeni, transporturile pentru armată îi sustrăgeau de la
lucrul minelor. Cu toate protestele lor, juzii săteşti îi obligau la toate acestea 28).
Războaiele împotriva Franţei revoluţionare şi a lui Napoleon duse de Curtea
vieneză, au solicitat din plin toate resursele imperiului Habsburgic. Ca de fiecare
dată, greutatea acestora este aruncată pe spinarea maselor populare. Impozitele
fiind mereu sporite, comitatele încearcă să supună impunerii şi pe mineri. In acest
sens la 30 ianuarie 1793 comitatul Hunedoara se adresează tribunalului minier
arătînd că în congregaţia nobililor s-a hotărit să fie supuşi la contribuţie de răz
boi şi proprietarii de mine, proporţional cu veniturile lor. Tribunalul minier răs
punde însă că nu are evidenţa provenienţelor de la mine 29 ). Şi comitatul Zarand
se adresează tribunalului minier arătînd că vor fi supuse impunerii extraordinare
cele 4 localităţi miniere libere, Baia de Criş, Tebea, Rişca şi Căraci fiindcă au
fost impuse toate comunităţile din Transilvania. In general, se preconiza impunerea cu încă 16 x ris după fiecare florin renan. Tribunalul minier răspunde că în
baza legilor miniere, asociaţiile de urburari şi metalurgi sînt scutite de orice fel
de impuneri 30 ). Chiar tezaurariatul intervine şi precizează că toţi aceia care au
ocupaţii montanistice sau legate de monetărie, spălătorii de aur, ştamparii, topitorii, cei de la păduri regeşti, urburarii, lucrătorii, manipulanţii şi cei ce lucrează
cu plată sînt scutiţi de „doni coronalis" şi „subsidi belici" :11 ). Cu toate acestea în
satele Almaşul Mare, Techereu, Poiana şi Porcurea au avut loc execuţii ale minerilor pentru impuneri extraordinare. In satul Porcurea spre exemplu : 9 metalurgi
au fost executaţi de gornici plătind suma de 23 R.f. şi 39 x ris. In plus s-a mai
plătit 22 x ris gornicilor drept taxă de execuţie. De asemeni, metalurgii din Almaşul Mare au fost impuşi la 245 R.f. şi 58 1/ 2 x ris cu titlu de „doni gratuiti" şi „subsidi belici" 32 ). Cercetările intreprinse nu au putut stabili din ordinul cui s-au
făcut execuţiile şi impunerile respective.
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O altă taxă care în deceniul 10 al secolului al XVIII-iea se încearcă să se
perceapă de la mineri este aşa zisa „taxa protectionalis". Aceasta era pretinsă
după copiii metalurgilor. Tribunalul minier arată însă clar că în virtutea ordodin 8 mai 1771 aceasta este o agravare pentru montani şi prin
urmare nu este legal să se perceapă '13).
Pentru mineri mai era supărător un fapt. Perceptorii pretindeau impozitele şi
uneori treceau la execuţii silite în tot timpul anului. Aşa cum se arată în plingerile minerilor din Ruda, Crişcior, Tărăţel, Bucureşci şi Stănija la mine şi Ia
şteampuri nu se lucrează iarna şi ci nu au venituri, deci nu au de unde plăti.
Ei cer ca astfel de execuţii să nu se mai facă iarna 34 ).
Restanţele la plata impozilelor minerilor erau ceva cronic în a doua jumătate
a secolului al XVIII-iea, iar încasarea lor devine o problemă grea. Intr-o adresă
a comitatului Hunedoara către tribunalul minier se arată clar acest lucru şi anume că perceptorul Ludovic Mara întîmpină greutăţi Ia încasarea impozitclo1· restante pe anii 1779-1781 '15 ). O anchetă intreprinsă de tribunalul minier în satul
Muncelul Mic de pe domeniul Deva reuşeşte să stabilească originea unor restanţe
în această localitate. Perceptorul Balya fără să ţină cont de drepturile şi scutirile
de care se bucurau minerii, a conscris pentru a fi impuşi 9 metalurgi străini. De
asemeni, a ignorat faptul că animalele de povară ale acestora erau scutite şi ci
aveau dreptul la o grădină de legume. In momE>ntul anchetei minerii respectivi
erau plecaţi din sat, dar restanţa de impozit greva asupra comunităţii de metalurgi 36 ). In cazul celor din Muncelul Mic tribunalul minier a reuşit să stabileasc&
situaţia reală. Pentru toate celelalte localităţi este însă greu de stabilit originea
restanţelor. Fapt este că acestea grevau asupra comunităţilor de metalurgi şi nu
rare erau cazurile cînd se trecea la execuţii silite.
Minerii în majoritatea cazurilor trăiau în sate împreună cu ţărani iobagi care
nu beneficiau de drepturile metalurgilor. Satele erau supuse autorităţilor comitatense, nobililor locali şi juzilor săteşti. Minerii, potrivit legilor, erau scoşi de sub
autoritatea comitalului şi a organelor sale, erau scutiţi de obligaţiile faţă de
acestea. Prevederile respective nu erau respectate şi adeseori minerii erau supuşi
obligaţiilor curente ale tuturor locuitorilor satului. In acest sens metalurgii din
satele Almaşul Mare, Poiana, Techereu s-au plîns în mai multe rinduri că autorităţile comitatense ii obligă la sarcini la care sînt supuşi toţi locuitorii satelor respective. Cei din Almaşul Mare se pling în ianuarie 1783 că autorităţile comitalului
i-au obligat la făcutul drumului cu boii folsiţi în munci miniere. De asemeni, ei
E'rau obligaţi la transporturi pentru armată cu animalele lor folosite în munci
miniere. Aceste sarcini au determinat oprirea lucrului la mine timp de 2 săptă
mîni şi Ia 56 de şteampuri de sub Lacul Mare şi de la Piatra Seacă. Pentru evitarea acestei situaţii ei cer ca la repartizarea contribuţiilor să fie prezenţi şi hutmanii, juraţii şi gornicii comunităţii metalurgilor 37 ). Toate agravările au dus pe
minerii din Almaşul Mare în situaţia că s-au manifestat violent astfel că tribunalul minier în 6 iunie 1785 cerea comitalului Hunedoara sprijin în liniştirca metalurgilor care faţă de mai mulţi notabili au vociferat şi au ameninţat 38 .
Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, la care au participat si mineri din comitalul Hunedoara '19 ) a fost un moment de răbufnire a suferinţelor mai vechi. Infrîngerea răscoalei şi reacţiunea care i-a urmat, a însemnat şi pentru mineri o agravare a situaţiei lor, o şicanare permanentă din partea autorităţilor comitatului. La
sfîrşitul lui ianuarie 1785 metalurgii din satele Poiana, Techereu şi Almaşul Mare
se pling tribunalului minier arătînd că autorităţile comitatului le-a pretins asemeni tuturor sătenilor să dea ovăs, fin şi lemne pentru armată. Acestea trebuiau
duse Ia Deva şi Ia Zlatna. In plus, cu animalele lor au fost obligaţi la prestaţii,
deşi erau folosite la munci miniere. Dar iată cîteva din prestaţiile percepute pînă
la data p!ingerii. Din Almaşul Mare s-au dat 280 porţii de fin, 108 ferdele ovăs, 6
care de lemne, 14 R.f. şi 58 x ris şi au fost întreţinuţi 300 militari şi 80 de cai
timp de o noapte. In satul Techereu s-au dat 200 porţii de fin, 50 ferdele de ovăs,
4 care de lemne, 6 R.f. şi 2 x ris bani gheaţă pentru luminări şi sare. In satul
nanţei împărăteşti
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Poiana s-au dat 303 porţii de fin, 100 ferdele ovăs, G care cu lemne şi 12 R.f. şi B
x ris bani gheaţă pentru luminări şi sare. Faţă de acestea ei cer clarificarea
problemei statutului lor şi să li se uşureze situaţia 40 ). Agravările nu au încetat
nici mai tîrziu căci în anul 1787 în staul Poiana este convocată o comisie mixtă
pentru cercetarea plîngerilor metalurgilor. Audierea martorilor a stabilit că în
adevăr juzii săteşti obligă pe metalurgi să plătească întreţinerea şi diurna pentru
executori numită popular „tălpăşag". Valoarea acestui „tălpăşag" se ridică la 16
x ris după 1 R.f. O execuţie a metalurgilor din Poiana a avut loc la 1 decembrie
1786. Cu acest prilej 6 executori călări s-au purtat deosebit de sever cu oamenii.
Soţia unui miner plecat de la mină a fost legată. Părinţii femeii au achitat datoria, dar au fost acuzaţi şi ei că au furat lămpile de mine, fapt neadevărat. Altă
femeie bătrină neputînd să dea seminţe de in pentru ulei şi miere i s-au turnat pe
spate 3 vase cu apă rece. Toate aceste plîngeri comisia constată că sînt reale, 41 )
dar măsurile pentru remediere nu sînt pomenite.
ln legătură cu agravările din partea autorităţilor comitatense au existat adînci
frămîntări şi în satul După Piatră. Judele montan Zelenkay informează tribunalul minier la 1778 că metalurgii din satul După Piatră sînt împiedicaţi să-şi lucreze minele. Ei sînt prinşi şi trimişi la oaste. Pentru a scăpa, metalurgii fug în
pădure, aşa cum s-a întîmplat la Stănija. Caii de la mine, deşi sînt scutiţi, sînt
trimişi la prestaţii, iar dacă oamenii cu caii lor lipsesc se percepe o amendă de
3 x ris. Toate aceste abuzuri duc la îmbogăţirea juzilor pe seama mizeriei metalurgilor, aşa cum însuşi raportul arată. Faţă de acestea după cum arată Zelenkay,
poporul se agită şi ce e mai grav părăsesc minele, aducînd prejudicii veniturilor
statului 42 ). Situaţia metalurgilor din satul După Piatră nu s-a schimbat şi iiU
prilejul răscoalei lui Horea s-au ridicat şi ei la luptă. In plîngerea lor din iulie
1786 ei arată că domnului, comitele Teleky Francisc, ei au plătit 52 R.f. pentru
„distrugeri" mai vechi. Din aceştia au mai rămas de achitat 2 R.f. şi 17 x ris.
Ce-i supără pe minerii din satul După Piatră e faptul că domnul pămîntului nu
îi consideră ca metalurgi şi le pretinde 4 miei, să predea păsări de pradă sau să
plătească 1 aureu, şi să mai dea 12 cosaşi. De asemeni, să plătească 6 aurei pentru
cele 6 sesii părăsite. ln plingerea lor apare un fapt puţin obişnuit la data respectivă. Metalurgii cer tribunalului minier ca în cazul că nu poate să le rezolve
plîngerea să le recomande altă instanţă competentă 43 ) pentru a continua acţiunea,
convinşi că ei sînt mineri şi se bucură de anumite drepturi.
Impuneri abuzive ale minerilor, obligarea la munci şi la transporturi cu animalele scutite s-au semnalat şi în alte localităţi ale comitatului Hunedoara cum
ar fi : Baia de Criş, Certej, Ruda, Fizeşti, Dealu Mare etc. 44). Spălătorii de aur
erau supuşi şi ei abuzurilor. Tribunalul minier cercetînd o plîngere în satul Certej
arată că spălătorii de aur de acolo erau puşi la tăiatul lemnelor de foc şi minaţi
la vinătoare în calitate de gonaci. In cazul că refuzau se recurgea la diverse ameninţări. Faţă de această situaţie tribunalul solicită respectarea legilor 45).
Sarcinilor comunale au fost supuşi şi hulmanii. Fără să se ţină cont de calitatea lor şi de faptul că erau şi urburari ; hutmanii din Criscior şi Poiana erau
obligaţi la prestaţii alături de toţi locuitorii din satele respective, ceea ce îi împiedica în exercitarea normală a funcţiei lor 46). In satul Bucureşci hutmanul a
fost obligat şi la prestaţie cu calul său numită popular „matsuka", cu toate că
acest cal il folosea pentru inspectarea minelor 47).
In a doua jumătate a secolului al XVIII-iea existau în comitatul Hunedoara
mineri recunoscuţi care continuau să fie supuşi feudalilor locali. In unele cazuri,
ca la Stănija 48 ) de exemplu, nobilii îi împiedicau pe mineri în exercitarea meseriei lor. Cel mai adesea însă, ei ridicau pretenţii băneşti sporite faţă de cei care
au trecut în rîndul minerilor pentru puţinul pămînt folosit, pentru dreptul de
folosire a pădurii, pentru apă, pentru păşunat etc.
Un adevărat conflict a izbucnit între minerii din Băiţa şi domnul pămîntului,
baronul Bornemiza. Neînţelegerile au pornit de la reclamaţia lui Bornemiza adresată forurilor miniere că drepturile şi privilegiile sale nu sînt respectate. Anche40.
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ta intreprinsă de tribunalul m1111er stabileşte nu numai că drepturile baronului
nu au fost lezate, dar în multe privinţe nobilul nu îşi respectă obligaţiile pe care
şi le-a asumat. ln ce priveşte dreptul de crişmărit ancheta a stabilit că minerii
vînd băuturi numai în cele 8 zile permise, în tot restul anului, singură crişma
domnească are dreptul să vindă băuturi. In schimb, ancheta arată că se pretind
preţuri exagerate pentru carnea vindută la măcelăria domneao;c>ă.
Problema cea mai disputată este aceea a obligaţiilor unora dintre mineri faţă
de domul pămîntului. Două categorii mari de mineri intrau în atenţia anchetatorilor. Minerii iobagi ai lui Bornemiza şi mineri veniţi ulterior şi aşezaţi pe pă
mînturi ale nobilului. Cei din prima categorie deţin sesii pentru care plătesc o
taxă anuală drept răscumpărare. In schimbul acestei taxe domul pămîntului le
permite să se ocupe de minerit. Probleme deosebite ridică cei care au venit şi şi-au
construit case uneori pe pămînturi ale nobilului în baza unor înţelegeri verbale.
La 1776 nobilul a ridicat însă pretenţii asupra lor, încercînd să-i transforme în
supuşi ai săi. Numărul acestora se ridică la 45 case. Potrivit opiniei împuternicitului lui Bornemiza, toţi beneficiau de case pe pămînt nobiliar, au curţi suficiente cantitativ şi calitativ. De asemeni ei beneficiază de pămînt arător, păşune
şi pădure în schimbul unor servicii iobăgeşti. Deoarece ei nu au prestat aceste
servicii sînt datori nobilului 70 R.f. 59 x ris. Asrupa acestor pretenţii tribunalul
minier a întreprins o anchetă care a stabilit că nobilul pretindea taxe pentru nişte
sesii de pe care supuşii săi au murit. Pe aceste pămînturi ~i-au clădit case metalurgi, dar aceştia plătesc taxe domnului. Sînt însă case care au numai terenul
pentru casa propriu zisă şi puţină grădină, iar alţii în partea de jos a satului au
case în spaţiul necesar minei şi drumului public. In ce priveşte folosirea pădurilor,
nobilul le-a oprit tocmai pentru a impune pe metalurgi. Totuşi tezaurariatul apreciază că este necesară despăgubirea nobilului şi propune pentru aceasta suma de
100-150 R.f. ca în final să se fixeze la 80 R.f. Fată de această situatie oamenii au
reacţionat ameninţînd că vor părăsi casele. Este 'necesară intervenţia tribunalului
pentru a linişti oamenii 49 . Aceste frămîntări şi nemulţumiri au fost desigur un
preludiu la luptele viitoare ale minerilor din Băiţa.
Dezvoltarea minelor din jurul Bradului la sfîrşitul secolului al XVIII-iea a
făcut să sporească considerabil necesităţile de lemn.
Nobilimea locală vede în
aceasta un prilej de a realiza noi profituri şi pretind taxe sporite pentru folosirea
pădurilor. Pădurile aflate în folosinţa comună a nobilului şi a iobagilor sînt oprite,
iar pentru folosirea lor se pretind taxe atît de la iobagii mineri cit si de la minerii
noi veniţi. Cele mai numeroase reclamaţii sînt semnalate la Crişcior şi Ruda 5o.
La 1788 după numeroase plîngeri atît din partea metalurgilot cit şi din partea
nobililor se întruneşte în satul Ruda o comisie mixtă pentru a cerceta situaţia la
faţa locului. ln urma audierilor de martori se constată că în această localitate,
locuitorii au condiţii diferite. Ei sînt formaţi din iobagi ereditari, alţii sînt veniţi
şi au cîteva sesii cu statut de jeleri, alţii au şteampuri la Ruda, dar nu au domicilul în sat şi în sfîrşit sînt aceia care posedă în comun şteampuri cu iobagi locali.
ln raport de aceste categorii s-a fixat şi taxa ce urmează a fi plătită nobilului.
Iobagii avînd pădure comună cu domnul, pentru folosirea pădurii în scopuri miniere nu mai plătesc. Jelerii urmează să plătească 2 R.f. pentru o roată, la fel cu
acei străini care au şteampuri în Ruda, dar domiciliul stabil în alte localităţi.
Străinii care au şteampuri în comun cu iobagii locali, urmează să plătească proporţional cu cota lor parte de la şteampuri. Toate acestea erau valabile numai pînă
la epuizarea pădurii în folosinţă comună cu nobilul şi a iobagilor. După aceasta
urmau să se înţeleagă cu nobilul 51. La 1796 nobilul Ladislau Turi pretinde metalurgilor să-i plătească toţi, după fiecare roată de şteamp. Tribunalul însă decide
ca iobagii şi jelerii locali să nu plătească. Străinii să plătească 2 R.f. de· o roată
pentru lemne şi 30 x ris pentru dreptul de păşunat. Deţinătorii de mine urmează
să plătească 1 R.f. pentru lemnul de mină.
Cu toate aceste reglementări nobilul Ladislau Tiiri a împiedicat pe mineri în
folosirea lemnelor din pădure şi la păşunat, fapt care a dus la grave violenţe,
după cum apreciază tribunalul minier. Cercetarea la faţa locului în 1797, stabileşte că minerii de la mina „12 Apostoli" din Ruda lucrau în condiţii grele şi
puţin rentabile, iar sporirea taxelor pentru lemne şi păşune nu e posibilă fiindcă
ar îngreuna prea mult pe mineri. Pentru aplanarea conflictului se vede silit să
intervină chiar şi tezaurariatul s2_
49.
50.
51.
52.

Ibidem, f. 8, nr. 105/1776.
Ibidem, t. 8, nr. 11 (594, 1723)/1791.
Ibidem, f. e, nr. 11 (1318) /1788.
Ibidem, f. 8, nr. 11 (2378)/1796.
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In general minerii au folosit toate căile legale pentru recunoaşterea drepturilor
lor. Dacă nu au reuşit, ei nu s-au oprit şi atunci cînd s-a ivit prilejul au lovit în
auspritorii lor indiferent cine erau aceştia. La minele din Porcurea sJ, la Certej s•,
minerii au ameninţat pe hutman sau au alungat pe executori, iar cu prilejul răs
coalei lui Horea în multe sate au fost participanţi activi. Lupta lor era îndreptată
deopotrivă împotriva feudalilor şi a organelor statului, atunci cînd aceştia căutau
să arunce noi sarcini asupra lor.

*

ln a doua jumătate a secolului al XVIII-iea în comitalul Hunedoara ca ş1 m
întreaga Transilvanie s-au dezvoltat în continuare, sau au apărut noi puternice
centre miniere. ln jurul acestora s-au strîns numeroşi oameni avînd .cele mai diferite condiţii sociale. Marea majoritate dintre aceştia erau oameni cu mijloace
materiale modeste, fapt care i-a determinat să se ridice ori de cite ori asupra lor
erau aruncate noi greutăţi. Recunoaşterea statutului de metalurgi de către toate
autorităţile a fost în acea perioadă pentru marea majoritate o problemă de maximă importanţă. Reducerile şi scutirile de impozite de care se beneficia în virtutea acestui statut erau mobilurile care au determinat acţiunile minerilor, pe de
o parte. Pe de altă parte, minerii fiind majoritatea oameni săraci şi foarte săraci,
orice agravare a sarcinilor , din partea oricui ar fi venit, însemna o lezare a minimului necesar existenţei. Din aceste motive In acţiunile lor ei au fost deosebit de
hotărîţi şi uniţi. Documentele vremii atestă, relativ puţine plîngeri individuale.
Cele mai frecvente sînt plîngerile unor grupuri, ale unor comunităţi de metalurgi
sau ale unui grup de comunităţi de metalurgi. Dacă ţinem seama că acţiunile unor
comunităţi au avut Ioc în acelaşi timp cu acţiunile altor comunităţi şi că urmărc::nt
aceleaşi obiective putem vorbi de o mişcare de masă în rîndurile minerilor, în a
doua jumătate a secolului al XVIII-iea pentru recunoaşterea statutului de metalurgi, pentru respectarea prevederilor lui. Acţiunile întreprinse au urmat căile
legale, dar răzbat informaţii cînd minerii au depăşit aceste căi, trecînd la ameninţări şi chiar la „violenţe" după cum sînt numite în documentele vremii. Rescoala lui Horea a fost şi ea un prilej pentru mineri de a lovi în exploatatorii lor.
Se poate afirma că frămîntările pentru recunoaşterea şi respectarea statutului de
metalurgi în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea au fost un preludiu al luptelor viitoare ale minerilor pentru o viaţă mai bună, omenească.
PERTURBATIONS SOCIALES CHEZ LES MINEURS DE HUNEDOARA
AU COURS DE LA SECOND MOITIE: DU XVIII-e SIE:CLE
Resume
Apres avoir brievement passe en nevue la situatlon de l'exploitation des mlnes de
Transylvanle, puis de celles du comltat de Hunedoara au XVIII-e sleecle, l'auteur s'occupe
des troubles qui sesont manlfestes chez Ies mlneurs apres la publlcatlon du reglement de 1747
et de l'ordonnance Imperiale du e mai 1771. li dlstingue deux dlrections prlnclpales dans Ies
actlons des mlneurs : la reconnaissance du statut de metallurglstes el le respect des stlpulatlons de celui-el. En se fondant sur des documents d'archlves lnedlts, l'auteur arrlve a la
cCll1tClusion que la lutte des mineurs pou.r la reconnalssance et le respect <lu statut de
metallurglstes a revetu au XVIII-e slecle un caractere de masse. Outre Ies protestatlons
aupres des autorltes, cette lutte a revetu aussi d'autres formes : troubles dans Ies vlllages,
menaces, expulslon des percepteurs, particlpatlon a la rzvolte de Horia, etc.

53. Ibidem, f. 8, nr. 53 (1147)/1797.
54. Al. Neamţu, contribuţii documentare noi privitoare la lupta minerilor din Transilvania
in secolul al XVIII-iea i.n Studia, Fasc. 1, 1965.
55. N. Maghiar, St. Olteanu, Din istoria mineritului in România, Bucureşti, 1970, Ed. ştiinţifica,
p. 205.
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