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2050 DE TREPTE ALE UNEI GLORIOASE ISTORU

MARIA l\llTROFAN
secretar al Comitetului judeţean de
partid - Hunedoara

Istoria românilor este istoria unei popor statornic, plămădit
unitar în vatra vechii Dacii, care şi-a urmat făgaşul propriu de acţiune şi manifestare, de cultură materială şi spirituală, a zămislit
valori de mare originalitate şi profundă trăinicie, intrate în patrimoniul culturii universale.
Numeroase vestigii arheologice şi mărturii scrise ale antichităţii
demonstrează neîntrerupta continuitate de viaţă, de civilizaţie şi
cultură, de comunitate etnica-lingvistică, ale căror începuturi se
confundă cu însuşi procesul de antropogeneză. Civilizaţia tracogeto-dacă, dezvoltîndu-se în f arme specifice şi cu trăsături unitare
pe această străveche vatră de viaţă şi cultură s-a impus tot mai
mult în schimbul de valori materiale şi spirituale ale antichităţii.
„Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci", cum îi numea Herodot
pe geto-daci, au cunoscut o maximă afirmare politică, economică şi
culturală în secolele I î.e.n. - I e.n.
Unificarea politică, săvîrşită de Burebista, pe care contemporanii săi îl numeau „cel dintîi şi cel mai mare dintre regii din
Tracia şi stăpinitor al tuturor ţinuturilor de dincolo şi de dincoace
de Dunăre", a fost însoţită de o întărire considerabil a puterii statului dac. Marea personalitate a lui Burebista se. conturează pe
fundalul vastei şi multilateralei unităţi de pe toate teritoriile locuite de daci, de pe pantele de nord ale munţilor Haemus pînă în
Carpaţii Păduroşi, de la Dunărea de Mijloc p~nă la Tyras, cu revărsări etno-culturale dacice şi dincolo de aceste limite.
Organizator desăvîrşit pentru timpul său, milita~ şi diplomat,
Burebista a reuşit să ridice Dacia pe o treaptă de dezvoltare superioară, să o impună ca principală forţă politică şi militară a timpului în zona central-sud-estică a Europei. Marea owră realizată
de Burebista va fi „ridicată subliniază tovarăsul Nicolae
Ceauşescu - la un grad foarte înalt în timpul lui Decebal - eroul
legendar, intrat în conştiinţa poporului nostru ca simbol al neînfricării şi spiritului de jertfă în apărarea libertăţii şi independenţei".

1n vremea sa, şi încă înainte, în Munţii Orăştiei, dacii ridicadintre cele mai mari şi mai complexe sis.teme de forticare îl cunoaşte antichitatea. Drumurile care duceau spre
Sarmizegetusa - vechea capitală a dacilor - erau străjuite de cetăţi cu puternice garnizoane militare, încît, pentru a· pătrunde în
cetatea de scaun era nevoie să fie cucerite toate ce"tăţile şi turnurile care o apărau.
·· ·
Ca urmare a politicii de expansiune dusă de împăraţii de la
Roma, între statul dac şi imperiul roman au apărut' conflicte, au

seră unul
ficaţii, pe
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izbucnit războaie. După cucerirea Daciei de către romani, pe baza
impletirii strf.nse a celor două civilizaţii ce au convieţuit vreme îndelungată, viaţa economică, socială şi culturală din aceste ţinuturi
a cunoscut un nou şi puternic progres. Moştenitor al marilor virtuţi şi tradiţii ale glorioşilor săi înaintaşi, poporul român avea să
împlinească, într-o existenţă de peste două milenii, un eroic, zbuciumat şi măreţ destin istoric dezvoltindu-se continu şi afirmîndu-se cu putere în rîndul popoarelor şi naţiunilor lumii.
ln decursul acestor crîncene încleştări armate, s-a manifestat
cu putere voinţa fermă a poporului dac de a-şi păstra neatirnarea
şi integritatea teritorială, de a ţine piept celei mai puternice forţe
militare pe care a cunoscut-o antichitatea.
Intrarea Imperiului roman în perioada declinului său politic
şi militar ca urmare a puternicelor contradicţii interne şi a loviturilor date de popoarele ce se ridicau la luptă pentru eliberarea
de sub dominaţia acestuia - a făcut ca legiunile romane să pără
sească Dacia. ln aceste împrejurări, poporul român a rămas să facă
faţă singur, prin propriile-i forţe, valurilor migratoare ce aveau să
treacă peste teritoriile sale. Aceste revărsări nu au putut clinti din
vatra vechii Dacii poporul român care se dezvolta aici de peste
două milenii.
Odată cu încheierea epocii migraţiilor, locuitorii ţării au trecut
la organizarea administrativă superioară, pe baza noilor relaţii de
producţie feudale, a vieţii economice, politice şi sociale, au început
să se organizeze în diferite formaţiuni statale ai căror conducători,
Gelu, Glad şi Menumorut, au dus lupte grele pentru apărarea .~i
consolidarea entităţii politice distincte. Centralizarea acestor formaţiuni în state feudale puternice a asigurat atît dezvoltarea continuă a forţelor de producţie cit şi conservarea fiinţei poporului,
apărarea autonomiei ţărilor române în faţa marilor imperii ale
vremii. ln slujba aceloraşi idealuri a fost pusă lupta marilor conducători de ţară şi de oşti ca Mircea cel Bătrf.n, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi mulţi alţi vajnici apără
tori ai gliei strămoşeşti.
Unirea din 1859, cucerirea independenţei la 1817 şi făurirea,
in 1918, a statului naţional unitar român, au deschis noi etape în
viaţa economică, socială şi culturală a ţării. Misiunea istorică de a
elibera pe deplin poporul nostru de asuprire şi exploatare a revenit
clasei muncitoare, forţa cea mai înaintată a societăţii româneşti,
condusă de Partidul Comunist.
ln noile condiţii istorice, Partidul Comunist Român a organizat
şi a condus masele muncitoare în lupta pentru dreptate şi libertăţi
democratice, împotriva p:?ricolului fascist, pentru independenţa şi
suveranitatea ţării, pentru aşezarea României pe temelia de granit
a socialism.ului. ln cele peste trei decenii care au trecut de la eliebrarea ţării, poporul nostru a parcurs mai multe etape ale dezvoltării sale istorice. A fost instaurată puterea revoluţionar-democra
tică a muncitorimii şi ţărănimii şi înlăturate clasele exploatatoare;
a triumfat revoluţia socialistă, s-a trecut la construirea cu succes
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a orînduirii socialiste; în prezent ne aflăm în faţa realizării unor
sarcini deosebit de importante pentru asigurarea viitorului comunist al României.
Sărbătorirea împlinirii a 2050 de ani de la crearea primului
stat dac centralizat şi independent are loc în condiţiile în care pretutindeni, pe meleagurile hunedorene, în marile combinate şi uzine,
în minele de cărbune şi minereuri, pe schelele şantierelor, pe ogoare,
clocotul muncii noastre fierbinţi, responsabile, comuniste, transpune
în viaţă hotărîrile istorice ale celui de al XI I-lea Congres al Partidului Comunist Român, spre edificarea socialismului multilateral
pe pămîntul României.
Ne prezentăm în faţa acestei anirersări cu un bilanţ încurajator.
ln anul 1980 judeţul Hunedoara a realizat un volum de producţie industrială de 29 miliarde lei, ceia ce îl situiază între primele 9 judeţe ale ţării. Industria hunedoreană o::upă locul întîi pe
ţară la producţia de minereu de fier şi huilă cocsificabilă, locul doi
la producţia de energie electrică, cocs metalurgic, fontă, oţel, laminate, cărbune, fibre şi fire artificiale, locul trei la minereuri, strunguri şi ţesături de mătase, locuri fruntaşe la multe alte produse.
Volumul producţiei industriale a crescut în perioada 1976-1980
cu 330;0 într-un ritm mediu anual de 5,90;0, astfel încît valoarea
creşterii este de 8 miliarde lei. Este demn de subliniat că în acest
cincinal, pe lingă ramurile tradiţionale ale economiei judeţului o
însemnată dezvoltare a cunoscut industria uşoară prin construirea
a două fabrici de tricotaje, la Hunedoara şi Petroşani, a unei fabrici
de confecţii la Vulcan şi a unei fabrici de încălţăminte la Hunedoara.
ln acest an, 1980, urmează să intre în funcţiune importante
obiective economice: furnalele III şi IV de la Intreprinderea Victoria Călan, grupul VI de 210 MW de la I.E.C. Mintia, Ţesătoria
de Mătase Lupeni, Preparaţia minereurilor de la Boiţa - Haţeg etc.
Cincinalul 1976-1980 reprezintă o perioadă de vîrf în activitatea
de investiţii a judeţului.
Datorită folosirii cu eficienţă tot mai ridicată a bazei tehnicomaterială şi creşterii producţiilor medii şi totale, au sporit substanţial livrările de producţie agro-alimentare la fondul centralizat al
statului: la cereale, - de două ori, legume şi cartofi - de aproape
trei, la carne - cu 7000 tone, iar la lapte cu 122 OOO hl.
Dezvoltarea economică, creşterea numărului de locuitori şi
preocuparea permanentă de a asigura condiţii tot mai bune de locuit a necesitat creşterea fondului locativ şi dezvoltarea edilitargospodărească a localităţilor judeţului. Prin grija statului în anii actualului cincinal, pe meleagurile hunedorene s-au construit 17 886
apartamente şi 4800 locuri în cămine de nefamilişti, 3095 locuri în
grădiniţe, 920 locuri în creşe, 250 săli de clasă, 1464 locuri in internatele şcolare, 704 în spitale, 1200 locuri fn cinematografe şi
altele.
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Programul de dezvoltare de largă perspectivă a judeţului Hunedoara, parte integrantă a programului naţional de dezvoltare economico-sociale, stabileşte măsuri îndrăzneţe dar perfect realizabile,
ţinînd seama de hărnicia puternicelor colective de oameni ai muncii
care vor situa judeţul pe loc fruntaş atît din punct de vedere
industrial cit şi social-cultural între judeţele României socialiste.
Cinstim marile evenimente ale istoriei neamului nostru, pe
marii noştrii înaintaşi şi faptele lor de glorie, cele 2050 de trepte
ale glorioasei noastre cronici găsesc oamenii muncii hunedoreni ală
turi de întregul popor român, strîns uniţi în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu acţionînd cu
toată energia şi capacitatea lor de creaţie pentru a face din România o ţară puternică şi tot mai înfloritoare.
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SCURTA PRIVIRE ASUPRA STATULUI DAC DE LA BUREBISTA LA
DECEBAL REFLECTAT lN CERCETAREA ARHEOLOGICA
HUNEDOREANA*

OCTAVIAN FLOCA

Istoriografia antichităţii, cu precădere cea greco-romană, consemsporadic, viaţa şi unele fapte strălucite din existenţa strămoşilor
geto-daci, popor care de la începuturile sale s-a bucurat în conştiinţa lumii antice de o admiraţie şi un renume pe ca:re şi-l crease şi
pe care îl merita.
Cercetările arheologice din ţara noastră, sprijinite mat~rial şi moral
şi îndrumate de Partidul Comunist Român şi de organele de stat, au
luat în anii socialismului o dezvoltare deosebită. Munca neobosită, metodele noi ele cercetare, ele înţelegere şi de interpretare a fenomenelor
social-politice, au dus nu numai la completarea cu noi date a izvoarelor
antice, ci şi la dezlegarea ştiinţifică a numeroase probleme mai puţin
sesizate şi insuficient lămurite în trecut, dar deosebit de importante,
legate de procesul de transformare a societăţii de pe teritoriul de astăzi
al României.
In lungul şir al acestor probleme se situa cu acuitate şi problema
gradului de dezvoltare a societăţii geto-dacice, a prezenţei în sînul acestei
societăţi a unei organizaţii social politice superioare.
Lucrările pe teren efectuate pe teritoriul Hunedoarei în curs de mai
bine de 30 ani, ne permit în prezent să urmărim, cu totul intuitiv, lungul proces de transformare materială şi spirituală a societăţii dace, începînd din îndepărtările epoci ale orînduirii comunei primitive şi pînă
la cucerirea romană, punîndu-se în faţă o colectivitate în plin progres,
maturizată pentru orînduirea de clasă, pentru organizarea statală. Astfel
Burebista, marele unificator, care încheagă, în jurul anului 70 î.e.n., societatea geto-dacă într-un extins şi puternic stat centralizat şi independent, ca şi ultimul rege al dacilor, Decebal - acela care s-a jertfit pentru
apărarea acestei independenţe şi integrităţi au înscris una din cele
mai strălucite pagini din istoria milenară a pămîntului românesc.
Deşi istoriografia antichităţii ne furnizează prea puţine date privitoare la începuturile alcătuirii şi existenţei statului geto-dac, totuşi aceste
ştiri cum ar fi, bunăoară, cele transmise de istoricul Strabon, de
monumentul epigrafie al lui Acornion din oraşul Dionysopolis (Balcic),
sau alte izvoare ale antichităţii, - puse de acord şi completate cu cele
de ordin arheologic, epigrafie etc. ne permit să ne facem astăzi o imagine
clară asupra existenţei unei formaţii statale la geto-dacii din spaţiul
carpato-danubian, în timpul cuprins între cei doi mari exponenţi ai neamului lor, Burebista şi Decebal, conducători cu alese virtuţi politice,
diplomatice şi militare.
nează,
noştri

• Comunicare ţinută la Deva în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema: „Ţinutul
hunedorean loc de geneză, organizare şi dezvoltare a primului stat dac centralizat
şi independent condus de Durebista", în zilele de 9-10 mai 1980.
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Strabon, marele istoric al antichităţii, şi oarecum contemporan cu
Burebista, menţionează: „Ajungînd în fruntea neamului său, care era
istovit de războaie dese getul Burebista l-a înălţat atît de mult prin
exerciţii, abţineri de la vin şi ascultare faţă de porunci incit, în cîţiva
ani, a făcut un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din
populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut şi de romani" 1 • Acelaşi
lucru rezultă şi din inscripţia de la Dionysopolis 2, care califică pe Burebista „cel dintîi şi mai puternic dintre toţii regii care au domnit vreodată peste Tracia, stăpîn şi al ţinuturilor din stinga şi din dreapta D1.i1.rnirii".
Opera cea mai importantă înfăptuită de Burebista este fără îndoială
unirea triburilor geto-dace într-o organizaţie de tip superior luind naş
tere astfel în istoria multimilenată a acestui popor acum 2050 de ani
statul centralizat independent daco-get, organizaţie social-politică pe care
mai bine de două milenii au îndepărtat-o de făurirea, prin voinţa poporului, la 1918, la Alba Iulia, a statului naţional român. E de reţinut
aci că este atestat arheologic că limitele statului geto-dac al lui Burebista, pe fundalul căruia s-a creat Statul naţional unitar român, pe cîmpul lui Horea de la Alba Iulia, acum şase decenii, a depăşit cu mult teritoriul geografic pe care trăim noi astăzi, căci stăpînirea lui Burebista
se întindea spre vest pînă la Dunărea de mijloc, învecinindu-se cu germanii, spre nord pină la Carpaţii Păduroşi, spre sud pină la Haemus
(Balcanii de azi), iar spre răsărit hotarul îl forma Pontus Eu.xinus (Marea Neagră) şi NistruP.
Dar lunga şi frămîntarea noastră istorie străbună nu este lipsită
nici de alţi eroi şi personalităţi de seamă care şi-au închinat viaţa, întreaga lor energie, poporului din care s-au născut şi nu au pregetat să
întîmpine cu vitejir> jertfa de sine pentru apărarea pămîntului strămo
şesc, a integrităţii şi independenţei statului în fruntea căruia se aflau.
1n rîndul acestora se situează cu prioritate viteazul rege dac Decebal,
personajul istoriei noastre ancestrale, făcind parte din substratul pe care
s-a altoit poporul român. Şi pentru a ilustra care a fost viziunea lumii
antice asupra acestui ultim şi cel mai mare rege al băştinaşilor daci, e
suficient să scoatem în evidenţă caracterizarea pe care i-o face celebrul
istoric al lumii vechi Cassius Dio: „Priceput în ale războiului şi iscusit
la faptă, ştiind cind să năvălească şi cind să se retragă la timp, meşter
în a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de victorie şi a scăpa cu bine dintr-o înfrîngere, pentru care lucru el a fost
mult timp pentru romani un puternic de temut" 4 •
Dacă relatări ale istoricilor antichităţii, sau unele scene de pe columna lui Traian 5 precum şi alte izvoare, arată că societatea dacă de pe
timpul lui Burebista şi Decebal ajunsese la o organizare statală, cerce1
2

Strabon, Geografia, VII, 3, II.
Inscriptiones Graecae în Bulgaria repartae, I-IV, ed. G. Mihailov, Sofia,

1956.
3 Strabon, loc. cit.: C. Daicoviciu, Le politique etrangere des „rois" daces, în
Dacica, 1969, p. 131.
• Dio Cassius, Istoria Română, LXVII, 6, 1.
5 Constantin şi Hadrian Daicoviciu, Columna lui Traian, 1966, p. 1-67.
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tarea arheologică confirmă, lămureşte şi adtnceşte stadiul lnaintat pe
care îl atinsese societatea respectivă.
Rezultatul săpăturilor arheologice sistematice şi, în primul rlnd,
cele desfăşurate pe teritoriul hunedorean - conduse de regretatul academician Constantin Daicoviciu - nu numai că ne confirmă existenţa
unei formaţiuni statale la daci în perioada Burebista - Decebal, ci ele
aruncă o vie lumină asupra caracteristicilor sale din cele două veacuri
de dinaintea cuceririi romane. Ele demonstrează pe deplin că naşterea
statului dac centralizat şi independent a fost rezultatul condiţiilor dezvoltării vieţii materiale a unei închegate stări sociale şi politice ale societăţii timpului şi, într-o măsură oarecare, şi a unor factori politici externi, unirea triburilor geto-dace în faţa unui pericol extern, cu prioritate în faţa celui roman 6 •
1n consolidarea puterii centrale şi a statului un rol de luat în seamă
a avut desigur şi forţa ideologică a vremii din sinul societăţii, religia,
factor pe care clasele conducătoare nu au neglijat-o ci a pus-o în slujba
intereselor proprii.
Asupra acestor factori - care consolidează şi mină societatea de
pe întregul teritoriu locuit de geto-daci la o formaţie superioară de organizare politică, la cea statală, depăşind pe cea tribală - aruncă lumină mărturiile arheologice de necontestat, descoperite pe întinsul teritoriu al ţării şi, în special, pe străvechile meleaguri, încărcate de istorie, ale HunedoareL
Un factor evident al dezvoltării şi evoluţiei societăţii, aci în discuţie, o constituie schimburile mari intervenite în relaţiile de producţie şi
adîncirea stratificării sociale.
Efectuarea unor construcţii geniale şi de mari proporţii răspîndite
pe un întins spaţiu geografic 7 - cetăţi de apărare, turnuri de observaţie şi de control, valuri de pămînt, platforme de luptă, monumente de
cult8 ş.a. - ridicate pe culmi de dealuri din uriaşe blocuri de piatră
cărate din valea Streiului (Măgura Călanului) pînă în vîrf de munte,
unele zidite la înălţimi ce depăşesc 800-1200 de metri, cum sînt cele
din munţii Sebeşului sau ai Orăştiei (Grădiştea de Munte 9 , Blidaru10 ,
Feţele Albe 11 , Băniţa 12 ş.a.). E de subliniat cu tărie, în această ordine de
idei, că la unele din cercetările de la aceste obiective arheologice au
fost sesizate mai multe faze de construcţie suprapuse, vestigii care preced epoca lui Decebal, indrumînd spre timpurile lui Burebista.
6 C. Daicoviciu, Dacii în Munţii Orăştiei şi începuturile statului sclavagist dac,
in Studii şi cercetări ştiinţifice Cluj, 1950, t. l, fasc. 2, p. 111-124; C. Daicoviciu,
La probleme de l'etat et de la culture des Daces d la lumiere des nouvelles recherches, în Bibliotheca Clasica Orientalis, Berlin. 1956, 3, col, 185-186; C. Daicoviciu,
Noi contribuţii la problema statului dac, în Dacica, 1969, p. 50-63.
1 C. Daicoviciu, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, 1951.
e C. Daicoviciu, Sistemi e tecnica di costruzione militare e civile presso Daci
nella Transilvania, în Dacica, 1969, p. 101-105.
9 Constantin şi Hadrian Daicoviciu, Sarmizegetusa. Cetăţi şi aşezări dacice în
Munţii Orăştiei, 1960, 40, p. (29 fig., 4 pi.).
10 Idem, p. 22-24.
11 H. Daicoviciu şi I. Glodaru, în Acta MN, 6, 1969, p. 456-475.
12 Oct. Floca, Băntţa, în Cetăţi dacice din sudul Transtlvaniei, 1966, p. 23---33.
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In tot cazul aceste ziduri presupun în perioada Burebista - Decebal
nu numai o puternică bază economică şi politică ci şi o evidentă stratificaţie socială. Aceste grandioase realizări confirmă în acelaşi timp
remarca lui Tacitus „castele aşezate în munţi prăpăstioşi", a lui Cassius
Dio „munţi întăriţi cu ziduri", ca şi pe cea a lui Florus „Daci montibus
inhaerent" (Dacii trăiau nedespărţiţi de munţi).
Asemenea mari construcţii, ca cele aduse la lumină pe teritoriul
hunedorean, nu puteau fi realizate în absenţa unui mare număr de
sclavi şi a unei populaţii aservite. Stăpîni de sclavi şi sclavi! Iată două
categorii diferite în societatea dacă, şi odată cu acestea, desigur, şi antagonismul de clasă.
Aşadar progresul forţelor şi relaţiilor de producţie, dezvoltarea economică, aduc după sine adîncirea stratificaţiei sociale în societatea dacă,
tn statul dac. Dacă sclavajul la daci nu a avut, eventual forma „clasică"
a celui contemporan greco-roman, de pildă, el este totuşi prezent şi nimic nu ne face să nu considerăm că ne aflăm în faţa unei organizaţii
politice statale sclavagiste, cu prezenţa unui mare număr de sclavi recrutaţi în primul rînd din captivii de război, dar şi pe alte căi. Sînt elemente umane care au contribuit prin munca lor la înălţarea atîtor monumente transmise nouă peste veacuri.
Factor important de dezvoltare în viaţa materială şi spirituală pe
teritoriul daco-get, sesizat în cercetarea arheologică, prin vestigii concrete, aduse la lumină prin săpături arheologice, este şi cel al prezenţei
meşteşugurilor cu variatele sale ramuri. E de relevat aici extragerea şi
prelucrarea fierului cu numeroasele sale produse finite (folosirea fierului de plug, a coasei, secerii din fier etc.), olăritul, de astă dată cu cunoaşterea şi întrebuinţarea roţii olarului, lucrările de dulgherie, zidări
tul ca şi agricultura pe suprafeţele lucrate în comun sau pe mici proprietăţi private.
Progresul forţelor de producţie, a relaţiilor de schimb şi a producţiei interne mereu sporite, au contribuit la amplificarea obţinerii măr
furilor şi, implicit, la noi relaţii de schimb mult lărgite (relaţii avînd
la bază moneda) şi, în acelaşi timp, la naşterea unei noi categorii sociale, aceea a negustorilor, fapt deosebit de important, cari folosind moneda ca instrument de schimb în locul celui în natură, obţin un mijloc
mai practic şi mai uşor în plasarea surplusului de produse.
E de remarcat că dacii sînt primii locuitori ai pămîntului ţării
noastre - „oamenii pămîntului" 13 , sau „strămoşii înainte de romani14,
cum îi numeşte marele Iorga - care bat şi folosesc monedă proprie,
după cum sînt, de altfel, şi primi care cunosc scrisul, sesizat pe mai
multe vestigii la Sarmizegetusa Regia, şi care chiar dacă nu a avut o
extindere de masă, el a existat totuşi.
Societatea dacă şi statul dac al acestor vremuri are în frunte un
rege, moştenind din tată în fiu tronul. E vorba de un regim monarhic.
13

N. Iorga, Istoria Românilor, voi. II, Oamenii

pămfntului

(pină

la anul

1 OOO), 1936.
14

1936.

Idem Istoria Românilor, voi. I, partea I-a.

Strămoşii

'
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Burebista era fiul unui alt rege; ne-o dovedeşte textul epigrafie din
Dionysopolis, după cum Decebal este fiul lui Scorilo, aşa cum atestă
faimoasa inscripţie de pe vasul de cult descoperit în cetatea de scaun
a regilor daci de la Sarmizegetusa Regia.ia
Aceşti regi, Burebista şi în special Decebal, dispuneau de o serie de
cetăţi în spaţiul geografic de azi al Hunedoarei, cetăţi şi turnuri de observaţie şi de control care adăposteau numeroase şi puternice gernizoane.
Specificăm doar pe cele cercetate arheologic: Sarmizegetusa 16 , Costeşti 17 ,
Blidaru18 , Feţele Albe 19 , Piatra Roşie 20 , Băniţa 21 , Cozia22 , Cîmpuri Surduc23, Deva 24 etc. însăşi capitala regatului dac a fost în aceste vremuri
în munţii Orăştiei, la Grădiştea Muncelului, Sarmizegetusa ton Basileion.
Şi chiar dacă sediul lui Burebista a putut fi un timp oarecare la Argedava, Ia Popeşti pe Argeş (menţionată în decretul dat în cinstea lui
Acornion la Dionysopolis), cum încearcă să considere unii arheologi ca
fiind reşedinţă a lui Burebista 25 , faptul nu deranjează, şi nu exclude
nicidecît, prezenţa marelui unificator într-o vreme la Sarmizegetusa, el
fiind socotit, de fapt, şi pe drept, unul din ctitorii măreţelor lucrări din
munţii Orăştiei.

Aceste realităţi, expuse cu totul succint, sesizate prin săpături arheologice hunedorene, ne permit să ne facem o icoană justă despre dezvoltarea societăţii geto-dace în cele două veacuri premergătoare cuceririi
romane. Acest curs al vieţii de independenţă al străbunilor noştri autohtoni, în plină şi maximă dezvoltare, este stăvilit apoi, cu toată împotrivirea lor dirză şi eroică, de cucerirea romană, în urma celor două lungi
războaie, şi uriaşe confruntări, dintre oştile regelui dac Decebal şi cele
ale împăratului roman Traian. Cu aceasta fiinţa statului dac dispare ca
alcătuire politică, iar acvilele romane înfipte în teritoriul cucerit, vor
continua, mai bine de un veac şi jumătate (106-271). Prin aceasta o
nouă eră se deschide în istoria patriei noastre, eveniment cu multe semnificaţii în etnogeneza poporului român.
Şi, ca incheere, considerăm că e potrivit să arătăm că explicarea
justă, ştiinţifică, a tuturor problemelor legate pe de o parte de existenţa
Constantin şi Hadrian Daicoviciu, op. cit., p. 30, fig. 26.
1e Idem, op. cit., p. 29-36; D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Grădiştea
Muncelului, în ACMIT, 1930-1931, p. 45-55.
11 D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Costeşti, în ACMIT, 1929, p. 265-1s

296.

1e C. şi H. Daicoviciu, op. cit., p, 22-24.
19 H. Daicoviciu şi I. Glodariu, în ActaMN, VI, 1969, p. 456-473.
20 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, 1954.
21 Oct. Floca, Băniţa, în Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, 1966, p. 23-33.
22 M. Valea şi L. Marghitan, Aşezarea dacică de la Cozia Deva, în Sargetia,

VI, 1969, 47-53.
23 M. Valea şi L. Marghitan, Aşezarea dacică de la Cfmpuri Surduc, Sargetia, IV, p. 65-72.
24 Oct. Floca, Urme dacice pe dealul cetăţii Deva, în Omagiu lui C. Daicoviciu, 1960, p. 205-213.
2s R. Vulpe, în Omagiu lui C. Daicoviciu, 1960, p. 557; N. Gostar, in „Anuarul
Univ. Iaşi", 16, 1970, p. 65; C. Daicoviciu, Noi contribuţii la problema statului dac,
în Dacica, 1969, p. 55 sqq. Monumentul epigrafie în: Inscripţiones Graecae în Bulgaria repertae, I-IV, ed. G. Mihailov, Sofia, 1956.
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deintotdeauna al băştinaşilor geto-daci şi al nostru, al celor de azi, pe
pămintul binecuvîntat al patriei, de alta a constituirii în sinul societăţii
strămoşilor a primului stat independent, sînt împrejurări care aduc după
sine cunoaşterea gradului de dezvoltare material şi spiritual al înaintaşilor, premiză importantă în explicarea tuturor fenomenelor istorice ulterioare. Căci s-au înscris în paginile de istorie ale acestor vechi plaiuri
româneşti evenimente şi epoci legate de trecutul de muncă şi de luptă
al poporului, figuri luminoase de cărturari, personalităţi istorice şi eroi,
vestigii ale trecutului şi monwnente de cultură materială, înfăptuite prin
priceperea şi vrednicia maselor, de-a lungul diferitelor orînduiri sociale.
Şi odată cu sfîrşitul eroic al lui Decebal, începe şi continuă, eroic, marea
epopee a neamului nostru, şi de la Tapae şi Posada la Vaslui, de la Horea,
Cloşca şi Crişan la Avram Iancu, de la 1877-1878 la 1918 şi pînă la
marele act al revoluţiei de eliberare socială şi naţională antifascistă şi
antiimperialistă, condusă de comunişti, nu se înşiruie decît fapte de
sublimă epopee, pentru cucerirea şi păstrarea libertăţii, pentru independenţă şi promovarea nestăvilită a progresului.

DES CONSIDERATIONS SUR L'F.:TAT DACE DE BUREBISTA A DECEBAL
QUI SE Rl:FLF.:TENT DANS LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ARClttOLOGIQUF.S DE HUNEDOARA.

Resume
Les recherches scientifiques d'archeologie de la Roumanie ont connu dans
Ies annees du socialisme un exceptionnel developpement. Le travail infatigue, les
nouvelles methodes de recherche scientifique, de comprendre et d'interpretation
des phenomenes social-politiques, ont mene vers une solution scientifique de
nombreu.x problemes qui n'ont pas ete edifies dans le passe historique, mais tres
importants et qui sont lies de ce proces de transformations de la societe sur le
territoire d'aujourd'hui du pays. Panni ces problemes an trouvait le probleme
du developpement de la societe geto-dace, la presence dans l'interieur de cette
societe, d'une organisation social-politique superieure.
De l'ecriture des historiens de l'antiquite, par exemple celles de l'historien
et geographe Strabon, par le monument epigraphique d'Acornion de la ville Dionysopolis, quelques scenes de la Colonne Trajane et les autres, on constate que
Ia societe du temps de Burebista ă Decebal etait arrivee ă une organisation de
l':Etat, mais Ies recherches scientifiques d'archeologie elucident le degre que cette
societe l'avait eu. Les vestiges archeologiques, particulierement du territoîre de
Hunedoara, nous attestent l'existence d'une formation de l':Etat des geto-daces dans
la periode de Burebista-Decebal et elles elucident ses caracteristiques dans Ies
deux siecles avant de la conqu~te romaine. Elles demontrent que la naissance de
l':Etat dace centralise et independent a ete le resultat des conditions du developpement de la vie materielle, d'une solide etat social et politique de la societe du
temps, et aussi des facteurs politiques exterieurs: l'union des tribus devant d'un
danger exterieur et surtout devant le danger romain.
La reallsation des constructions genialles et de grandes proportions, repandue sur un grand espace geographique (les cites, les tours d'observation et de
contrOle, des fortificattons de defense, des plateformes de lutte, des monuments de
culte etc., dresse sur les sommets de collines, de tres grands blocs de pierre) elles
suppasent dans l'epoque de Burebista-Decebal non seulement une puissante base
economlque et politique, mais une evidente stratiflcation sociale, en confirmant,
en meme temps, l'observation de Tadtus „des châteaux installes dans Ies mon-
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tagnes abruptes", l'observation de Cassius Dio „des montagnes fortifies avec Ies
murs", ou celle de Florus „Daci montibus inhaerent".
Ces constructions, c:omme celles decouvertes sur le territoire de Hunedoara,
on ne pouvaient pas obtenues dans l'absence d'un grand nombre des esclaves. Si
aux daces l'esclavage n'avait pas la forme classique de celui contemporaine grecoromain, il est present, contribuant â la construction des monuments qui nous ont
ete transmis.
Un important facteur du developpement de la vie materielle et spirituelle
sur le territoire geto-dace, remarque par Ia recherche scientifique archeologique
c'est aussi la presence des metiers avec ses varies branches. On peut rappeller
l'extraction et la transformation du fer avec ses nombreux produits finis, (l'utilite du fer de charrue, de la faux, de la faucille etc.) l'art du potler maintenant
avec la connaissance et l'utilite de la roue du potier, Ies travaux de charpenterie,
de la mac;onnerie aussi que l'agriculture sur Ies territoires travailles en collectif
ou sur Ies petits proprietes prives.
Le progres des forces de production, des relations d'echange et de la production interieure augmente, ont contribue ă l'amplification d'obtenir des marchandises et aux nouvelles relations d'echange plus larges, des relations qui ont
ă la base la monnaie et en meme temps ont contribue ă la naissance d'une nouvelle categorie sociale celle des negociants, le fait tres important, en utilisant la
monnaie comme !'instrument d'echange au lieu de celui dans la nature.
II faut souligner que Ies geto-daces sont Ies premiers habitants du territoire
d'aujourd'hui de la Roumanie qui font et utilisent la monnaie nouvelle propre,
aussi comme ils sont Ies premiers qui connaissent l'ecriture.
La societe dace et l'Etat dace de ce temps a, â la tete, un roi qui heritie
d'en pere en fils le trOne. Burebista c'est le fils d'un autre roi, nous le demontre
le text epigraphique de Dionysopolis, comme Decebal c'est le fils de Scorilo, comrne
nous montre l'inscription qui se trouve sur le vase de culte decouvert â Sarmizegetusa Regia.
Ce cours de la vie libre des autochtons daces est, interrompu, puis, par la
conquete romaine apres Ies deux guerres d'entre le roi dace Decebal et l'empereur
romain Trajan. Par ce fait une nouvelle epoque on ouvre dans l'histoire de la
terre de la Roumanie actuelle, l'eveniment avec beaucoup de significatlons dans
l'ethnogenese du peuple roumain.
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CERCETARI ARHEOLOGICE LA BRETEA-MUREŞEANA
(judeţul Hunedoara)

MIHAI ROTEA

In luna septembrie a anului 1976, un colectiv al Muzeului din Deva 1
a descins în comuna Bretea-Mureşeană - localitate situată pe malul
drept al Mureşului la 28 km vest de Deva - în vederea executării unei
săpături arheologice de salvare pe înălţimea „Măgura Sîrbilor", promontoriu ce domină dinspre nord.
De pe teritoriul localităţii, ca şi de pe înălţimea „Măgura Sîrbilor"
au fost descoperite de-a lungul anilor numeroase vestigii arheologice
aparţinînd, în special, perioadei de tranziţie de la epoca bronzului2.
Deschiderea unei cariere de extracţie a bazaltului pe înălţimea amintită a impus întreprinderea de urgenţă a unei cercetări arheologice de
salvare. In acest scop, pe pantele sud-estice, rămase relativ intacte, a
fost trasată o casetă, urmărindu-se precizarea caracterului aşezării, precum şi dezvelirea a două locuinţe de suprafaţă parţial distruse de lucră
rile amintite.
Caseta, avînd dimensiunile de 10 x 5 m, a fost trasată la 25 m, sud
de vîrf, fiind orientată cu latura lungă pe direcţia est-vest. Adîncimea
maximă pînă la care s-a săpat a fost de 1,80-1,90 în peretele nordic
al casetei. Materialul arheologic descoperit aparţine în totalitate culturii
Coţofeni.

Din punct de vedere stratigrafic au fost puse în evidenţă două nivele de locuire (fig. 1).
Nivelul I, cel inferior, cu grosimea medie de 0,35-0,40 m, se caracterizează printr-un sol de culoare ciocolatie, cu multă cenuşă, căr
bune, chirpic, urme arheologice şi piatră antrenată de torente în compoziţie.

La adîncimea de aproximativ 1 m, de suprafaţa solului a fost dezvelită o locuinţă de suprafaţă cu podină distrusă parţial de lucrările
din carieră: Locuinţa (L 1) orientată est-vest, cu dimensiunile păstrate
de 7 x 2,50 m, pare să fi avut o formă rectangulară.
A fost construită prin terasarea artificială a pantei după care întreaga suprafaţă astfel obţinută, inclusiv peretele rezultat din selecţio
narea pantei, a fost lutuit cu un strat subţire de pămînt galben-alburiu
humos. Peste această lutuială a fost aşezat un pat de pietre de rîu şi
apoi s-a trecut la construirea podinei din lut amestecat cu foarte multă
pleavă. Culoarea podinei făţuite este cărămizie, pe alocuri neagră. Suprastructura locuinţei a fost realizată din pari şi nuiele căptuşite cu lut,
1 Din acest colectiv au făcut parte I. Andriţoiu, M. Beie şi M. Rotea. Mulţu
mim şi pe această cale tov. prof. I. Andriţoiu pentru sprijinul acordat la întocmirea
prezentului articol.
2 Materiale inedite în colecţia muzeului din Deva. Vezi şi M. Roska, Rep.,
158, nr. 85, HTRTE, XVII, 1908, p. 50, M. Moga, AISC, IV, 1941-1943, p. 275
pentru descoperirile mai vechi.
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realizat, probabil, din paie sau stuf, după cum o dovemare de cenuşă aflată în acest nivel.
Cvasitotalitatea materialului arheologic al acestui nivel a fost descoperit pe podina locuinţei Ll. Ceramica aparţine celor două specii:
a) ceramică de uz comun; b) ceramică fină.
a) Ceramica de uz comun este mai numeroasă dar adesea a apărut
fragmentar. Pasta, lucrată în amestec cu nisip cu pietricele, prezentînd
pereţi aspri la pipăit, este arsă la cărămiziu-portocaliu şi variante intermediare.
b) Ceramica fină este bine arsă de culoare castanie, neagră-cenuşie
sau portocalie. La amestec s-a folosit ca degresant nisip fin. Pereţii, relativ subţiri, au fost adesea acoperiţi cu slip, lustruit puternic metalic.
Formele care se pot reconstitui aparţin repertoriului general al culturii Coţofeni3. Astfel, întilnim străchini cu marginea lăţită oblic (pl.
IV/1, 3) sau teşită oblic (pl. IV/2), castroane cu marginea dreaptă sau
rotunjită, uniform îngroşată (pl. V/1; pl. I/3), căniţă cu corp sferic,
marginea oblică, toarta supraînălţată (pl. 11/4, 6), căni cu corp bombat,
gît tronconic, marginea oblică, torţi scurte supraînălţate (pl. 11/5). De
asemenea au mai apărut frecvent amfore cu partea inferioară tronconică
şi corp bombat, gît înalt, marginea răsfrîntă (pl. I/1), unele prevăzute
cu torţi (pl. I/2), vase de uz comun de mărime mijlocie cu gura larg
deschisă şi fundul plat (pl. 1/4), vase care imită formele de metal cu
corp oval, gît albiat, deschidere largă (pl. 11/5).
Totodată trebuie să semnalăm şi cîteva variante nemenţionate de
oale pentru cărat lichide de formă bitronconică rotunjită, cu două urechiuşe verticale şi fund cu talpă lăţită (pl. 1/5) sau de vase care imită
formele de metal cu corp rotunjit, marginea răsfrîntă, gît scurt, fund
aproape plat (pl. 11/1, 2).
3

Pentru analiza tipologică şi stilistică a materialului vezt P. Roman, Cultura
Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 14-33.

Coţofeni,
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Procedeele tehr]ice, care au putut fi puse în evidenţă, pentru decorare sînt: adîncirea, relieful şi incrustaţia 4 •
Ornamentele realizate, tipice şi ele culturii pe care o tratăm, sint:
triunghiuri simple cu latura deschisă marcată prin impresiuni punctiforme (pl. 11/4) sau sub formă de franjuri (pl. 11/3, 5), benzi incizate,
haşurate oblic (pl. VI/l, 4, 5) sau in reţea (pl. Vl/4), motive în forma
„scheletului de peşte" constituind motivul ornamental principal (pl. 11/1),
motive în forma „ramurilor de brad" ca ornament principal, şirurile
verticale fiind despărţite prin linii incizate (pl. I/4; pl. VI/4). Au mai
apărut: aplicaţii plastice sub forma „boabelor linte" separînd frize ornamentale (pl. 11/2), benzi verticale ce despart metope umplute cu linii
mai scurte, paralele, executate în tehnica Furchenstich (pl. 11/6). Frecvent au apărut şiruri orizontale de impresiuni ornind marginea (pl. 1/3;
pl. 111/6; pl. IV/1, 2, 3) sau corpul vaselor (pl. 1/1), briuri simple sau
crestate, aplicate imediat sub margine, pe umărul sau toarta vasului
(pl. V /5; pl. VI/7). De asemenea, se întilnesc adesea potcoave în relief
neornamentate (pl. 1/4), creste în relief în grupe de cite trei, ornamentate cu alveole (pl. I/3) şi striuri (pl. Vl/2).
Din inventarul locuinţei mai fac parte o fusaiolă bitronconică aplatizată (pl. III/2) şi partea superioară a capului unei statuiete (?) antropomorfe de piatră )pl. 111/1).
In strat au mai apărut: o fusaiolă aplatizată (pl. 6), un fragment
din coada perforată a unui vas de libaţiuni (pl. 111/4), un de topor pană
(pl. III/5), precum şi o rişniţă albiată şi un frecător (fig. 2).
Nivelul II, cel superior, cu grosimea medie 0,50 m, este delimitat la
partea inferioară de podina unei locuinţe de suprafaţă păstrată de ase-

Fig. 2. 4

Incrustaţia

Rîşniţă

cu

a putut fi

frecător

(Bretea

evidenţiată

Mureşană

doar pe un

„MA.gura Sîrbilor")
număr

eei:amice.
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Fig. 3. -

Fragment de

rîşniţă

din nivelul II

menea in situ; se caracterizează printr-un sol de culoare maro închis
cu multă cenuşă, cărbune, chirpic, unne osteologice şi piatră în compoziţie.

Locuinţa (L 2), construită de asemenea prin terasarea pantei, s-a
păstrat, şi aceasta, parţial (3,50 x 1,50 m), suprapunînd parţial locuinţa

nivelului anterior. Grosimea padinei este de 0,07 m, iar culoarea este
cărămizie, pe alocuri neagră. Sistemul de construcţie este identic cu cel
al primei locuinţe, doar că lipseşte stratul subţire de lutuire.
Materialul arheologic analizat provine, atît de pe podina locuinţei
L 2, cit şi din strat. Tipologic distingem: străchini tronconice cu marginea lăţită spre exterior, teşită oblic (pl. VII/ 4), castroane cu marginea rotunjită, uniform. îngroşată (pl. VIII/10), ceşti cu gît în formă
de pîlnie, toartă supraînălţată şi fund rotunjit (pl. IX/5), căniţe cu
corp sferic, marginea oblică, toarta supraînălţată (pl. IX/2), căni cu corp
ovoidal, gît scurt, gura foarte largă (pl. IX/1) şi vase de uz comun de
mărime mijlocie (pl. VIII/6).
Totodată trebuie să semnalăm şi o variantă de strachină tronconică
cu marginea lată, răsfrîntă, prevăzută cu torţi verticale şi fund plat
(pl. VIII/1).
Procedeele tehnice folosite pentru decorare sînt: adîncirea, relieful
şi încrustaţia.

Motivele ornamentale realizate sînt: triunghiuri cu laturile marcate
(pl. VIII/9; pl. IX/3), cu o latură deschisă (pl. IX/1, 2) sau în formă de
ogivă (pl. IX/l), benzi incizate, haşurate oblic (pl. VIII/1) şi motive în
forma „scheletului de peşte" acoperind părţi importante ale vasului
(pl. VIII/l). Frecvent apar: aplicaţiile plastice în forma ,boabelor de
linte', fie scoţînd în relief o parte componentă a vasului (pl. VIII/7),
fie formînd un ornament important, a friză ornamentală (pl. VIII/2) sau
şirurile de impresiuni ovale ornînd marginea (pl. VII/2; pl. VIII/6, 11)
sau umărul vaselor (pl. VII/1), şirurile de impresiuni dreptunghiulare
ornînd atît interiorul, cit şi exteriorul marginei vaselor (pl. IX/ 4) şi şi
rurile de impresiuni triunghiulare constituind un auxiliar pentru o compoziţie ornamentală (pl. IX/4). Au mai apărut brîuri alveolate aplicate

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA BRETEA MUREŞAN A

23

pe umărul vaselor (pl. VII/1), potcoave în relief ornamentate cu alveole
(pl. VIII/6) şi creşte in relief, neornamentate (pl. VIII/10).
In strat au mai apărut două fragmente de rîşniţă (fig. III), o fusaiolă bitronconică (pl. III/3), precum şi lame şi răzuitoare de cuarţit
şi silex.
Săpătura de salvare efectuată la Bretea Mureşeană, aduce noi contribuţii la cunoaşterea culturii Coţofeni în Transilvania. Concluziile care
se desprind din prezentarea materialului, desigur, au un caracter preliminar, suprafaţa cercetată fiind redusă. Totuşi se impun cîteva observaţii nelipsite de importanţă.
Această staţiune se înscrie în seria aşezărilor aparţinînd culturii
Coţofeni situate pe înălţimi dominante, cu tera-,e 5 . Considerăm că aşe
zarea nu este fortificată, ţinînd cont de faptul că era excelent apărată
natural de pantele abrupte şi rîpile ce o înconjoară. Astfel de cazuri
sînt întîlnite frecvent în Transilvania. Amintim aici doar aşezările de
la Şincai 6 , Boarta 7 , Deva - Dealul cetăţii 9 , Boholt 9 •
In ceea ce priveşte tipul de locuinţă, întîlnim în această staţiune
locuinţe de suprafaţă cu podină. Cele mai bune analogii în Transilvania
le găsim la Şincai1°, Boarta11 sau Cîlnic 12 • De asemenea locuinţe identice
ca sistem de construcţie cu cele de pe „Măgura Sîrbilor" întîlnim şi în
Oltenia la Basarabi „Cetate" 13 , aceasta fiind încă un argument în favoarea unităţii culturii Coţofeni în întregul ei areal.
Analiza la nivel general a ceramicii din această aşezare, atît sub
raport tipologic, cit şi stilistic, ne permite încadrarea ei în perioada clasică a culturii Coţofeni, faza a III-a 14 • Reţinem pentru argumentare doar
splendidele exemplare de ceramică neagră sau castanie lustruite metalic (pl. II/4, 5, 6), formele care imită vasele de metal (pl. II/1, 2, 3) sau
rolul determinant în decorare al triunghiurilor în diferite ipostaze
(pl. II/2, 3, 6; pl. IX/l, 2, 3). Cercetătorul P. Roman atribuie acestei
faze a III-a trei orizonturi: a) „Ripa Roşie" Sebeş (jud. Alba) cu două
nivele de locuire; b) Cîlnic (jud. Alba); c) post Cîlnic = Coţofeni III c.
In acest context considerăm că staţiunea de pe „Măgura Sîrbilor" îşi
găseşte cele mai bune analogii în orizontul Coţofeni III c. Pledează pentru
V. Lazăr, Contribuţii la cunoaşterea perioadei de trecere de la epoca neola epoca bronzului pe teritoriul Transilvaniei (Aşezări de înălţime cu terase
ale culturii Coţofeni). Rezumatul tezei de doctorat, 1978, p, 1-19.
e Ibidem.
1 K.
Horedt, Săpături privitoare la epoca neo- şi eneolitică, Apulum, III,
1947-1949, p. 61-66; S. Dumitraşcu, G. Togan, Sdpăturile arheologice de la Boarta„Cetăţuie" (jud. Sibiu), ActaMN, VIII, 19. p. 423-438.
s I. Andriţoiu, Sondaj arheologic pe dealul cetăţii Deva, Sergetia, X, 1973,
5

litică

p. 11-13.
o Idem, Sargetia, XIV, 1979, p. 19.
10 V. Lazăr, Aşezarea Coţofent de la Şincai (jud. Mureş), Marisia, VII, 1977,
p, 31-42.
11 K. Horedt, Apulum, III, 1947-1949, p. 61-67; S. Dumitraşcu, G. Togan,
ActaMN, VIII, 1971, p. 423-438.
12 cf. P. Roman, op. cit., p. 15.
1a Ibidem, p. 16.
14 Ibidem, p. 43-49.
15 Ibidem, p. 45-47.
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această încadrare influenţele de tip Schneclxengerg B îngroşarea marginei la exterior şi unele forme tipice (pl. VII/I, 3, 6) 16 , precum şi cele
de tip Vucedal - pregătirea unei suprafeţe mai mari pentru ornamentare (pl. VIII/3; pl. IX/3) 17 - , ca şi unele forme şi ornamente tipice
bronzului timpuriu (pl. I/2, 5). In acest sens cele mai bune analogii în
Transilvania le găsim la Tebea 18 , Boarta 19 , Şincai 2 Q, etc.
Privitor la problematica asimilării - sfîrşitului - culturii Coţo
feni vom încerca să revenim cu alt prilej. Reţinem pentru moment posibilitatea unui sincronism parţial Coţofeni III c - Schneckenberg B,
paralelism asigurat şi de materialul ceramic descoperit în această staţiune21.

Sub raport stratigrafic intîlnim deci două nivele de locuire, cert delimitate, care conţin materiale stilistic şi tipologic omogene, ceea ce
ne permite a considera că orizontului Coţofeni III c i se pot atribui două
nivele de locuire, fapt ce dovedeşte o durată mai îndelungată a locuirii.
Bogăţia materialului osteologic descoperit indică ocupaţia de bază,
cea de păstori, a locuitorilor acestei aşezări. Totodată, numărul ridicat
de rîşniţe sau fragmente de rîşniţe şi frecătoare demonstrează şi practicarea unei agriculturi primitive, deci, caracterul mixt al economiei aşe
zării.

Statigrafia clară a staţiunii ne indică o locuire îndelungată, de-a
lungul a două nivele de locuire, cu o depunere de aproximativ I m grosime. Totodată realizarea podinelor celor două locuinţe prin terasarea
artificială, poziţia dominantă a aşezării asupra văii Mureşului, bogăţia
materialului arheologic demonstrează, după opinia noastră, pe de o parte
caracterul stabil al purtătorilor acestei culturi, iar pe de altă parte importanţa acestei staţiuni, care se înscrie în rîndul celor mai însemnate
centre economico-sociale ale culturii Coţofeni în Transilvania.
LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES D'ARCH~OLOGIE A BRETEA
(le departement de Hunedoara)

MUREŞANA

Resume
L'auteur presente Ies resultats des fouilles de sauvetage qui ont ete entrepri!;
dans la colline „Măgura Sîrbilor" dans la localite Bretea Mureşană, qui est situe
sur la rive droite de Mureş, a 28 km. ouest de Deva. II a ete surpris dans la
couche de culture, qui est gros aproximativement 1 m., deux niveaux autrefois,
habites, qui ont appartenu â la culture Coţofeni. Dans chaque niveau ils ont paru
habitation a un riche material ceramique. En se basant sur ces faits archeologiques, la decouverte archeologique de Bretea Mureşană a ete encadree dam:
l'etape finale de la culture Coţofeni (III C.).
18

Ibidem, p. 57.

n Ibidem, p. 55.

N. Harţuchi, Cercetilri arheologice la Brad (jud, Hunedoara), ActaMN, VL
1969, p. 439-449.
18 S. Dumitraşcu, G. Togan, ActaMN, VIII, 1971, p. 423-438.
20 P. Roman, op. cit., p. 46.
21 K. Horedt, Dte Kupferzeit in Transtlvanien, Apulum, VII/1, 1968, p.
22 V. Lazăr, Contribuţii ... , p. 1-19.
18
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ANTEFIXELE ROMANE DIN DACIA SUPERIOR
Clasificare şi consideraţii generale*

CLOŞCA

L.

BALUŢA

Antefixele descoperite pe teritoriul Daciei Sl1perior 1 nu sînt prea
numeroase, nu au un registru tematic extins, dar sînt de o remarcabilă
diversitate şi varietate tipologică şi de o frapantă originalitate. Ele sînt,
în general, inedite cu excepţia celor descoperite în capitala provinciei
- Ulpia Traiana Sarmizegetusa - , precum şi a cîtorva exemplare descoperite în cel mai important centru militar, economic, administrativ,
politic şi rutier al provinciei - Apulum.
Antefixele din Dacia Superior, toate din lut ars (fictilis), nu au format, prin urmare, obiectul unui studiu de sinteză, nu au fost tratate
nediferenţiat, nu au fost clasificate tipologic, iar datările, la cele publicate, au fost făcute în limite de timp foarte largi.
Examinarea critică, de ansamblu, a tuturor antefixelor descoperite
în provincia nord-dunăreană, ne-a facilitat unele observaţii concludente
referitoare la caracteristicile lor iconografice, la particularităţile lor stilistice, la figlinele producătoare, la originea şi originalitatea lor.
Tipologic, antefixele din Dacia Superior pot fi grupate în două categorii: A. Reprezentări figurative. B. Măşti groteşti. în cadrul primei
categorii se disting două specii: 1. Divinităţi. 2. Figuri expresive. In
cadrul celei de a doua categorii se disting trei specii: 1. Persana tragica. 2. Persana muta. 3. Gorgona meduză.

A.
1.

Reprezentări

figurative

Divinităţi.

Tip Ia. Jupiter (?). Două exemplare, unul descoperit în ruinele unui
edificiu 2 (colonia Aurelia), celălalt la cimitirul roman de pe
Dealul Furcilor3 (între colonia Aurelia şi colonia Nova). A doua jumătate
a secolului al II-lea e.n. Pl. I, 1.
Tip Ib. Jupiter (?), uşor diferenţiat de varianta precedentă, scos din
alt mulaj. Două exemplare, unul descoperit în ruinele aceluiaşi edi-

impunător

variantă
internaţional

a acestei comunicări a fost prezentată la cel de-al XII-lea conde ceramologie, organizat de Asociaţia Rei Cretariae Romanae
Fautores, între 26 aprilie şi 2 mai, la Millau - La Graufesenque.
1 Cele cîteva antefixe descoperite pe teritoriul Daciei Inferior formează obiectul unui studiu în curs de elaborare.
2 A. Cserni, Jelentes a Colonia Apulensis terilleten, 1911-1912-ben vegzett
cisatcisokr6l, în MKErt, VI, 1913, p. 23 (în camera H).
3 M. Macrea-D. Protase, Necropola oraşului Apulum, în MatArh, V, 1959,
pp. 435-442; D. Pretase, Şantierul arheologic de la Alba Iulia, în MatArh, VI,
1960, pp. 397-404; VII, 1961, pp. 407-410; idem, Necropola oraşului Apulum, in
Apulum, XII, 1974, pp. 134-159.
• O
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ficiu 4, celălalt în zona arheologică pe care se afla presupusul asklepeion5 (colonia Aurelia). A doua jumătate a secolului al Ii-lea e.n.
Pl. I, 4.
Tip Ic. Jupiter (?). Două exemplare, descoperite la complexul cu
terme, temple şi edificii publice 6 (colonia Nova). Sfîrşitul secolului al
II-lea e.n. Pl. I, 2.
Tip Ila. Junona (?). Două exemplare descoperite în zona vilelor şi
a templelor7 (colonia Aurelia). Sfirşitul secolului al II-lea e.n. PI. I, 6.
Tip Ilb. Junona (?). Un exemplar descoperit fortuit la Corpadeas
(judeţul Cluj). Sfirşitul secolului al II-lea e.n. Pl. I, 5.
Tip III. Bachus tînăr. Un exemplar descoperit la complexul cu terme (colonia Nova). A doua jumătate a secolului al II-iea e.n. PI. I, 3.
Tip IV. Divinitate femenină (?). Două exemplare, unul descoperit
în zona vilelor şi a templelor (colonia Aurelia), celălalt la complexul cu
terme 9 (colonia Nova). A doua jumătate a secolului al II-iea e.n. PI. II, 1.
2. Figuri expresive.

Tip V. Figură bărbătească.
poşta nouă 10 • A doua jumătate
Tip Via. Figură femenină.

Un exemplar descoperit la Napoca, lingă
a secolului al II-lea e.n. PI. II, 4.
Zece exemplare, toate descoperite la Cimitirul roman de pe Dealul Furcilor 11 • Sfirşitul secolului al II-iea şi începutul celui următor e.n. Pl. II, 3.
Tip Vlb. Figură femenină (?). Un exemplar descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, lingă schola gladiatorum 12 • Secolul al III-iea e.n.
Pl. II, 2.
Tip VII. Figură femenină. Două exemplare, unul descoperit fortuit
pe teritoriul coloniei Aurelia, celălalt în apropierea mausoleului (?) de
pe teritoriul coloniei Nova 13 . Prima jumătate a secolului al III-iea e.n.
Pl. II, 6.
Tip VIII. Figură femenină. Un exemplar, descoperit fortuit pe teritoriul coloniei Aurelia. Începutul secolului al III-lea e.n. PI. II, 5.
A. Cserni, MKErt, VI, 1913, p. 23 (în camera G).
N. Igna, Cultul lui Aesculap şi al Hygiei, cu privire specială la Dacia Superioară, Cluj, 1935; I. H. Crişan, Asklepeionul roman de la Apulum, în Apulum,
IX, 1971, PP. 339-344; I. Berciu-C. L. Băluţă, Apollon Salutaris d Apulum, in
Vestigia, Beitrăge zur Alten Geschichte, Band 17 (Akten des VI Internationalen
Kongresses filr Griechische und Lateinischen Epigraphik, Mi.inchen 1972, Miinchen
1973, pp. 481-484; ibidem, în Apulum, X, 1972, pp. 165-172.
e Rezultatul cercetărilor arheologice a fost publicat în articole succesive în
ATEvk, I, 1888 - XVI1I, 1917 şi AFM, II/1.
7 C.
Daicoviciu, La Transylvanie dans l'Antiquite, Ducarest, 1945, p. 128,
nota 4 şi p. 171, nota l; I. Berciu, Mozaicurile romane de la Apulum. Contribuţie
la studiul mozaicurilor din Dacia, în Apulum, IV, 1961, pp. 183-184.
8 R{.}mRum, p. 242, nr. G ; CicRRom, p. 235, nr. G •
72
37
9 RomRum, p. 241, nr. G ; Civ RRom, p. 235, nr. G , pl. XLVI.
69
34
to RămRum, p. 241, nr. G 70 ; CivRRom, p. 235, nr. G 35 , pl. XLVI; ARD, p. 352,
fig. 477.
11 Majoritatea antefixelor de acest tip provin din zona sud-estică a cimitirului, în care au fost descoperite sarcofage fragmentare de piatră şi cărămidă.
12 BAR 55 , pp. 154-155, pl. CXLI.
ia C. L. Băluţă, Monumente sculpturale romane de la Apulum, in Apulum,
XII. 1974, pp. 117-133.
4
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B.

:n

Măşti groteşti

1. Pcrsona tragicu.
Tip IX.

la

~·omplexul

Mască femenină. Trei exemp'.are, clin care două descoperite
cu terme 1·1 şi unul b. n1ine:e unui e:lific:u înv~cinat 1 :; (co-

lo~:ia

Nova). A doua jumăta:e a se:olulu: al II-lea e n. Pl. III, 2.
Tip X. 1\Iască fem nină. l'.n exemplar cic scop2,·it în apropierea presupusului asklepeion (colonia .Aurciia). Sfîrşitul secolului al II-lea e.n.
Pl. III, 1.
Tip XI. Mască bărhătcas::ă. Dou[1 exemplare. unul descop~rit la
complexul cu terme:r; (colonia Nova), c2lălalt ling[1 edificiul în care se
presupune că îşi avea reşedinţa Legatus Augusti Daciae (Daciarum) 17 •
(colonia Nova). Sfîrşitul secolului al Ii-lea e.n., începutul celui următor.
Pi. III, H.
Tip Xlla. Mască bărbăteasc[1. Dout1 exemplare descoperite la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, unul la cisterna nr. 2, din incinta Aedes .11ugustalium18, datat în secolul al Ii-lea e.n., celălalt într-un punct neprecizat.
Sfinşitul secolului al Ii-lea e.n., începutul celui următor. Pl. III, 4.
Tip Xllb. Mască bărbătească, asemănătoare cu precedenta, c.lar scoasă
din alt mulaj. Un exemplar descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
în .11edes Augustaliumrn. Sfîrşitul secolului al Ii-lea e.n., începutul celui următor. Pl. III, 3.
2. Persona muta.

Tip XIII. Mască bărbătească. Un exemplar, descoperit fortuit, pe
te;it.oriul coloniei Aurelia 20 . Începutul secolului al II-lea e.n. PI. III, 5.

3. Gorgona - meduza.
Tip XIV. Masca gorgonei-meduză. Un exemplar descoperit la complexul cu terme 21 (colonia Nova). Sfîrşitul secolului al II-lea e.n. Pl. IV.
Se observă că dintre antefixele din Dacia Superior lipsesc cele destir~ate ornamentării capetelor superioare ale acoperişurilor, care de fapt
erau rare la romani, precum şi cele cu orificiu utilizate pentru scurge14 A. Cserni, ATEvk, IV, 1891, p. 39, nr. XIV, pi. VI (= AFM, 1111, p. 296,
fig. 10); XII, 1903, p. 101/4, (în camera I).
15 A. Csc-rni, ATEvk, XT, 1902, p. 15/IV (= AFM, 1111, p. 296, fig. 10).
16 A, Cserni, ATEvk, XI, 1902, p. 15/IV (= AFM, 1111, p. 296, fig. 9), la un
loc cu cărămizi cu ştampila POMPON! FORT! şi IVNIVS ADIVTOR.
17 I. Berciu, Descoperiri arheologice în Apulum, I, în Apulum, IV, 1961, pp.
180-199; C. L. Băluţă-I. Derciu, Pedites şi eqvites singulares în Dacia. Materialele tegulare ştampilate, în Apulum, XVIII (sub tipar).
18 C. Daicoviciu-H. Daicoviciu, Ulpia Traiana, Bucureşti, 1966, p. 91; O. Floca,
Muzeul arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Deva, 1967, pp. 53-54; D. Alicu,
Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, I, în Sargetia, XI-XII,
1974-1975, p. 43, nr. 2, fig. 2-2a; BAR55 , pp. 429-430, pl. CXLI.
19 D. Alicu, op. cit., p. 43, nr. 1, fig. 1-la; BAR:;;;, p. 428, pl. CXLI.
20 Rl1m.Rum, p. 242, nr. G i, pl. 101; CivRRom, p. 235, nr. G ; ARD, P. 352,
7
36
fig. 478.
1
2 CivRRom, p. 235, nr. G 38 ; ARD, p. 357, fig. 479.
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rea apei pluviale de pe acoperişuri. Sînt cunoscute cele cu caracter religios22, care ornamentau, de obicei, templele (Hist. Nat. XXXV, 43).
Printre acestea se îns:riu reprezentările divinităţilor de tipurile I a, b, c;
II a, b şi IV, precum şi reprezentările bachice de tipul III, descoperite
în zona templelor şi a vilelor de pe teritoriul coloniei Aurelia, sau în
zona arheologică, extinsă, cu terme, temple şi edificii publice din partea
~ud-estică a coloniei Nova. Mai sint cunoscute apoi antefixele destinate
o:·namentării sarcofagelor, ca cele de tipul VIa, descoperite la marele
cimitir roman de pe Dealul Furcilor, situat intre cele două colonii2 3 , în
apropierea căruia a fost descoperit un original sarcofag boltit din cără
midăN. Nu au fost descoperite, pină acum, antefixe în castre 25 •
Antefixele din Dacia Superior au unele particularităţi iconografice
rare le conferă o reală notă de originalitate. Una din aceste particularităţi o constituie reprezentarea stilizată a părului în zona periferică a
suprafeţei elipsoidale a antefixei. Astfel, la tipurile I a, b, c; II b; III
şi V, părul este redat în spirale mărunte, melciforme, cu spirele spre
dreapta sau spre stînga, dispuse în straturi paralele suprapuse. La tipurile Ila, IV, VII, VIII şi X, părul este redat în şuviţe răsucite, dispuse
ordonat, iar la tipul XII a, b este redat prin incizii executate liber, în
pasta crudă, după scoaterea din mulaj. Această modalitate de redare
schematică a părului nu este practicată la antefixele din alte provincii
ale Imperiului roman. Cu un specific particular ni se par şi diademele,
care la unele reprezentări au caracter de simbol şi care la antefixele
<lin alte provincii ale Imperiului roman apar numai sporadic. Realizarea
Dchilor într-o manieră identică la tipurile Ic şi IV; I a, b şi III; II a, b
şi V pare a fi deasemenea specifică la antefixele din Dacia intracarpatică, specific care atestă tot odată şi prezenţa unor meşteri ceramişti
locali (figulus), cu o manieră de lucru care nu mai este surprinsă la pro22 I. Boeck, Urkunden iiber das Seewesen der Ath., p. 407 e.s.; Tit Liviu,
XXVI, 23; XXXIV, 3.
23 Al. Popa, Evoluţia istorică a celor două oraşe romane de la Apulum, în
ApYlum, XIV, 1976, pp. 65-73.
2 4 I. Berciu, în Fasti Archaeologici, XVII, nr. 6, 1965, nr. 868, fig. 103; I. Berciu-W. Wolski, Un nouveau type de tombe mis au jour d Apulum et le probleme
des sarcophages d voute de l'Empire romain, în Latomu.~. XXIX, fasc. 4, 1970,
pp. 919-965; ibidem, în Apulum, IX, 1971, pp. 375-433; idem. Contribuţie la
problema mormintelor cu dispozitiv pentru libaţiile funerare, în Apulum, X. 1972,
pp. 107-120: idem, Notă la problema sarcofagelor cu boltă din Imperiul Roman,
în Apulum, XI, 1973, pp. 763-769.
25 M. Macrea. Castrul roman de la Bologa. Săpăturile din vara anului 1936,
în ACMIT, IV, 1932-1938, pp, 195-233; Şt. Ferenczi, A tih6i ramai taborr6l, în
Omagiu Kelemen, Bucureşti, 1957, pp. 220-292; M. Macrea, D. Frotase, M. Rusu,
Şantierul arheologic Porolissum. 2, castrul roman de pe Pomet; 4, castrul roman
de pe Citera; 8, castrul roman de la Citera, în MatArh, VII, 1961, pp. 361-390:
E. Chirilă. N. Gudea, Şantierul arheologic Bologa, 1967, în MatArh, X, 1973, pp.
115-123; N. Gudea, Castrul roman de la Bologa, 1968, în Apulum, X, 1972, pp.
121-150; N. Gudea, I. Pop, Castrul roman de la Rîşnov. Cumidava. Contribuţii la
cercetarea limesului de sud-est al Daciei romane, Braşov, 1971; E. Chirilă, N. Gudea. V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea
limesului Daciei Poralissensis, Cluj, 1972; N. Gudea, Castrul roman de la Jnlăceni
(lncercare de monografie), în Acta Musei Porolissensis, III, Zalău, 1979, pp. 149273.
I
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dusele similare din provinciile romane limitrofe Daciei. Modul de realizare a 02hilor la reprezentările de tipurile X, XI şi IX, precum şi
XII a, b este de certă influenţă celtică. Nelipsită de importanţă ni se pare
şi scobitura adînca dm pupilele reprezentărilor de pe antefixele de .tipurile VI a şi VIII, practicate pentru fixarea unor bucăţele de piatră
sau sticlă colorată, element cunoscut la unele antefixe provinciale dar
realizat într-o manieră deosebită. Unele antefixe sînt spoite, angoba fiind
bine aderată şi avînd aceeaşi nuanţă, cuprinsă în grupa culorilor fenilice teroase arse. Deşi spoirea antefixelor se practica curent la cele etrusce, antefixele de epo~ă romană sînt mai rar spoite, iar nuanţele angobei sînt sensibil diferenţiate.
Tot sub raport stilistic, iconografic subliniem şi expresiile. Astfel,
trăsăturile realist umane, expresia care exprimă idealul de forţă, de
prestanţă, de inteligenţă a reprezentărilor de pe antefixele de tipul I a,
b, c, sau expresia de majestate, de demnitate maternă care se împleteşte
cu frumuseţea femenină în plenitudinea şi graţia ei ideală, a reprezentă
rilor de pe antefixele de tipul II a, b, sînt revelatoare. Aceste particularităţi de expresie ne-au determinat, de altfel, să atribuim reprezentă
rile de tipul I, divinităţii supreme, Jupiter, al cărui cult este extrem
de răspîndit la Apulum 26 , iar pe cele de tipul II, zeiţei Junona.
Semnificative ni se par deasemenea nuanţele de expresie ale antefixelor care reprezintă măşti de persana tragica, sau realizarea celei mai
frecvente reprezentări de pe antefixele din Imperiul roman, gorgonameduză, care datorită manierei originale de stilizare are analogii relative27.
Ca şi celelalte produse ceramice din Dacia, nici antefixele nu se
remarcă prin cunoscuta fineţe artistică, genuină care caracterizează acea
f iglina ars din centrele ceramice mai de seamă. Ele sînt de o calitate
artistică mediocră, realizate de meşteri modeşti, care au executat mulajele după cunoscutele canoane ale vremii şi care au creat un gen de
.figlinum opus cu specific provincial.
Deşi pînă acum nu au fost descoperite mulaje, ectypa (Plinius,
Hist. Nat. XXXV, 43) de antefixe, existenţa unor figlinae indigene, cu
meşteri olari locali este atestată la Apulum atît de particularităţile amintite, care le conferă o indubitabilă originalitate, cit şi, mai cu seamă.
de investigaţiile chimice. Astfel, valorile constantelor chimice rezultate
la analizele lutului din care au fost executate antefixele de la Apulum,
sînt identice cu cele ale lutului din care au fost executate, în officinae
locale, materialele tegulare ştampilate. Despre antefixele de la Ulpia
Traiana Sannizegetusa credem, deasemenea, că au fost lucrate în figlinaelocale, deşi investigaţiile nu au fost extinse şi asupra lor. Antefixele
descoperite la Napoca şi Corpadea par să fie aduse de la Apulum.
Un aspect mai greu de elucidat îl constituie originea antefixelor din
Dacia Superior. În literatura de specialitate apărută în provinciile li26 D. Isac, Contribuţii la iconografia religioasă a Daciei romane Jupiter Verospi, în ActaMN, XI, 1974, pp. 61-79; C. L. Băluţă, Jupiter tronans la ApUlum,
in Apulum, XVIII, (sub tipar).
27 D. Haupt, Neue Funde aus der Colonia Ulpia Traiana zu Xanten, în Rheinische Ausgrabungen '77, Bonn, 1977, p. 62, fig. 49.
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mitrofe Daciei, atît cit ne-a fost accesibilă, antefixele sînt tratate sporadic, lacunar şi slab ilustrate. Nu se pot stabili analogii sau identităţi
cu anefixele din a2este provincii, decît cel mult o uşoară apropiere de
registrul lor tematic 2 i. În literatura arheologică din provinciile occidentale ale Imperiului roman antefixele sînt tratate aproape exhaustiv~!\
dar nici cu acestea nu se pot stabili analogii, cu excepţia reprezentării
gorgonei-meduza, realizată atît de variat30 • 1n lumina documentării posibile şi accesibile opinăm pentru un pronunţat grad de originalitate
a antefixelor din Dacia Superior, pentru specificul lor caracter provincial, înscris între coordonatele mai largi ale registrului tematic, propriu
acestei sp::cii ceramice.
Cunoaşterea antefixelor din Dacia Superior îmbogăţeşte gama tipologică, iconografică a acestei specii ceramice, lărgeşte orizontul cunoaşterii noastre asupra producţiei diversificate a ceramicii provinciale,
fixează pe harta figlinelor specializate în astfel de produse ceramice un
nou centru, acth· din a doua jumătate a secolului al II-lea e.n., pînă pe
la jumătatea celui următor, pentru nevoile locale. Fig. L**
~ 6 In Dacia Inferior au fost descoperite doar citeva antefixe, asemănătoare
tipologic cu cele din Moesia, de unde, probabil, au fost difuzate spre nord. D. Tudor, Oltenia Romană, Ed. IV, Bucureşti, 1978, pp. 106-107.
29 O. Terrosi Zanco. Un'antefissa a maschera gorgonica nel Museo Archaeologico Provinciale di Potenza, Parola del Passato, pp, 365-372; D. Adameşteanu,
La ba.silicata antica - storia e monumenti, Roma, 1974, pp. 40, 56, 157, 177, 184;
G. Andreassi, Sime fittili tarantine con grondaia gorgonica, în Roem. Mitteilungen,
79, 1972, p. 167, pi. 94, fig. 1-2.
3c J. Hagen, Banner Jahrbiicher, 122, 1912, p. 344; J. Brener, .1lntefi:i:es romaines
trouvees d Siranet. în l'Antiquite Classique, VIII, 1939, p. 21 sq; A. Andren,
Architectural Terracottas from Etrusca-Italic Temples, Lund, 1940, pi. 32. Vignale
111-113; I. D. Mar~enco. Les antefixes en terre cuite de Panticapee, în AHB,
1952, pp. 167-185; R. A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the British Museum, London, 1954, nr. 1364, pi. 191; C. Laviosa, Le antefi.~se fittili di Taranto,
în Archeologia Classica. VI, 1954, p. 233, nr. 8, pi. LXX, 1; M. Labrousse, Antefixes en terre cuite du Quercy, în Hommage Deonna, 1957, pp. 300-308; A. Andren,
Enciclopedia dell' arte antica. clasica e orientale, Roma, 1958, pp. 404-407; A. Bievelet, Antefixes romaines de Barai et de Siranet, în Archaeologia Belgica, 60/Hl62,
p, 7 sq; J. M. C. Toynbee, Art in Britain under the Romans, Oxford, 1964, pp. 428431, pi. XCVIII-XCIX; P. Pelagatti, Antefisse sileniche siceliote, în Croneche dl
archeologia e di storia dell'arte, IV, 1965, pp_ 79-98, pi. XXXI-XXXVIII; Vincenzo La Rosa, Due antefisse sicule dipinte. în Croneche di archeologia e di
,storia dell'arte, 6, 1967. pp. 78-81, fig. 1, pi. XXVII, 1-2; A. B. Freijeiro, Un
mole de terracotta de Baena. în Archiva Espaiiol de arqueologia, Madrid, 1967,
40, pp. 89-93. nr. 115-116; M. T. Falconi Amorelli, în Pyrgi, 1970, pp. 195-20:!;
P. Orlandini. Aspetti dell'arte indigena, Magna Grecia (Atti dell' XI Convegno di
Taranto, 1971), p. 285 sqq, pi. XXXVII-XXXVIII; D. Adameşteanu. Popoli anellenici in Basilicata, Magna G1·ecia. 1971. 11-12, pp. 16-19; R. Tringham. Hunters,
Fischer and farmers eastern Europe, London, 1971, p. 162; R. B. Bandinelli, Storicitci dell'arte classica. Bari, 1973. pp. 232-233; H. Vertet, Lezoux et Ies ateliers
du centre de la Gaule. în Les dossiers de l'archeologie. 9, 1975, p. 46, fig. 4 şi
p. 47, fif. 8; A. Racco, Per una nuova classificazione di alcune antefisse provenienti da Pyrgi, în Archeologia Classica, XXIX, l, Roma, pp. 197-205, pi. LILY.; P. Orlandini, Sei antefisse dell' Italia meridionale nei depositi del Ca.ttello
Sforzesco, în Rassegna di studi del civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatica di Milano. Notizie dal Chiostro del Monastero maggiore, 1977,
fasc. XIX-XX, pp. 55-62, pi. XXXVI-XLI; M. Bessou, Le fanum de CampFer'rus a Loubers (Taru), în Gallia, 36, 1978, 1, p. 198, fig. 14.
•• Harta a fost executată de Dănuţ Sever Brinda.
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Fig. 1. Harta Daciei romane cu localitllţile în care s-a produs ceramicii (dupll N. Gudea,

Apulum, XVI, 1978, fig, 1)
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c.

BALUTA

LES ANT:E:FIXES DE LA DACIE SUPERIEURE
Classification et considerations generales
Resume
Les antefixes de la Dacie Superieure peuvent etre ranges en deux categories:
A. Representations figuratives, B. Masques grotesques. Dans le cadre de la premiere categorie, on distingue deux especes: 1. Divinites; 2. Figures expressives.
Dans Ic cadre de la seconde categorie on distingue trois especes: 1. Persana tragica, 2. Persona muta, 3. Gorgone - meduse.
La classification comprend le numero d'exemplaires, le lieu de la decouverte
et la datation. Les considerations generales se referent au registre thematique,
a la remarquable diversite et variete typologique, a l'originalite frappante des
exemplaires.
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ASKLEPIONUL DIN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

JOACHIM NICOLAUS

Componenţa sectorului sacru se repartizează în cazul Ulpiei Traiana Sarmizegetusa asemănător celor profane. Funcţionalităţii profane
a palatului augustalilor îi adăugăm şi una sacră, prin prezenţa lui ara
.11ugusti, respectiv oficierea cultului împăratului în interiorul său 1 • Epigrafia ca şi cercetările superficiale din secolul trecut semnalează, în sectorul sud-estic al oraşului, un templu dedicat lui Jupiter din Doliche,
iar în colţul nord-vestic templul zeităţii palmiriene Bel-Hammon 2 ; dar
acestea sînt incertitudini. Dovedită este localizarea teritoriului sacru al
oraşului în estul amfiteatrului3. Este pînă în prezent şi zona cea mai
temeini::: cercetată arheologic.
Pe această suprafaţă relativ plană sînt amplasate templul zeiţei Nemesis, chiar lingă amfiteatru, spre nord-est, lingă şosea, se ridică sanctuarul lui Liber şi Libera şi asklepionul, la sud de acesta, în faţa zidului ele nord, templul lui Hercules, Iunonei ~i Dianei, la vest ele acesta
cel al lui Silvanus (fig. 1).
Săpăturile arheologice recente au datat construirea acestor edificii
într-o primă faz[1, de la sau imediat după fondarea coloniei~. De asemenea nu comportă comentarii caracterul neaoş roman al acestor di vini tă ţi sau intrate de mult în panteonul italic.
Ne permitem să concluzionăm, că aceste temple, lucru nesubliniat
în literatura de specialitate, formează un nucleu originar al arhitecturii
sacre din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Plasarea templului Isidei la est
de amfiteatru în literatura mai veche 5 este falsă, datorită interpretării
greşite a inscripţiei din CIL, III, 7907. Cercetări recente au stabilit logic
:;;i prin analogii temeinic fundate, că Marcus Cominius Quintus, de sorginte italică, mulţumeşte lui Nemesis, divinitate greco-italică şi nu lui
Isis 6 •
După părerea unanim recunoscută coloniştii orientali au pătruns mai
intensiv în provinciile dunărene abia sub Hadrian 7 , demonstrabil şi
prin modul de aşezare a templelor zeilor, pe care i-au adus din provinciile de baştină, care nu formează o concentrare cît de cît admisibilă,
ci sînt răspînclite pe tot teritoriul urbei: templul zeităţilor siriene La
vest de oraş\ mithraeum-ul la sud de ziduri 9, templul lui Tanit undeva
la nord de amfiteatru 10 . Localizarea templului Dianei în faţa colţului
I

RE, Suppl. XIV, col. 548

C. Daicoviciu, Sarmizegetusa, pp. 375-376
H. Daicoviciu şi colab„ în Sargetia, XIV, 1979, p. 153
4 Ibidem, pp. 139-154; Idem, Principalele rezultate 1973-1974, p. 225 sqq.
s RE, Suppl. XIV, col. 646
o N. Branga, Aspecte, p. 71 cu notele 55 şi 56
1 RE, Suppl. XIV, col. 627
e D. Alicu, Note asupra templului sirian de la Sarmi.zegetusa, în SCIVA.
XXX, 1979, 4, p. 628
D Vezi harta topagrafică din RE, Suppl. XIV, coll. 614-615
10 C. Daicoviciu, Fouilles et recherches, p. 232
2
3
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Fig. 2 -

Partea

estică

Fig. 3 -

a asklepeionului

Templul A
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sud-estic al pomeriului devine problematică datorită dezvelirii templului dedicat şi puterii ei 11 •
Se impune fireasca constatare şi reconfirmarea tezei colonizării Ulpiei la deductio mai ales cu cetăţeni-veterani veniţi din Italia şi din
vestul imperiului1 2 •
Un loc aparte în cadrul cîmpului sacru îi revine prin suprafaţa pe
care o ocupă (aprox. 3.000 m 2 ), ca şi prin numărul edificiilor ce-l compun, asklepeionului1 3 (fig. 1). In accepţiunea antică, orice asklepeion
avea menirea de a fi locul de prosternare în faţa divinităţii (Asklepios) 14 •
Definirea unui asklepeion înglobează însă şi altă funcţie, aceasta prevalînd faţă de cea comună oricărui templu; era un loc de tămăduire
săvîrşită nemijlocit de zeu sau prin reprezentanţii săi muritori, asklepiazii (medicii) 15 • Deoarece toţi suferinzii, indiferent de clasa socială,
după cum ne-o dovedesc inscripţiile, aveau acces în incinta complexului,
ne permitem să ordonăm asklepeionul în rîndul ediliţiei publice, considerată în alt loc 18 , profund democratică: forul, termele şi amfiteatrul.
Aceste afirmaţii vom încerca să le demonstrăm fondat ştiinţific, în cele
ce urmează.
Din punct de vedere formal, asklepeionul din Ulpia Traiana, situat
la 100 m est de amfiteatru, nu se deosebeşte faţă de celelalte sanctuare
analoage din imperiu, întrunind toate componentele necesare pentru a-i
conferi acest statut: amplasarea într-un loc ferit de inundaţii sau miasme ale mlaştinilor, zidul împrejmuitor, temple, altare, fîntîni şi clinica 17.
Ca orice construcţii, acestea au suferit o serie de modificări determinate
de istoria provinciei şi de evoluţia capitalei. Cercetările mai noi au remarcat în existenţa asklepeionului două faze, punctul de întîlnire ale
acestora, fiind războaiele marcomanice.
Din prima fază datează zidul împrejmuitor, care, susţinem noi, a
cuprins iniţial un areal mai extins, templele A, B, C şi o construcţie
orientată NNV-SSE care a cuprins şi templul C şi a cărei formă este
imposibil de determinat din cauza deteriorărilGr survenite în faza a
doua 18 • De asemenea, trebuie să presupunem, lucru nemenţionat în raport şi omis din plan, o mare clădire în partea estică a ansamblului,
urmele căreia pot fi identificate cu uşurinţă pe fotografia alăturată
(fig. 4). Platforma din sudul templelor a fost interpretată ca atelier de
pietrărie. La fel zidul, paralel cu marea clădire în partea de est poate
fi considerat fundaţia unui portic pe care l-a format odinioară cu peretele construcţiei. Distrugerea survenită la mijlocul secolului II, certiu H. Daicoviciu şi colab., in Sargetia, XIV, 1979, p. 149
RE, Suppl. XIV, col. 626
Raportul de săpături a fost publicat în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p.
225 sqq. Acolo unde n-au fost indicate dimensiunile, ne-am permis să oferim datele după proprme măsurători, lucru menţionat în notele respective.
14 Cf. pentru noţiunea de
!cp6v, templum: Daremberg-Saglio, Dictionnaire,
s.v. „templum", p. 88 sqq.; RKR, pp. 385-386; Lexikon, s.v. „templum", p. 560
15 Vezi pentru rolul unul asklepeion, ca şi repartizarea lor în lumea mediteraneană, RE, II, 2, call. 1662-1677
1e N. Branga, Aspecte, p. 78
17 Daremberg-Sagllo, Dictionnaire, s.v. „Asklepios", p. 471
18 H. Daicoviciu şi colab., în Sargetia, XI-XII. 1975, p. 225
12
13
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ficată de urmele puternice de arsură a fost urmată de ridicarea nivelului de călcare cu 10-20 cm, de lărgirea zidului exterior al templului A, abandonarea reedificării templului B şi construirii unei clădiri
cu caracter incert, care foloseşte unele porţiuni ale fundaţiei templului
şi săparea unei fîntîni pătrate (75 X 75 cm) în colţul nord-esttic al cellei.
In locul marii clădiri sînt înălţate templele D şi E care integrează unele
elemente ale acesteia în concepţia lor arhitectonică 19 • Susţinem că, probabil acum şi zidul asklepeionului a fost adus la dimensiunea lui actuală (la nord 57 m, la sud 41 m, la est 70 m, la vest 61,5 m). In sensul
acesta pledează urmele mai sus menţionate ale unei clădiri care conduc
sub zidul estic, unicul asimetric (fig. 2). Edificiul acesta trebuie să fi
stat în legătură cu arhitectonica complexului, deoarece este orientat paralel cu templul B şi marea clădire şi legat organic cu colţurile de sud-est
(după cum se vede în plan) şi nord-est (fig. 7) [lucru neglijat atît la
conservare, cît şi la conceperea planului] ale aşa-zisului pronaos al templului B. Motivele care au determinat restrîngerea spaţiului sacru ne
sînt necunoscute, pot fi aduse însă unele consideraţii care sprijină teoria.
Dezvoltarea urbanistică impetuoasă, remarcată deja imediat după răz
boaiele germanice nu numai la Sannizegetusa, ci în toată provincia, a
determinat implicit şi reedilitarea edificiilor sacre şi o posibilă necesitare a terenului pentru construcţii, presupuse tot sacre din estul complexului20. Aceasta ar presupune şi o restrîngere temporară a populari-

Fig. 6 -

Templul D

19

Ibidem, p. 226

20

Idem, Principalele rezultate, 1975-1977, p. 153
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Templul D

tăţii cultului lui Asklepios, trecut după Antoninus Pius pe planul al
doilea, faţă de adorarea zeului-şarpe Glykon pe întregul cuprins al imperiului, dar în special în răsăritul Europei şi în Balcani21 . Totuşi, asklepeionul a funcţionat pînă în epoca aureliană şi a fost profanat abia cu
impunerea creştinismului în Dacia secolului IV 22 •
Ne lipsesc în cazul asklepeionului din Ulpia Traiana inscripţiile
care să comemoreze efortul edilitar cetăţenesc, cum există pentru cel
din Apulum 23 sau alte edificii sacre 24 • Ipotetic putem considera, ca re21

Al. Culcer, Cultul lui Glycon la Tomis

şi

la Apulum, in Apulum, VC, 1967,

p. 611
22 H. Daicoviciu şi colab., in Sargetia, XI-XII, 1975, p. 228; cf. şi Kurt Horedt, Die stc'idtischen Siedlungen Siebenbilrgens in spc'it-romischer Zeit, în Sargetia,
XIV, 1979, p. 206
23 CIL, II, 976: AESCULAPIO ET I HYGIAE P(ublius) AEL(ius) SY I RUS
AUG(ustalis) M(unicipii) SEP(timi) APULI I ET V ALE(ria) SEVERA CON I IUX
ET AEL(ia) SYRA FI I LIA EX VOTO PORTI I CUM PER PEDES XXX F(ecerunt)
şi CIL, III, 975: AESCULAPIO ET HYGIAE I P(ublius) AEL(ius) RUFINUS DEC(urio) MUN(icipii) ET PATRONUS I COLL(egii) FABRUM COLON(iae) APUL(i) I
PRO SALUTAE SUA ET ULPIAE HEL I PIDAE CONIUGIS ET AEL(ii) I URBANI FILI(i) EX IUSSO F(ecit) I PORT(icum) PER P(edes) XXXX şi interpretarea la I. H. Crişan, Asklepeionul roman de la Apulum, în Apulum, IX, 1971,
pp. 341-346
24 Vezi pentru templul lui Liber şi Libera, H. Daicoviciu, I. Piso, în ActaMN,
XII, 1975, p. 159; pentru templul Nemesidei CIL, III, 7907 şi N. Branga, Aspecte,
p. 71; pentru templul lui Dis Pater et Proserpina, C. Daicoviciu, Fouilles et recherches, p. 232
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ferindu-se la asklepeion o inscripţie găsită în secolul trecut la Breazova25 ,
în care M/arcus/ IUL/ius/ PAP/iria tribu/ IUSTUS DEC/urio/ / COL/oniae/ OB HON/orem/ PONTIF/icatus/ / CAMPUM CUM SUIS / ADITIBUS CLUSIT ET /STATUAM POSUIT, deci a închis „cîmpul" (locul
sacru) cu intrările sale şi a ridicat şi o statuie divinităţii respective.
Atribuirea inscripţiei asklepeionului rămîne deocamdată nesigură, avînd
în vedere că şi alte temple posedă un peribol (cel al Nemesidei de
exemplu) 26 •
Cu o certitudine destul de mare putem să analizăm în schimb formele asklepeionului, în special templele relevate de săpăturile arheologice. 1n argumentarea noastră ne vom spnJml pe analogii cu temple
din zone geografice şi climaterice asemănătoare Daciei, pe direcţiile de
pătrundere ale civilizaţiei romane în provincie şi pe autoritatea lui
Vitruvius. Această metodă de lucru este înlesnită şi de specificitatea
funcţionalităţii şi nu a formei edificiilor unui asklepeion, temple arhitectonice asemănătoare putînd fi închinate altor divinităţi, în alte locuri.
Cele patru temple (templul C nu poate fi reconstituit) care au dăi
nuit pe teritoriul sacrat lui Asklepios, pot fi categorisite după fundaţie
la două tipuri arhitecturale universal valabile arhitecturii romane, astfel
încît templele A şi B vor fi tratate în comun iar D şi E într-alt grup.
Fundaţia construcţiei A are forma unui patrulater, fiind zidită ca toate
celelalte în tehnica de opus incertum, cu grosimea zidurilor de 0,45 m.
Naosul, cu laturile de 8,20 m, mărite în faza a doua la 10 m, înconjoară
o cella ( o-tJX6c;)
cu laturile de 4 m, care adăposteşte adîncit 10 cm în
stratul de coccio pesto, o platformă din cărămidă (1,60 X 0,80 m) pentru
efigia zeului 27 (fig. 3). Comparaiv cu principiile lui Vitruvius 28 ,
templul Eponei din Linz 29 (fig. 6) şi cel al lui Janus din Autuna 0 (fig. 5),
sanctuarul se încadrează în tipul peripteros. Interpretînd zidul exterior
drept stereobat3 1, diametrul coloanelor nu putea depăşi 45 cm (din cauza
grosimii zidului), ajungem la un intercolumnium de aproximativ
1,50 m 32 , ceea ce permite susţinerea şarpantei în faza a doua prin şase
coloane. Aceasta corespunde după mărturia maestrului antic stilului
eustylos, care conferă edificiului o înfăţişare plăcută şi un acoperiş
foarte folositor în caz de averse 33 • Calculată după aceleaşi reguli ale si·
metriei antice, putem stabili pentru coloane o înălţime de 3 m 34 • Templul D (fig. 6), cu diametrul zidurilor de 0,85 m, este format din naos
CIL, II, 7983
D. Alicu, Templul zeiţei Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în
ActaMN, XV, 1978, p. 176
27 H. Daicoviciu şi colab., Principalele rezultate 1973-1974, p. 226
28 DA, III, 2, 5
29 Georg Schreiber, Den Funden nach zu schliessen. Osterreich in romischer
Zeit, f.l., f.a., p. 41
30 Andre Pelletier, Lexique d'antiquites romaines, Paris, 1972, p. 218, fig. 36
31 DA, III, 4, 1
32 DA, III, 3, 6
33 DA, III, 3, 9
H DA, III, 3, 7; cf. şi Jwan Krunic, Hatra: l'architecture des temples au
centre de la ville; questtons relatives d leur reconstitution, în Revue Archeologique,
tome I, 1964, Paris, pp. 5 şi 23, fig. 7a-b
25

26
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(12,80 X 8,10 m), cella (8,80 X 6,50 m), în partea estică între naos şi
cella, la 0,80 m de zidul de est, aflîndu-se un prag solid, lung de 3,15 m.
Spaţiul dintre naos şi cella se menţine în partea de nord şi de sud în
aceleaşi

limite (0,80 m), la vest fiind distanţate 1,10 m, iar la est 2,90 m 35 .
După părerea noastră este templul cu simetria cea mai echilibrată, impresie sugerată probabil de respectarea aproape exactă a raporturilor
vitruviene referitoare la cella (există o deviaţie de 10 cm faţă de raportul ideal de I pentru lungime, faţă de 0,75 pentru lăţime) 36 şi diferenţierea calculat.:'i. a lăţimii periplului cella-naos. Aceste constatări au
dus la o reconstituire similară templului A. În ambele cazuri trebuie
să admitem, pe lîngă respectarea în parte a preceptelor vitruviene şi
necesar a arhitecturii mediteraneene şi o influenţă din provinciile occidentale ale imperiului. Este izbitoare asemănarea cu aşa-numitul „Umgangstempel" galo-roman 3 î care se întîlneşte şi în Noricum, atestat şi
pentru Dacia în urma descoperirilor acestea. Afirmăm astfel existenţa
unei structuri general-europene non-mediteraneene, care s-a extins în
Dacia pe filiera occidentală.
Templul B (fig. 7) se compune dintr-un mare pronaos, da~ă includem în structura lui şi zidul asimetric înconjurător 38 • Mai plauzibil ar
fi un pronaos format numai din coloanele şi platforma (2 X 2 m) din
mijlocul acestora, cum îl întîlnim şi în cazul templului E (fig. 10). El
este urmat de un naos mai redus în dimensiuni (7 X 6,5 m) care include cella (4,25 X 3 m) şi se continuă în extremitatea vestică cu un
cubiculum (6,25 X 4,25 m). Templul E cuprinde un pronaos cu postamente înălţate pentru coloane (3,10 X 3 m) distanţat 1,70 faţă de naos
(5,70 X 4,70 m) cu un cubiculum (5,70 X 0,70 m), care formează corp
comun cu naos-ul3 9 • Zidul înconjurător, care în raport este considerat
a fi fost fundaţia naos-ului 40 , refolosită după distrugerea marei clădiri
din faza I, nu pare să fi fost integrat în edificiu, deoarece se află în
majoritatea extinderii lui sub nivelul de călcare al fazei a II-a (fig. 8).
Comparativ cu templele A şi D, aceste două prezintă o structură
mai densă cu coloane mai puţine (fig. 9) (limitate la pronaos) amintind
de stilul in antis, care după cerinţele clasice necesita şi un fronton 41 •
Analogia am găsit-o la Carnuntum prin templul dedicat Triadei Capitoline, reconstituit într-un mod asemănător templelor B şi E 42 •
Clădirea „incertă" care s-a construit pe fundaţiile templului B trebuie să fi îndeplinit rolul de clinică (valetudinarium) 43 • Din cauza masivităţii fundaţiei putem concluziona supraetajarea ei (7,50 X 6,50 m)
35 Măsurători
36 DA, IV, 4,

proprii
1
RE, Suppl. XIV, s.v. „Lauriacum", col. 224
38 H. Daicoviciu şi colab., în Sargetia, XI-XII, 1975, p. 226
39 Măsurători proprii
40 La pagina 228 se proclamă existenţa unui naos patrulater 12,5 X 12,5 m,
care nu poate fi identificat topografic. Partea sudică a zidului care înconjoară
templul, aparţinînd anterior altei clădiri, măsoară 16 m.
41 DA, III, 2, 2
42 Werner Jobst, Kapitolium Coloniae Karnunti?, în Ant!ke Welt. Zeitschrift
fiir Archaologie und Kulturgeschichte, VII, 1976, 2, p. 25, fig. 8
43 H. Daicoviciu şi colab., în Sargetia, XI-XII, 1975, p. 227
a7
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Fig 8 -

Templul E

[fig. 10]. Dacă atribuim clădirii mari din est, cu multe cubicule dispuse
în cel puţin două rînduri pe axul vertical al asklepeionului, această
funcţionalitate în faza I-a, remarcăm un nou regres în arhitectura complexului, depăşit poate de renumele celui din Apulum cu mult mai
monden după mărturia inscripţiilor, construit în a doua jumătate a secolului al II-lea44.
ln colţul nord-estic al cellei templului B a fost săpată o fîntină
pătrată (75 X 75 cm) 45 , care se adaugă la cea din vestul templului A
(fig. 2). Sursele de apă proaspătă sînt indispensabile oricărui asklepeion 46 •
Platforma din partea sudică a sanctuarului (4,75 X 4,75 m) (fig. 1)
a fost interpretată ca atelier de pietrărie în urma analizelor petrografice
efectuate la aşchiile găsite masiv în jurul ei, confruntate cu probe luate
de la diferite monumente sculpturale găsite în asklepeion 47 • Fără să contestăm rezultatele unor cercetări temeinice şi îndelungate, constatăm
orientarea estică a platformei, putînd să fie într-o primă accepţiune un
altar consacrat divinităţii principale. Un altar situat singular este un
specific asklepeionului 48 • Oricum, drept postamente pentru altare interpretăm padimentul de cărămizi (60 X 60 cm) din templul A, ca şi platformele de piatră din pronaosul templului B şi cea conservată, dar nemenţionată în raport lingă zidul de nord al incintei în apropierea templului A (fig. 2), situate toate în partea estică a templelor, respectind
regulile arhitecturii clasice 49 • Platforma durată clin cărămizi în cella
templului A a servit drept fundaţie pentru efigia sculptată a zeului, îndeplinind înto:mai cerinţa lui Vitruvius 50 •
Vezi nota 11
H. Daicoviciu şi co!ab., op. cit., p. 227
46 Daremberg-Saglio, Dictionnaire, s.v. „Asklepeionu, p. 470
47 D. Alicu, C. Pop, Victor Cătănaş, Ateliere de pietrărie în Ulpia Troiana
Sarmizegetusa, în ActaMN, XIII, 1976, pp. 125-140
48 G. Zinserling, Abrij3 der griechischen und romischen Kunst, Lc>ipzig, 19Î6,
p. 212
49 DA, IV, 9
50 DA, IV, 5, 1
41
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In problematica analogiilor pentru totalitatea asklepeionului ne-au
lipsit surse de documentare ample. Cum am demonstrat însă complexul
întruneşte toate elementele funcţionale caracteristice unui sanctuar al
lui Asklepios, de oriunde ar fi el. Uzual, orice asklepeion a avut la origine un sanctuar-mamă care a trimis noului centru şarpele sacru, însemnul caracteristic al prezenţei şi puterii zeului şi a patronat fundarea
asklepeionului. 1n antichitatea clasică greacă acest rol a fost deţinut de
asklepeionul de la Epidauros, considerat metropola cultului, întîietate viu
disputată de cel situat pe insula Kos. În secolul II e.n. ambele sînt eclipsate de acel din Pergam, ajuns la maxima înflorire în această perioadă 51 .
Este posibil ca asklepeionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa să fi fost
construit sub înrîurirea directă a Pergamului, concluzionînd în urma
conţinutului unei inscripţii dedicată lui Aesculapio Pergameno et Hygiae
de către Caius Spedius Hermias, flamen al coloniei5~. Deoarece zeul obiş
nuia să-şi aducă preoţii din patrie 53 , există posibilitatea, ca acest grecooriental să fi adus cultul lui Asklepios din Pergam la Sarmizegetusa.
Numirea zeului împreună cu toponimul nu este un caz singular 54 într-o
epocă în care puterea zeităţii era limitată spaţial5 5 • Plecînd de aici, numărul de trei temple pe care le întîlnim atît la Ulpia Traiana, cit şi la
Pergam nu mai pare să fie întîmplător 56 • Templul A, unicul care posedă
o continuitate întreruptă numai de invazia marcomanilor, dar reclădit
pe vechile temelii, îl atribuim cultului divinităţii principale, Asklepios.
Templele B,C şi E nu pot fi legate de nici o divinitate din cauza
insuficienţei materialului arheologic. Unul din acestea a adăpostit foarte
probabil statuia Hygiei.
Statuia tîrzie dedicată lui lovi Optimo Maximo găsită în interiorul
templului D ne oferă însă un indiciu preţios 57 • în secolele II-III e.n.
se manifestă în imperiul roman, sub influenţă orientală, o puternică tendinţă henoteistă, zeitatea adorată fiind declarată drept cea mai puternică58. Asklepios, înzestrat mai demult cu epitetul şi forţa de
~wi:~p 5 '
devine ~wi:-1)pi:wv 5J.wv şi se sincretizează cu Iuppiter (Zeus), devenind
stăpînitor al zeilor şi al lumii.
51 Theodor Wiegand, Zweiter Bericht iiber die Ausgrabungen in Pergamon
(1928-1932): Das Asklepieion, în Abhandlungen, Jahrgang 1932, 5, Berlin, p. 28;
I. Lucăcel, lonta, oraşe antice în Asia Mică, Bucureşti, 1973, p. 188
52

53

CIL, III, 1417
RKR, p. 307

în RE, II, 2, col. 1679
RRLG, p. 336
56 Vezi pentru săpăturile în asklepeionul de la Pergam: Th. Wiegand, op. cit.,
pp. 1-95; O. Deubner, Das Asklepieion von Pergamon (1928-1932), Berlin, 1938;
I. Lucăcel, op. cit., pp. 183-189
57
I O M ULP(ius) MAXIMIANUS I B(ene) F(iciarius) CO(n) S(ularis) V(otum) I L(ibens) P(osuit), după I. Pisa, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, pp. 57-58,
nr. 1
58 RRLG, p. 359
59 In ipostaza de I;...,,~p. lui Asklepios îi revine puterea de eliberator de suferinţe şi păstrător faţă de acestea. In contextul acesta cultului Hygiei este acordat
o importanţă tot mai mare, iar forţa zeului circumscrisă prin epitete tipice:
"'AaKA"l)TILoi; rop-ro'l\oi;, 'AaKA"l)TILoi; 'Eredla:optoi;
55
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dată ca Kvp(<p 'Acrx/..7j'i:LL<p 80 ş1 m altă inscripţie.
Aesculapio domino, alături de Triada Capitolina 61 • Astfel considerăm~

La Apulum apare o

ca

că templul D a fost consacrat lui Asklepios cu puteri supreme, poziţie
care a depăşit cu mult pe cea deţinută iniţial în ierarhia olimpică.
Cercetările mai noi au stabilit originea tracă a lui Asklepios 62 , adoptat în panteonul grecesc în epoci obscure, ca fiu al lui Apollo 63 • Materialul epigrafie descoperit la Ulpia referitor la AsklepiosG\ primează indiscutabil faţă de cel consacrat lui Apollo 65 . In calitatea de zeu tămă
duitor prin excelenţă, Asklepios a preluat la început atributul de 1oc1p6;
de la tatăl său, pe care l-a eclipsat ulterior în unele zone geografice şi
în calitatea de zeu al luminii, al frumosului, al muzelor 66 • Se pare că
la Ulpia Traiana adorarea lui Apollo a deţinut un rol cu totul nesemnificativ în comparaţie cu încrederea arătată de cetăţeni lui Asklepios 6i.
Din rădăcina tracică zeul a păstrat urme ale zeit[1ţii care moare şi
învie şi se apropie astfel de cultul divinităţilor vegetale Dionysos (Liber
şi Libera), Sabazios 68 , Serapis 69 , zeităţi, care prin statutul bivalent de
puteri urano-htoniene, posedă puteri terapeutice şi se apropie astfel de
cultul lui Asklepios.;o În asklepeioane, situate în tot spaţiul mediteranean în vecinătatea locurilor de cult ale lui Dionysos, se aduceau jertfe
de vin, întruchipare a forţei calde, vindecătoare a dualităţii pămînt'AaxÂr,r.•u~ BctaLAtu~. Zeu~ 'Aal<A'IFtLO<;,
cf. RE, II, 2, col.
1661. La Pergam a fost înălţat un templu consacrat cultului lui 'Aaxl.1Jr.•oi; I:cu-r-fip,
cf. O. Deubner, op. cit., p. 41, ca şi fig. 12. Pentru iconografia foarte apropiată
Zeus - Asklepios, cf. Cult. Esc., p. 18
GO CIL, III, 7740, Inschr. Dac., nr. 407
s1 CIL, III, 1079
02 I. I. Russu, Aesculapius, pp. 9-19
63 Vezi pentru diferitele versiuni despre originea mitologică a lui Asklepio!:'
în versiune antică, RE, II, 2, coll. 1643-1652
tu Din capitala provinciei provin cu siguranţă 31 de inscripţii dedicate lui
Asklepios (23 descoperite fortuit, 8 in situ), ca şi mai multe fragmente ale altora
găsite în 1973-1974, considerate posibile dedicaţii lui Asklepios, cf. I. Piso, în
Sargetia, XI-XII, 1974-1975, pp. 64-65, nr. 10-15
Oli Apollo figurează o singură dată împreună cu alte divinităţi, cf. AISC, I,
1928, 84 = Ann Ep., 1933, 13; citat după RE, Suppl. XIV, col. 642
66 Apollo apare în relaţie cu Asklepios tot mai în umbră, ca Apollo Maleatas,
cf. Karl Kerenyi, Der g{jttliche Arzt, pp. 29-32; M. P. Nilsson, Geschichte der
griechtschen Religion, I, Milnchen, 1941, pp. 508-509 şi 529
67 In Dobrogea Asklepios nu s-a putut Impune faţă de Ar.0Â).cu11 '!ctTpoi;, cI, Ist.
med. rom., p. 46
68 M. Macr~a, Cultul lui Sabazius la Apvlum şi în Dacia, în Apulum, III,
1961, pp. 61-84
119 Sincretismul Asklepios Serapis este dovedit pentru Dacia de tiparele de
lut ars de largă circulaţie, care-l înfăţişează pe Asklepios împreună cu Serapis,
descoperite la Apulum şi Cristeşti; cf. Al. Popa, Serapis, Esculap şi Htgya pe un
tipar de la Apulum, în SCIV, X, 1959, 2, pp. 469-471; Idem, Două tipare de lut
dedicate lui Serapis şi Ceres, în StşiComMBr, 12, 1965, pp. 231-236; Andrei Zrinyi,
Aşezarea romană de la Cristeşti şt legliturile ei cu Gallis, în Marisia, VII, 1977,
p. 98, pl. XLIX, fig. 3. Inscripţia dedicată puterii lui Serapis [numini Serapis] de
către C. Iulius Metrobianus, duumvir al coloniei Sarmizegetusa, dar preot al lui
Aaklepios [sacerdos dei AesculapH] - CIL, III, 973 - presupune o anumită identitate Intre cele două divinităţi
10 RRLG, p. 345

'AaXA1J7":LO<; 'O>-uµmoi;,
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soare, întuneric-lumină 71 • Astfel considerăm apropierea asklepeionului
de templul lui Liber şi Libera la Sarmizegetusa, semnificativă şi necesară.

Aşezarea încă neprecizată cu exactitate a templului Proserpinei în
nord-vestul asklepeionului7 2 indică ipostaza htonică a figurii Tămădui
torului73 şi analogia trebuie căutată în modelul cel mai fidel al Ulpiei,
Roma. Asklepeionul din Roma a fost construit în vecinătatea aecles-ului
lui Veiovis (străveche divinitate italică, considerată Iuppiter al infernului) şi sanctuarului lui Faunus, in insula din Tibru, germinată după opinia romanilor din griul lui Ceres 74 . Similitudinea este evidentă şi datorită prezenţei în cadrul templului lui Liber şi Libera a unui spaţiu (o
cellu) consacrat şi destinat cultului lui Silvanus 75 , zeitate italică apropiată de Faunus cu care se confundă uneorF 6 . Asklepeionul din Ulpia
Traiana se integrează aşadar într-o ambianţă de divinităţi cu originea,
atribuţii şi funcţionalităţi similare lui Asklepios şi intră implicit, respectînd legităţile necunoscute nouă, dar inevitabile anticilor şi din acest
punct de vedere în categoria altor valetudinarii din imperiu.
În consecinţ{1, chiar dacă nu posedăm relatări amănunţite despre
viaţa cotidiană a asklepeionului din Sarmizegetusa, putem să reconstituim principalele funcţii ale lui pe baza inscripţiilor şi analogiilor.
Cauza vitală a existenţei oricărui asklepeion este vindecarea şi
păstrarea sănătăţii oamenilor, care se realiza prin procedura de ·incubaţie şi tratamente empirice sau intervenţii chirurgicale ştiinţifice 77 .
Incubaţia ('" x).t<rn:;, ey:v.C>'.TOCY.Atcrt~,
incubatio) este procesul în care
bolnavului îi era provocată iluzia apariţiei unei divinităţi care ii prezicea destinul sau ii indica drumul de urmat pentru vindecare 7R. Incubaţia formează un specific oricărui asklepeion, însă este practicată şi în
alte culte greco-romane, sau orientale. Ea este confirmată pentru sanctuarul lui Dionysos din Amphicleia 79 , lui Amphiaraos din Teba, lui Hercule din Hyettos ca şi pentru templele lui Pluton, Care, Serapis, Isis 80
şi Venus~ 1 . In Dacia incubaţia poate fi localizată prin apariţia formulei
ex iusso dei sau e.r visa. O intîlnim în cazul cultului lui Glykon la Apu-

K. KC'renyi. op. rit .. pp. 72 şi 86
D. Alicu. Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusn în
circuitul muzeistic şi turistic. în ActaMN. XIII. 1976, p. 142
1 3 Pentru latura htonică a zeului Asklepios, cf. Erwin Rhodc, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube bei den Griechen, I. Ti.ibingen. 1907. pp, 141-14:1;
K. L::itte. Die Religion der R5mer und der Synkretismus der Kaiserzeit, Ti.ibingcn,
1927, p. 27. ca şi o in~cripţie din Pergam adresată lui Asklepios şi Hygiei, denumiţi 0tol )(ot-:-0txll6vr;1,
[dis inferis], cf. Th. Wiegand, op. cit., p. 39, nr. 24
14 Vezi pentru adorarea lui Asklepios la noma: K. Kercnyi, op. cit., pp. 3-16;
RKR, p. 307
75 H. Daicoviciu şi colab .. în Sargetia, XI-XII, 1975, p. 231.
76 Adriana Rusu. Consideraţiuni privind cultul lui Silvanus în Dacia romană,
în Sargetia, X, 197:J, p. 395.
77 RE, II, 2. coli. 1686-1687.
7B Daremberg-Saglio, Dictionnaire. s.v. „incubatio", p. 438.
79 M. P. Nilsson, op. cit., p. 536.
BO Daremberg-Saglio, Dictionnaire, l.c.
n RRLG, p. 345, nota 5.
11
72

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

J. NICOLAUS

58

lum prin două altare votive, puse de M. Antonius Onessas82 şi M. Aurelius Theodotus 83, ambii greco-orientali, la porunca zeului (iusso dei);
este atestată pentru cultul lui Sabazius tot prin două inscripţii: în prima
L. Aurelius Marcianus „face" ceva a deo iusso, iar al doilea donum este
ridicat de M. Caerellius Sossius în urma unui vis (ex viso) 8'. Pentru
dovedirea practicării incubaţiei în asklepeionul ulpens posedăm numai
un altar votiv descoperit la începutul secolului în apropierea amfiteatrului, deci foarte probabil provenind din interiorul complexului. Numini
Aug(usto) / Aesculapi(o) / sacrum / L(ucius) Bononius / Saturninus / ex
viso lib(enter)B5. Mai temeinic informaţi sîntem despre asklepeionul din

Apulum în această privinţă. Avem în vedere acţiunea lui Publius Aelius
Rufinus, care la porunca zeului a ridicat un portic de 40 de picioare
(ex iusso fecit porticum per pedes XXXX) 86 , de asemenea gratitudinea
lui Caius Iulius Frontonianus, care şi-a recăpătat vederea (redditis sibi
luminibus) în urma unui vis (ex viso), adusă Salvatorului în numele său,
ca şi în cel al soţiei şi fiicei sale (pro se et Carteia Maxima coniug(i) et
Iulia Frontina filia)87. Interesant este altarul găsit în jurul Sibiului (fără
a-l putea localiza cu precizie), dedicat de Veturius Marcianus, veteran
al legiunii a XIII-a Gemina, lui IOM Dolicheno din porunca puterii lui
Asklepios, care l-a îndemnat să împlinească acest act (lovi Optimo Maximo Dolicheno ex praecepto numini Aesculapii somno monit) 88 • Prezenţa
a numai două nomina ar putea data inscripţia la sfîrşitul secolului II 89 •

Rezultatele convalescenţei erau atribuite puterii divine a lui Asklepios (numini Aesculapii). Există în toată Dacia 13 inscripţii care adresează mulţumirile către zeitate cu această formulă: 6 provin de la Sarmizegetusa90, 4 din Apulum 91 , 1 din Caianu (Cluj) 92 , 1 de la Germisara93 ,
1 de la Ampelum (Pătrăngeni, Zlatna) 94 •
In acelaşi mod se apela însă şi la alte divinităţi. In inscripţia menţionată, Caius Iulius Metrobianus se adresează numini Serapis95 , acelaşi
duumvir al coloniilor Sarmizegetusa şi Apulum, preot al lui Asklepios,
ca şi pontifice, care în inscripţia găsită la Ulpia Traiana apelează la
numini Aesculapii96 . Lui Deo Numini Patri se încredinţează Claudius
Anicetus într-un relief dedicat lui Liber şi Libera, găsit în templul zei82

CIL, III; 1021.
8a CIL, III, 1022; cf. şi Al. Culcer, Cultul lui Glycon la Tomis şi la Apulum,
în Apulum, VI, 1967, pp. 611-617.
8~ M. Macrea, op. cit., pp. 6&-73.
85 ArchAnz., 1913, pp. 334-335 şi CultEsc., p. 91, nr. 46.
se CIL, III, 976, vezi şi nota 23.
87 CIL, III, 975.
H8 CIL, III, 1614.
89 I. Piso, în Sargetia, XI-XII, 1973-1974, p. 58.
90 ActaMN, XIII, 1976, pp. 94-96; Klio, X, 1910, nr. 11; p, 496; CultEsc,
P. 91, nr. 46; CIL, III, 9i2. 1417; Sargetia, XI-XJI, 1973-1974, pp. 60-61, nr. 5_
91 CIL, III, 974. 978. 985. 1079.
92 CIL, III, 7655.
sa CultEsc, p. 94, nr. 56.
9~ CultEsc, p. 92, nr. 48.
95 CIL, III, 973.
98 CIL, III, 972.
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tăţilor 97 •

Chiar dacă nu figurează această exprimare, există alte forme
de circumscriere a forţei lui Asklepios.
Tendinţa henoteistă semnalată pentru această perioadă 9 8 a avut drept
consecinţă şi un sincretism destul de avansat a divinizării lui Asklepios
cu cultul împăratului, fenomen caracteristic tuturor zeităţilor în această
perioadă şi bine precizat în alte locuri 99 • El s-a eternizat epigrafie prin
existenţa formulei de Augustus. Pentru întreaga provincie sînt publicate pînă în prezent 8 inscripţii conţinînd acest epitet; 7 pentru Ulpia
Traiana 100 şi una pentru Apulum 101 • Se impune de la sine observarea
numărului relativ mare al inscripţiilor din Sarmizegetusa cu adaosul de
Augustus, în comparaţie cu restul provinciei. Aceasta presupune localizarea sincretismului Asklepios - cultul împăratului pentru Dacia, în
special în capitala provinciei, lucru firesc, fiind centrul cultului împă
ratului. Avînd în vedere că dedicantul de la Apulum Olus Terentius Pudens Uttedianus nu este localnic, ci mare funcţionar al imperiului (legatus Auggustorum legionis XIII Geminae legatus Auggustorum pro
praetore provinciae Retiae), care este logic, adept şi susţinător al împă
ratului, limităm acest sincretism la Sarmizegetusa.
Presupunem şi un anumit sprijin dat preoţilor lui Asklepios din
Ulpia Traiana din partea împăraţilor sau legaţilor lor. Neîndoielnică este
vizita împăratului Hadrian în Dacia în timpul călătoriei sale orientale 102
şi cunoscută predilecţia sa pentru cultul lui Asklepios, ca şi popularizarea ajutorului oferit asklepeionului din Pergam. Chiar el a devenit o
întruchipare vie a sincretismului acesta, fiind imortalizat într-o inscripţie pergamenă contemporană ca Ndic; 'Acrx),1J'Li:Lo::;
drept recunoştinţă
pentru serviciile substanţiale aduse sanctuarului. Un rol asemănător i-a
revenit şi lui Caracalla, care a călătorit şi a habitat ca bolnav la Pergamt04 şi a vizitat cu certitudine Dacia 105 , asklepiazii onorîndu-1 cu un
bustioa.
Asklepios şi acoliţii săi s-au bucurat de încrederea credincioşilor,
întrucît erau apropiaţi oamenilor cu care simţeau şi sufereau. Aşa ne
explicăm unele epitete foarte familiare care le sînt acordate.
Axius Aelianus !unor Ionius închina un altar lui Asklepios şi Hygiei, pe care îi numeşte „zei iubitori de oameni" (8eot:; qnA.ixvOpC:>~foLc;) 101
Acelaşi se adresează lui Aesculapio et Hygiae dis conservatoribus, întrn7 ActaMN,

XIII. 1976, pp. 89-90.
Vezi nota 57.
nn N. Branga, Aspecte. p. 71, nota 56 cu bibl.
10o Sargetia, XI-XII, 1973-1974, p. 60, nr. 4: în l<l"ul reîntregirii AESCULAP(io) ET HYGIAE I AUG(ustae). propunC'm AUG(uslis). C'pitctul referindu-se la
:ambele zeităţi; CuUEsc, p. 89, nr. 43, 44, p. 90, nr. 45; p. 91, nr. 46; CIL, III, 1427.
13770.
1o1 CIL, III, 993.
102 CIL, III. 1445. 1447, ca şi RE, Suppl. XlV, col. G51.
1oa Th. Wiegand, op. cit., p. 51.
10~ Ibidem, p. 53.
105 Pentru vizita lui Caracalla în Dacia, d. M. Macrca, Apărarea graniţei de
vest şi nord-est a Daciei pe timpul împăratului Caracali.a, în SCIV, VIII, 1957,
1-4, p. 215 sqq.
100 Lexikon, s.v. ,.Caracalla", p. 109.
107 CIL, III, 1422.
9l
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un text al unui altar păstrat la Muzeul Brukenthal (inv. 7188), pe care-I
dedică întru sănătatea tatălui său cu gratitudine (Q. Axius Aelianus !unor votum pro patris incolumitate susceptum cum gratulations libens
solvit Ioni Ionius)1os.
Tatăl lui este procurator financiar al Daciei Apulensis în 238 e.n.,
care îşi avea sediul tot la Ulpia Traiana 109 , unde dedică un altar lui
Iuppiter, Iunonei Regina, Minervei şi tuturor zeilor nemuritori (omnibus
Dis Immortalibus)no.
In mod asemănător îşi exprimă recunoştinţa şi Marcus Aurelius Veteranus, prefect al legiunii a XIII-a Gemina Gallieniana, care a urmat
un tratament la Băile Herculane (Diis magnis et bonis Aesculapio et
Hygiae)1 11 •
Pentru a-şi face auzită ruga adoratorii se adresează uneori direct
urechilor zeului în mod literar sau figurativ. In situ a fost descoperită
în asklepeionul metropolei o placă de marmură pusă de P. Flaccinus
Felix, pe care sînt sculptate la stînga şi la dreapta două urechi1 12 . Din
altă inscripţie găsită în condiţii analoage aflăm, că acesta a fost decurion al collegiului fabrilor şi a invocat ajutorul zeiesc în favoarea fiicei
sale ( Aesculapio et Hygiae pro salute Lucillae filiae )113 • Descoperirea
urechilor figurate ale lui Asklepios este completată de o placă votivă
de marmură, fragmentară, din Muzeul de Arheologie din Cluj, pe care
datorită similitudinii reprezentării (s-a păstrat urechea din partea stinga),
o putem interpreta deasemenea ca ex vota dedicat lui Asklepios
(IATEll\I[Ol:] 0EQ y['Fll:Til]TI)m
Este identic cu ceea ce vrea să exprime textul a două inscripţii gă
site Ia Apulum. Auribus Aesculapii et Hygiae et Apollini et Dianae vorbesc fraţii Caius, Dius, Farnax şi Irenicus pentru păstrarea sănătăţii
lor 115 • Într-un moci asemănător îşi formulează rugămintea Marcus Mem103 CIL, III, 7899; vezi şi I O M I
ET SILVANO I CETERI(s) QUE DEIS
DEAB(us)Q(ue) I CONSERVATO(ribus) P(ublius) AERI ... , în ActaMN, XIII, 1976,
p. 200. Atributul de conservator, i se dă divinităţii în momente disperanlc ale
viq.ii. cind lipseşte încrl'derea în rezolvarea problemelor vieţii prin forţele proprii,
d. RRLG, pp. 343-344.
109 RE, Suppl. XIV, col. 649.
uo Apulum, XIII, 1975, pp. 217-219. Este o caracteristică a vieţii religioase
de a fuziona toate divinităţile considerate folositoare într-o singură apelaţie, într-o
perioadă de nesiguranţă şi început de declin al secolului lll e.n. Vezi comparativ:
CIL, III, 8189, DIS PENATIBUS LARI I BUS MILITARIBUS LARI I VIALI
NEPTUNO SALUT! I FORTUNAE REDUCI I ESCULAPIO DIANAE I APOLLINI
HERCULI I SPEI FAORI P. CATIUS I SABINUS TRIB(unus) MIL(itum) I LEG.
XIII G. V L S; CultEsc, pp. 91-92, I O M I MINERVAE I DIIS CONSENTIBUS I
SALUT! FORTUNAE I REDUCI APOLLINI I DIANAE \"JCTRICI I NEMESI
MERCURIO I HERCULI SOLI INVICTO I AESCULAPIO HYGIAE DIIS I DEABUSQ(ue) IMMORTALIB(us) I P. AELIUS HAMMONIUS I \'(ir) E(gregius) PilO(curator) AUG(ustorum duorum). CI. şi M. Bărbulescu. Personiiieări ir. religia din
Dacia, AIIA, XX, 19î7, p. 275 sqq.
ll1 IDR, III/1, pp. 77-78, nr. 54.
m Sargetia, XI-XII, 1973---1974, pp. 58-59, nr. 2.
m Ibidem, p. 60, nr. 3.
114 Reconstituire după Inscr. gr. D, p. 55 unde nu se face legătură cu Asklepins.
115 CIL, III, 986.
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mius Longus {Kvpicp 'A11xi:r,Hl~ xoct yylri O::otc; Ei:i:Yjx6oLc;) 118 O inscripţie
care nu precizează numele zeului dar îl circqmscrie cu epitete identice
celor descrise mai sus, o atribuim la fel lui Asklepios, - a fost găsită
în timpul săpăturilor interbelice la Sarmizegetusa; ea glăsuieşte: 0e:c'(l
Iy1FLtr":"<p eI i:i:-rix6~ e:•1x_c.<pLcrpou I 11oc &v€0'Y/x(e:v) I Ali.loc lfo:cr11loc (zeului prea
slăvit ce-şi apleacă urechile milostivului prinos de recunoştinţă am pus
Aelia Cassia) 117 • Considerăm că atrtbuirea dedicaţiei lui Sabazio nu este
pe deplin dovedită 118 . Invocaţia trimisă facultăţii auditive a divinităţii
nu este un specific numai lui Asklepios şi Daciei, o întîlnim de exemplu şi într-o inscripţie găsită în asklepeionul din Pergam dedicată Artemidei cu apoziţia de $ri:f;xooc; 119 .
Vindecarea era considerată un miracol ca în toate timpurile 1 ~' 1 şi
atribuită puterii zeieşti care a săvîrşit minunea în timpul somnului bolnavului, acesta trezindu-se cu membrele sănătoase sau cu remediul sigur, care îi va redea sănătatea.
Este normal ca o mare parte din vindecări să se datoreze igienei, băii
foarte dese, exerciţiilor fizice, uneori foarte drastice, dieteticii1~ 1 , sau
rolului terapeutic al somnului şi visului aplicat şi astăzi în psihoterapie122. Apei, deşi nu e dovedită a fi terapeutică la Ulpia Traiana, îi sînt
atribuite în general calităţi de sorginte divină 123 , dovadă elo:::ventă prezenţa fîntînilor în imediata apropiere a sanctuarelor. Iată mărturia lui
Aelius Aristides în privinţa descitatului Asklepeion din Pergam, cu apă
fără calităţi minerale: „ ... pentru că îşi găseşte originea la templul şi
la picioarele Salvatorului. Nici o altă apă ca aceasta n-ar putea să curgă
de la un loc mai sănătos şi curat întrucît vine de acolo"•~~.
La Băile Her,..ulane a fost descoperită bine cunoscuta inscripţie a
Iuniei Cyrilla, care mulţumeşte puterii divine a apelor, aceasta derivî11cl
de la înrîurirea lui Asklepios şi Hygiei (quod a longa infirmitate virtute
aquarum numinis sui revocaverunt)' 25 • O altă vindecare, dar prin mijloace necunoscute, trebuie s-o presupunem în asklepeionul de la ApuCIL, III, 7740a; lnschrDac, nr. 407; lnsr. gr. D, pp. 58-59.
Jnscr. gr. D, p. 54.
M. Macrea, Cultul lui Sabazius la Apulum şi în Dacia, în Apulum, !III,
1961, p. 80. Consideraţii asupra inscripţiei se găsesc şi la C. Daicoviciu, Contribuţii
la sincretismul religios in Sarmizegetusa, în Dacica, pp. 204-205, notele 13-18,
fără a apropia inscripţia de Asklepios.
119 Th. Wiegand, op. cit., p. 35, nr. 11.
120 K. Kercnyi, op. cit., p. 27.
121 I. I. Russu, Aesculapius, p. 22.
122 In vis există posibilitatea eliberării de constrîngerile vieţii zilnice, înlîlnirii cu demoni şi identificării cu zeitatea, în faţa căreia bolnavul devine iarăşi
copilul, care-şi exprimă dorinţele natural şi nemijlocit, cf. Wolfgang Schmidbauer,
Psychotherapie. Jhr Weg von der Magie zur Wissenschaft, Milnchen, 1971, pp. 53'
şi 60. De asemenea semnifică părăsirea propriului Eu, desemnat de greci ca li 1<pnp1~
ceea C"C apropie din nou cultul lui Asklepios de cel al lui Dionysos şi al zeităţilor
orgiastice în general. cf. M. P. Nilsson, op. cit., p. 545.
123 N. Branga, Aspecte, pp. 15-22, cu bibl.
12 ' Aelius Aristidcs, Heilige Reden, citat după O. Deubner, op. cit., p. 35.
m IDR, III/I. pp. 78-79, nr. 55.
llB

11 7
11s

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

62

J. N!COLAUS

lum concluzionînd după reprezentarea a două mîini pe o tablă de piatră
cu dedicaţia Esculapio et Ygie Restituta 126 •
1n etapa în care a fost ridicat asklepeionul din Ulpia Traiana m~
dicina greco-romană parcurse un drum lung şi ascensiv, înlocuind în
incinta asklepeioanelor treptat medicina teurgică cu cea ştiinţifică 127 •
Mai cu seamă în lumea occidentală nu sînt atestate vindecări prin miracole în limba latină 128 şi în special la Pergam a fost profesată o medicină riguros raţională şi datorită prezenţei lui Galen 129 . Influenţa probabilă a Pergamului asupra activităţii asklepeionului din Sarmizegetusa
a fost constatată mai sus. Ea este întărită şi prin inexistenţă în Dacia,
nici în limba latină, sau greacă, a dedicaţiilor, care să afirme prezenţa
unor vindecări miraculoase („Wunderheilungen"), cum au fost proclamate la Epidaurus1Jo.
Medicina în temple a fost practicată de către descendenţii lui Asklepios, asklepiazii, constituiţi în adevărate uniuni de cult 131 . Nu putem
aduce probe pentru activitatea lor în Dacia. Este dovedit că au existat
preoţi ai zeului şi prezenţa lor la Ulpia a fost relevată prin cele două
inscripţii citate, ale lui C. Iulius Metrobianus (Numini Serapis C. Iulius
Metrobianus Ilvir coloniae Zarmizegetusa sacerdos dei Aesculapii T. Q.
[.... ], din Apulum şi Numini Aesculapii C. Iul. Metrobianus Ilvir coloniae Sarmizegetusa sacerdos dei eiusdem pontifex qq. Ilvir coloniae
Apuli ex vato, se găseşte la Muzeul Brukenthal) 132. Preot al lui Asklepios C. Iulius Metrobianus, descendentul unei familii care a venit la
începutul colonizării Daciei (calitatea de preot al lui Asklepios se transmitea din tată în fiu) după nomen de mult romanizat, trebuie să fi avut
şl cunoştinţe medicale, caracteristică esenţială a tagmei din care face
parte 133 . La săpăturile efectuate în 197 4-1975 n-au fost descoperite instrumente medicale în asklepeion 134 şi nici inscripţii care să vină în
12e CIL, III, 12558. Pentru reprezentarea figurativă a membrelor bolnave sau
vindecate, cf. Dr. E. Crişan, Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie
Cluj, în ActaMN, VII, 1970, pp. 489-505.
m Daremberg-Saglio, Dictionnaire, s.v. „medicus", p. 1675.
1~a RRLG, p. 230.
129 I. Lucăcel, op. cit„ p. 188.
130 Th. Wiegand, op. cit„ p. 31.
131 RE, II, 2, coll. 1683-1686 cu bibl.
132 CIL, III, 972. 973.
1 33 Vezi nota 119.
m In amfiteatru au fost descoperite în perioada interbelică 6 sonde auriculare
(specillum auriculorum), care au fost publicate în mai multe rinduri: O. Floca,
Muzeul de arheologie Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Deva, 1967, pp. 23-24; idem,
Muzeul de arheologie Sarmizegetusa (Sarmizegetusa romana), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1969, p. 15, fig. 11, 17; Ist. med rom„ p. 57, însă în nici una din lucrările
citate nu sînt indicate dimensiunile exacte. Instrumentele se integrează în două tipuri. In primul intră sondele întrebuinţabile la ambele capete în tratamentul oUtclor, iar în cel de-al doilea sondele folosite numai la capătul ascuţit.
1. Sondă, lung. 12,3 cm, 0 capătului aplatizat 0,4 cm, curbat la 35 °.
2. Sondă, lung. 11 cm, 0 capătului aplatizat 0,4 cm, curbat la 35°.
3. Sondă, lung. 10 cm, 0 capătului aplatizat 0,4 cm, curbat la 35°.
4. Sondă fragmentară, s-au păstrat 8 cm (cu capătul aplatizat) cu 0 de
0,4 cm, curbat tot la 35°, în faţa căruia instrumentul prezintă un bulb ovoidal,
folosit probabil pentru fixarea tampoanelor.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

ASCLEPIONUL DE LA ULPIA TRA!ANA

63

sprijinul afirmaţiilor noastre. Nici la Pergam nu este comemorat vreun
arhitect sau medic în inscripţii. Faptul a fost pus pe seama trecerii
acestora în antichitate în categoria generică de meşteşugari
(&v~p
't'E)'.,VLxoc;) Medicina a fost practicată în imperiu în special de către sclavi
şi liberţi, cum dovedeşte cazul lui Septimius Asklepios Hermes mediclibert în Colonia Apulum 13 n şi probabil şi la Ulpia, posesorul instrumentelor medicale găsite în amfiteatru şi-a avut oficiul în acest loc.
Numărul medicilor publici a fost însă precis mai mare, întrucît Antonius Pius permite capitalelor de provincie să întreţină 10 salararii 131 .
Şi la Apulum colegiul lor întrunea un număr respectabil de membri,
deducînd în urma materialului arheologic. Mai multe medicatrinae au
fost identificate în diferite cartiere ale oraşului prin descoperiri fortuite de instrumente medicale, tipologia extinzîndu-se de la sonde (specilla) şi ace (aci), la bisturie (scalpelli) şi linguri, spatule (spathulea),
pînă la pense de dimensiuni diferite 138 • La acestea se adaugă două spatule-sondă (spathuleumspecillum) inventariate la Muzeul Brukenthal 1:l!l
şi una recent descoperită într-un mormînt al unui medic din Potaissa 140 •
De remarcat că dimensiunile şi forma acestei sonde sînt aproape identice cu cele aflate la Muzeul Brukenthal, în consecinţă şi funcţionalitatea
lor a fost aceeaşi.
Inalta specializare a medicilor stabilită pentru întregul imperiu 141
a pătruns şi între fruntariile Daciei; aceasta ne-o confirmă cu stăruinţă
casetele oculiştilor din Apulum şi Ciachi-Gârbou: Titus Attius Divixtus
şi Publius Corcolonius 142 • Respectînd cerinţele lui Galen de a cerceta
întîi cauzele bolii, pentru a trece ulterior la tratarea efectelor ei1 43 , reţetele poartă numele medicului, compoziţia medicamentului şi infecţia
pe care o vindecă. În consecinţă, îi acordăm şi asklepeionului calitatea
de
b:-;psfov afirmaţie întărită şi de numărul mare de inscripţii-mul
ţumiri donate de reprezentanţii diferitelor clase sociale în schimbul să
nătăţii recăpătate.

Sînt aceştia înalţi funcţionari şi personalităţi ai provinciei; Caius
Titius Agathopus, augustal al coloniei Siscia şi Sarmizegetusa 14 4, amin5. Sondă-spatula (specillum spathuleum), lung. 16,2 cm, 0 spatulei 1,4 cm.
6. Sondă, lung, 12,8 cm. Datorită ornamentului pe partea aplatizată ar putea
să fie şi un stylus sau ac de păr (0. Floca, op. cit., p. 15, fig. 11).
m Th. Wiegand, op. cit., p. 31.
136 CIL, III, 1079.
137 Daremberg-Saglio, Dictionnaire, s. v. „medicus", p. 1692.
_
us N. Igna, Instrumente chirurgicale romane găsite la Apulum, în AISC, 19331935, Cluj, 1936, pp. 223-227.
139 N. Branga, Aspecte, pp. 62-64, fig. 6.
140 Z. Milea, A. Hopărţean, C. Luca, Necropola romana de la Potaissa, în
ActaMN, XV, 1978, pp. 203-204.
HI Daremberg-Saglio, Dictionnaire, s. v. ,.medicus", p. 1678.
142 V. I. Bologa, Interpretarea medicală a celor două ştamptle de oculişti din
Dacia superioară, în AISC, II, 1933-1935, Cluj, 1936, p. 219 sqq.
143 Max Meyerhof, Josef Schacht, Galen, Vber die medizinischen Namen, în
Abhanglungen, 1931, 3, pp. 10(5-9) şi 14(33-37).
H~ CultEsc, p. 90, nr. 45.
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titul Caius Iulius Metrobianus 145 ; Caius Mettius Cassianus, duumvir al
coloniei, care pune ex voto-ul intru sănătatea familiei saleH 6 ; Publius
Aeliu~ Theimes 147 , syro-palmirian romanizat, spirit constructiv, ridică
din temelii templul zeilor sirienim şi ajunge înainte de sfirşitul vieţii
duumvir al coloniei1 49 ; citatul C. Spedius Hermias, flamen al coloniei i:;ii;
darnicul Q. Axius Aelianus 1;; 1 , ca şi P. Flaccinus Felix, decurion al colegiului fabriilort52.
Dar şi simpli cetăţeni s-au arătat recunoscători prin inscripţiile comandate de Ulpius Avillius Florentinus 153 , de un oarecare Aelius (restul
textului fiind deteriorat) 154 , de Lucius Bononius Saturninus 15;; şi de Aelia
Venusta 156 , ca şi din partea unui miles legionis 15 î, lui Lagudius Proculus158, Ulpiei Ianuaria 159, lui Claudius Gaianus 160. Nu absentează nici
sclavii sau liberţii, numărul cărora îl putem înmulţi şi prin dedicaţiile
mai mod.este care nu menţionează numele donatorului 161 •
Numărul mare de inscripţii din Ulpia dedicate zeilor medicinei oferă
posibilitatea de a stabili cîteva observaţii de ordin etnic. S-a interpn~tat
corect 162 formula de Asklepios ca indicînd un dedicant grec şi se verifică la inscripţiile în limba greacă sau cele comandate de sclavii grecoorientali16~. Insă cetăţenii romani, de origine greacă sau afroasiatică, deci
cei care au adoptat sistemul de tria nomina se adresează cu forma latină
a numelui zeului, Aesculapius 16 4, dovadă nouă a latinităţii provinciei şi
neîntreruptului proces de romanizare.
14 5
H6

CIL, III, 972.
ActaMN, Xll. 1975, pp. 165-166.
14 7 CIL, 111, 7896.
14~ CIL, III, 7954.
149 V. Wollmann, în Apulum, XIII, 1975, pp. 211-213; CIL. Ill. 12 587.
1
~'° CIL, 111, 1417.
151 CIL, III, 1422, 7899.
152 Sargetia, XI-XII, 1973-1974. pp. 58-59, nr. 2 şi 60. nr. 3.
15a ActaMN, XIII, 1976, pp. 94-96.
15·• Klio, X, 1910, p. 496. nr. 11.
1'.. 5 CultEsc, p. 90, nr. 46.
156 CultEsc, p. 80, nr. 17.
m CIL, III, 1427.
15~ Apulum, X11, 1976, p. 680.
1 ~~ Sargetia, XI-XII, 1974-1975, pp. 60-61. nr. 5.
ir;;• Ibidem, p. 63, nr. 8.
m CIL, III, 7897, 7898, 13 775, 13 776; CultEsc, p. 89, nr. 43, 44. P. !J2, nr. 50,
p. 93, nr. 51, 52; Sargetia, XI-XII, 1974-1975, pp. til---62, nr. 6, pp. 62-63, nr. 7.
:1;2 Ibidem, p. 62.
1 ~ 3 Ibidem, pp. 61-62, nr. 6, pp. 62-63, nr. 7; Inscr.
grD, p. 53 pentru Ul.pia
Traiana Sarmizegetusa; CIL, III, 7740. 12 558; Inscr. grD, pp. 58-59 pentru Apulum;
CIL, 111, 7655 pentru Caianus (Cluj); CIL, III, 7820 pentru Alburnus Maior;
InscrgrD, p. 73 pentru Ilişua.
164 CIL, III, 7896; CultEsc, p. 81, nr. 18, p. 90, nr. 45; ActaMX, XII. 1975,
pp. 165-166 pentru Ulpia Traiana; CIL, III, 976. 984. 1079 pentru Apulum. Intr-cin
singur caz un dedicant cu tria nomina se adresează în limba latină lui A.~c!epio:
CIL, JII, 7740.
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DAS ASKLEPION AUS ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
Zusammenfassung
Die 1973-1974 in Ulpia Traiana Sarmizegetusa ausgefilhrten archăologischen
Ausgrabungen haben das Asklepieion der Hauptstadt freigelegt. Die vorliegende
Arbeit nimmt sich eine aufmerksame Untersuchung der Strukturen des Heiligtums
vor, die Eingliederung derselben in mehrere Entwicklungsphasen, dic sich im
Laufe der 16 Jahrzehnte romischer Administration abgelast haben. Der klassische
Charakter des Heiligtums haben uns bewogen, die einzelnen Gebii.ude zu rekonstituieren, indem wir uns in der Beweisfilhrung auf die Autoritiit des Vitruvius, auf im Impreuim angetroffene Analogien stiltzten und die Penetrationsrichtungen der romischen Zivilisation in Betracht zogen. Auf diese Weise erwies
sich die topographische Lage des Asklepieions, im Rahmen des heiligen Bezirks,
als notwend.ig und als eine neue Bestătigung des Aulus Gcllius, die Nachahmung
romischer Formen auf provinzieller Ebene betreffend. Die Ăhnlichkeit mit der
Anlage des Asklepieions aus Rom, wie auch die Universalităt der Einzelteile
einer solchen heiligen Stătte, haben uns berechtigt das Asklepieion von Ulpia in
dle Reihe der anderen Heilstătten des Imperiums einzugliedern. So lăsst sich
logisch auch eine Gleichheit der Aufgaben dieses Asklepieions mit anderen folgern, eine Behauptung, die sich im Laufe der Arbeit. auf die zahlreichen,
Asklepios, sowohl in der Hauptstadt, wie auch in der Provinz gewidmeten
Inschriften, stiltzt. Diese sind gleichzeitig ein neuer Bewcis filr den Synkretismus
des Asklepios mit anderen Gottheiten.

5 - Sargelia - voi. XV
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UN NOU MONUMENT EPIGRAF1C DESCOPERIT LA MICIA

ADRIANA RUSU

Colecţia de piese de lapidariu a Muzeului din Deva s-a îmbogăţit
cu încă un monument epigrafie, altar votiv, dedicat Venerei, ce a apărut
în timpul lucrărilor de restaurare, consolidare la Thermae - le de
la Micia.
Monumentul, din augit - andezit, are înălţimea de 87,5 cm, lăţimea
de 40 cm, grosimea de 30 cm. Baza este simplă, iar capitelul poartă
profilaturi şi în partea superio a ră, la extremităţi are cite o volută ce
merge pe toată grosimea capitelui. Intre cele două volute găsim tn
faţă şi în spate cîte o proeminenţă piramidală (Fig. 1).

Fig. 1 a-b. Altarul votiv de la Micia {Muz. Deva)
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inscripţiei este de 35 X 30,5 cm. Textul destul de şters,
pe cinci rînduri cu literele de 3,5 cm înălţime, pare să fie:
Veneri / sacr(um) ae(lia) / Flavia(e) / Aram a(nimo) / votum.
Altarul încinat Venerei este atestat pentru a cincea oară pe teritoriul Daciei romane şi pentru prima dată la Micia. Celelalte dovezi
epigrafice ale zeiţei Venus sint două la Apulum 1, una la Napoca 2 şi
una la Mehadiaa.
Cultul zeiţei Venus în imperiul roman a avut, mai ales în secolul
I. e.n., dar şi mai tîrziu, şi un pronunţat caracter de stat, prin indentificarea Venerei cu patroana casei Iulia - Claudia, zeiţa fiind considerată drept născătoare Genetrix - a poporului roman 4• Epitetele
de Augusta şi de Victrix pe care le primeşte sugerează nu de puţine
ori, tocmai această apropiere a cultului ei de persoana împăratului, şi
implicit de ideea de prosperitate a statului roman.
Puţin numeroasele atestări epigrafice ale zeiţei Venus descoperite
în Dacia reflectă în mare măsură, credem, acest caracter oficial al culb.llui ei în provincia Traiana. Astfel, Venerei Augusta ii dedică o inscripţie Fabius Pulcher, augur coloniae la Apulum (CIL III 1157), precum şi un haruspecx coloniae, C. Iulius Vales, care închină inscripţia
zeiţei Venus Victrix (CIL III 115). Epitetul de Victrix îl are zeiţa Venus
şi într-o inscripţie de Napoca, ridicată de Aurelius Umbrianus, veteranus ex decurione (CIL III 864). Altă dată zeiţa Venus fără alt epitet este asociată lui Hercule (CIL III 1567). Aceste inscripţii dovedesc
faptul că, în general dedicanţii sînt persoane apropiate stăpînirii romane, care săvîrşesc şi un act de devoţiune şi loialitate faţă de stat.
In cazul altarului de la Micia, Venus apare pentru prima dată cu
epitetul de Sacrum, acesta posibil fiind în legătură şi cu locul de apariţie al său în interiorul thermae lor. O bună analogie am avea în
acest caz asocierea Venerei cu Hercule pe monumentul din staţiunea
cu ape termale de la Mehadia.
In băile romane de la Slăveni şi Micia aflate în apropierea castrelor respective, au ieşit la iveală figurine de lut şi un fragment de
tipar pentru turnarea acestoras.
In antichitate romană băile erau, deobicei, mixte. Din motive care
nu sînt greu de presupus Venus era populară în castre, în băi şi în
lumea canabelor. Pentru romani, Venus nu era numai zeiţa femeilor;
fiind prezentă în castrele de la Buciumi, Bologa, Rîşnov, Drobeta arată
larga popularitate a divinităţii şi în rîndul militarilor precum şi în
cadrul privat al familiilor. Ea cerea oamenilor căsătoria statornică fiind
aliată Junonei, ea era inspiratoarea dragostei în căsătorie. Reprezentările Venerei în Dacia extrem de numeroase comparativ cu inscripţiile
atestă şi caracterul popular al acestui cult.

Cîmpul

este

aşezat

=

CIL III, 1115
ILS, 3174; CIL III, 1157.
CIL III, 7663 = 864 = ILS, 867.
a CIL III, 1567.
t M. Macrea, Viaţa fn Dacia romană, p. 363; C. Petolescu, în Apulum, XI,
p. 757-760.
5 C. Petolescu, loc. cit.
I
2
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De o adoratoare a divinităţii este ridicat şi altarul nostru şi anume
de Flavia.
Avem deci noi mărturii asupra epitetelor ce le primeşte Venus cit
şi a persoanei care închină monumentul. De asemenea, în textul inscripţiei apare şi interesanta formulare Aram anima votum. Termenul
Ara, ca obiect al dedicaţiei, adică chiar altarul închinat şi scris, apare
în Dacia de exemplu pe monumentul închinat Dianei 6 DIANA ARA
POSIVIT MARTINUS VOTV, cu formula „vulgară" de acuzativ fără
M iar la Săcădate 7 pe altarul ridicat lui Mithras găsim formula Aram
Pos(uit).
Despre Ara, Aram, amintit în textele epigrafice mai avem cazuri,
nu însă şi pentru presupusul anima votum.
Altarul de la Micia dedicat zeiţei frumuseţii completează numeroasele dovezi al caracterului de cult pentru teritoriul Daciei din secolul
11-111 e.n.

UN NOUVEAU MONUMENT EPIGRAPHIQUE DECOUVERT A MICIA
Re sume
Dans cet article l'auteur a prcsente un nouveau monument dedie ă la deesse
Venus, l'autel votif decouvert pendant les travaux de restauration, conservation
aux thermes de Micia.
Le monument d'augit-andesite a une base simple et le chapiteau a des proeminences et dans la partie superieure aux extremites une volute qui va sur
toute la grosseur du chapiteau. Entre Ies deux volutes, devant et derriere, on
trouve une proeminence pyramidale.
Le texte de l'inscription qui est ecrit dans cinq tours c'est: VENERI I
SACR(um) AE(lia) I FLAVIA(e) I ARAM A(nimo) I VOTVM

8
7

Klio, X, 1910, p. 503; Ann.tp., 1911, 38; Apulum, V, 1965, p, 187-189, fig. 6.
I. I. Russu, în Sargetia V, 1968, p. 90.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN ANUL 1979 DE LA BIHAREA,
DATlND DIN SECOLELE VI-X

SEVER

DUMITRAŞCU

Săpăturile arheologice de la Biharea din anul 1979 au în cadrul cercetărilor efectuate în această staţiune o notă ce se cere remarcată. După
cum este cunoscut investigaţiile intreprinse la Biharea, pe parcursul a
nouă campanii, au urmărit, printre altele, conjugarea şi coroborarea
descoperirilor şi săpăturilor din cetatea de pămînt cu cele din staţiune,
din aşezare, care se întinde atît la sud, cît şi la nord de cetatea de
pămînt.

Descoperirile luate în sine ne-au permis prin ele însele o evaluare
cultural-istorică şi cronologică şi stabilirea dinamicii interne a vieţii din
aşezare şi implicit circumscrierea cetăţii în cadrul coordonatelor istorice
permise şi explicate de documentaţia arheologică şi istorică.
S-a urmărit, în acelaşi timp, constant, atît în cetate, cît şi în staţiune o dublă verificare arheologică, adică verificarea stratigrafiei verticale prin dublarea secţiunilor de control şi apoi controlarea acestei
stratigrafii prin cercetarea unor complexe închise, adică prin sistemul

de control al stratigrafiei orizontale. La rîndul lor complexele închise
apărute în primele campanii de săpături au fost verificate prin săparea
şi mai atentă şi microverificarea fiecărui detaliu a noilor descoperiri
de acelaşi gen şi concomitenţă cronologică.
In anul 1979 au fost cercetate, mai precis spus microcercetate patru locuinţe de suprafaţă, patru case din patru nivele cronologice ce
se înşiruie între sec. VI şi IX-X. e.n.

Locuinţă

datînd din sec. VI e.n. (Fig. 1)

Au fost dezvelite, pînă în prezent, patru locuinţe datind din sec.
VI e.n., două (L-1 şi L-2 1) în 1977, una (L-3) în 1978 şi una (L-4) în
1979. Dintre acestea numai L-2 (1977) şi L-4 (1979) au fost prinse nederanjate, celălalte două erau tăiate de construcţii ulterioare. Aceste
două locuinţe, atent şi minuţios cercetate ne-au oferit un material ştiin
ţific valoros, mai ales cu privire la construcţia locuinţelor:
Locuinţe patrulatere, semiadîncite în pămînt, construite din lemn,
cu uşoare lipituri de lut, cu laviţă de lut aşezată înspre răsărit şi cu
învelitoare de paie sau în cazul nostru, la Biharea, de stuf. Această
învelitoare a fost uneori protejată, mai ales latura de răsărit, pentru
a nu fi zburată de vînt, cu fragmente ceramice de la olăria spartă,
„consumată". Explicaţia aceasta a fost dată şi în Cîmpia Munteană pentru descoperiri de acelaşi gen cu cele de la Biharea, unde, pămîntul de
1

S.

Dumitraşcu,

Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. de la Biharea,

în Ziridava, X, 1978, p. 81-98.
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umplutură

a cavităţii locuinţei, negru-măzăros, este aproape constant
amestecat, desigur în proporţii diferite, cu cioburi. Cercetările viitoare
vor trebui să verifice şi mai atent aceste observaţii şi să le analizeze
în detaliu.
Pe baza actualelor observaţii obţinute din cercetarea celor patru locuinţe, la propunerea arhitectului bucureştean Dinu Antonescu i-am
trimis planul celei descoperite în 1979 (quasisimilar cu a L-2/1977), pe
baza căruia ne-a propus reconstituirea acestei locuinţe, care nouă ni se
pare verosimilă. Urmează ca pe baza unor parametri de construcţie şi
mai detaliaţi această problemă să fie reluată şi să stabilim pentru Crişana, pentru prima dată, tipul de locuinţă daco-romanică, protoromânească în sec. VI e.n. Facem această afirmaţie deoarece cultura materială descoperită în aceste patru locuinţe nu este nici gepidică (aceştia
au ceramică cenuşie stampată) şi nici slavă (acEŞtia aduc ceramică tipică
lucrată cu mina de tipul Praga-Jitomir-Korccak). Ceramica de tipul
Biharea-Floreşti (Cluj) Sînmiclăuş (Alba) are analogii în ceramica
de acelaşi gen descoperită în cetăţile romano-bizantine din valea Dunării şi în aşezările de tip Ipoteşti-Cîndeşti-Ciurelu-Costişa-Botoşana
din Muntenia şi Moldova.
Despre descoperirile de la Floreşti (analoage celor de la Biharea
şi Sînmiclăuş) H. Daicoviciu scria: „Fragmen tele ceramice culese provin de la vase de mici dimensiuni, cu fundul retezat drept, cu buzele
rotunjite şi umărul adeseori decorat cu ·caneluri circulare, paralele.
Folosirea roţii cu turaţie rapidă şi a unei arderi excelente, reducătoare,
pledează în sensul unei moşteniri a tehnicii olăriei din epoca romană
tîrzie. Lipsa ceramicii „ştampilate" (specific gepidă) e un argument în
plus pentru a vedea o populaţie locală în oamenii aşezării de la Floreşti"~. Această observaţie se constituie atît mai mult ca o constatare
reală, istorică, cu cît ea a fost verificată atît la Bratei3 de J. Nestor,
cît şi la Moreşti, de K. Horedt 4 • Daco-romanicii din Transilvania de tipul Biharea-Floreşti-Sînmiclăuş îşi aveau cultura lor proprie, specifică,
care apare atît în aşezările în care prezenţa gepizilor nu a fost constatată deocamdată (ca la Biharea), cît şi în cele unde daco-romanicii,
pînza populaţiei autohtone convieţuia cu gepizii de neam germanic (la
la Moreşti).

Locuinţă

datînd din sec. VII-VIII e.n. (Fig. 2)

In anul 1977 au fost prinse în săpăturile de la Biharea urme din
patru locuinţe, care prin materialul descoperit datau din sec. VII-VIII
e.n., dar a căror forme nu s-au putut preciza din cauză că au fost distruse de construcţii ulterioare şi de arăturile modeme, adînci. Două
2 H. Daicoviciu, în Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 52.
a I. Nestor, E. Zaharia, Raport preliminar despre si!păturile de la Bratei j.
Stbiu (1959-1912), în MatArh, X, 1973, p. 191-201, p. 199.
' K. Horedt, Moreşti, Grabungen in etner vor- und frilhgeschichtlichen Siedlung in Siebenbilrgen, Bucureşti, 1979, p. 204-205.
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din sec. VII-VIII e.n.

dintre locuinţe aveau cuptor de piatră („pietrar") în unul folosindu-se
pentru consolidare şi o bucată de rîşniţă mai veche, fenomen constatat
şi în alte descoperiri de acelaşi gen din Muntenia 5 • La o a treia locuinţă,
din păcate distrusă, se pare că deasupra „pietrarului", a cuptorului de
piatră, se afla o altă vatră de lut, sau mai degrabă, era un cuptor cu
vatra de piatră şi pereţii de lut. O analogie în acest sens vom prezenta mai jos într-o 102uinţă din sec. VIII-IX e.n. de la Biharea. Numai
o a patra locuinţă, din care s-a găsit o vatră de foc, dar fără alte materiale, fiind complet distrusă, avea cîteva fragmente de „tăviţe"? sau de
vetre portative?. Locuinţa cercetată în anul 1979, găsită relativ nedistrusă, prin datele care ni le-a furnizat ne permite să ordonăm mai
5 Gh. Diaconu, Sondajul arheologic de la Vadu
SCIVA, 29, 2, 1978, p, 291-301, fig. 1/3.

Săpat
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coerent şi descoperirile anterioare. Are formă patrulateră cu cuptorul
de piatră aşezat în colţul de nord-vest şi a fost construită pe un schelet
de birne cu acoperişul în două ape şi pare-se avînd spre sud pridvor
sau un acoperiş cu streaşina mai largă. Materialul arheologic descoperit
permite plasarea cronologică a locuinţei în sec. VII-VIII e.n. In locuinţă s-a găsit numai ceramică lucrată la roată din pastă cu nisip, cu
aspect zgrunţuros, aspră la pipăit, ornamentată cu benzi de linii simple
şi în val.
Acest tip de ceramică, descoperită în zona Dunării, pe valea Dunării, a fost considerată în genere ca ceramică „dunăreană" sau era
atribuită, luîndu-se în considerare alte elemente de cultură materială
şi mai ales de ritual, în cazul cimitirelor, fie slavilor, fie avarilor. O
astfel de atribuire se lovea însă de o constatare istorico-arheologică
tranşantă:

a) slavii în regiunile lor de baştină, ne-o demonstrează toate cercearheologice contemporane, iniţial nu cunoşteau acest tip de ceramică, ci cea de tip Praga-Jitomir-Korceak 6 , lucrată cu mina.
b) avarii, ne-o dovedesc noile cercetări, nu cunoşteau, de asemenea,
în regiunile lor de baştină această ceramică, ci ceramica negricioasă,
lucrată cu mina de un tip aparte şi ceramică cenuşie lucrată la roată
de factură orientală. Cercetările arheologului maghiar I. B6na 7 de la
Dunaujvd.ros în zona Dunării centrale arată că ceramica lucrată la roată
ornamentată cu benzi simple şi în val nu era cunoscută de avari în
regiunile lor de baştină, ei o cunosc abia aici şi şi-o însuşesc prin convieţuirea cu populaţia găsită la venirea lor. Ei au o ceramică specifică
epocii Hiung-nu (sec. VI-VII e.n.) de tipul descoperirilor turce de la
Tuva şi Piendjikent.
Aceste realităţi istorice concrete ne obligă să căutăm altă cale de
atribuire a ceramicii nisipoase lucrate la roata rapidă în descoperiri
unde ceramica lucrată cu mina şi cea cenuşie lipseşte. In ce ne priveşte,
după tehnologia şi ornamentaţia ei, după formele locuinţelor şi a tipului de cuptoare din locuinţe, care prin construcţia lor nu sînt iurte,
rotunde, atribuim această ceramică şi locuinţele unde ea apare în zona
carpato-dunăreană, pînzei satelor populaţiei locale, autohtone, daco-roramice, româneşti, găsite de slavi şi avari la venirea lor în aceste teritorii. Din convieţuirea autohtonilor cu noii veniţi, aceştia din urmă vor
prelua, la început olărie 8 pe calea schimbului şi cu vremea, după ce
se vor localiza în aceste regiuni şi vor lucra ceramică vor prelua şi
tehnologia lucrării vaselor din pastă nisipoasă la roata de picior cu
forme şi ornamentaţii ce-şi găsesc rădăcinile în ceramica romană provincială, romano-bizantină şi daco-romană, românească din zona europeană a Carpaţilor şi Dunării centrale şi de jos.
tările

e H. Zoll Adamikowa, Friihmittelalterliche Brandgrăberfelder der Slawen
in Polen, Wroclaw-Warszawa--Krakow-Gdansk, 1975, p. 12, fig. 1.
7 I. Bona, VII. szazadt avar telepillesek es Arpadkori magyar falu Dunaujvarosban, Budapesta, 1973, p. 140-149.
e A. Tocik, Slawisch-awarisches Grăberfeld tn Holiare, Bratislava, 1968, p.
7-208.
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La Biharea această constatare a unor realităţi concrete este întărită
de descoperirea unor fragmente ceramice de tip Praga şi de tip avar,
lucrate cu mina, apărută aici pe calea schimbului cu comunităţi slave
sau din a poposirii unor elemente slavo-avare în staţiune, fapt explicabil şi normal în timpul stăpinirii politice avaro-slave în regiunea învecinată dintre Dunăre şi Tisa. Acum apar bivolii în aceste regiuni ale
Europei.
Astfel avem pentru secolele VII-VIII e.n. un nivel de cultură
materială proprie populaţiei autohtone româneşti din Crişana.

Locuinţă

din secolele VIII-IX (Fig. 3)

In anul 1978 au fost surprinse urme ale unei locuinţe cu cuptor
de piatră, în care se refolosea şi un fragment de rişniţă mai veche,
cuptor care avea alături, spre sud, un cuptoraş de lut, urmele unui fel
de „ţest" (avea partea superioară distrusă) în care se putea coace, frige,
o cocă sau alte alimente. Ceramica şi un mic depozit de trei străpungă
toare (sule) de os, ne-au permis să datăm această locuinţă în secolele
VIII-I)( e.n.
In anul 1979, situată ceva mai spre sud de cea din anul precedent,
a fost dezvelită o locuinţă de formă patrulateră avînd în partea de răsă
rit, lingă perete un cuptor cu vatra de piatră şi pereţii de lut. In pă
mintul de umplutură a fost descoperită ceramică lucrată la roata rapidă
din pastă cu nisip (nicipoasă) ornamentată cu benzi de linii simple şi
în val, cu striuri ce permite datarea sa în sec. VIII-I)( e.n.
Această locuinţă şi resturile celei din 1978 9, amintită mai sus, definesc prin material concret, în situaţie arheologică de complex închis
un alt nivel cronologic, continuind pe cel din secolele VII-VIII, în
care apare în număr mai mare ceramica ornamentată cu striuri, ală
turi de cea ornamentată cu benzi simple şi în valuri, definind prin
forma locuinţei cu cuptor de piatră sau cu cuptor de piatră şi lut, evoluţia locuinţei cu cuptor de piatră în sec. VIII-I)( e.n. Este nivelul de
locuire românească de la Biharea caracteristic acestor secole, nivel în
care nu au fost descoperite tăviţe de lut (de tip slav sau neslav), ceramică cenuşie de factură turcă (avară, etc.) şi nici cazane de lut ars.

Locuinţă

din secolele IX-X (Fig. 4)

In anul 1977 la Biharea a fost săpat un atelier de făurărie, cu două
cuptoare de lut şi o vatră „înaltă" de lucru a făurarului (bineînţeles
şi cu piese ce denotau o atare activitate: creuzete, piese de metal) şi
ceramică (pe cîteva fragmente au fost găsite urme timide prin care se
încerca să se smălţuiască vasele sau se ţinea smalţ pentru alte scopuri).
8 S. Dumitraşcu, Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de Ia
Bi.harea, în MatArh, Oradea, 1979, p. 307.
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De asemenea, pe malul Ceşmeului, au fost găsite, la marginea taluzului,
urmele unei locuinţe cu ceramică asemănătoare, - vase lucrate la roată
din pastă cu nisip ornamentate cu benzi de linii simple şi în val, cu
striuri şi cu rotiţa.
In anul 1979 a fost dezvelită complet o altă locuinţă de formă patrulateră cu pereţii construiţi din lemn (s-au găsit urmele de stilpi) şi
cuptor de lut. Ceramica lucrată la roata rapidă este ornamentată cu
benzi de linii simple şi în val, cu striuri şi cu rotiţa. Nu au fost descoperite tăviţe de lut sau cazane de lut, ceramică cenuşie sau vase cu
gîtul canelat, tipuri ceramice aparţinînd populaţiilor ce pătrund pe teritoriul carpato-dunărean în diferite etape istorice. Sînt oricum elemente
nou pătrunse în mediul cultural românesc şi pe care nu le întilnim în
acest nivel al descoperirilor de la Biharea. Ceramica ornamentată cu
„rotiţa" sau cu alveole este în schimb caracteristică lumii locale, dună
rene aflată în contact cu lumea bizantină sau readusă pentru o vreme,
în cazul Dunării de Jos, în Imperiul bizantin, din care motiv ea apare
printre altele în cetăţile de la Capidava 10, Dinogetia-Garvăn 11 , şi Pă
cuiul lui Soare 12 , interferată astfel firesc mediului popular românesc.
Restul inventarului ceramic continuă repertoriul cunoscut lumii autohtone din sec. VI-IX/X. Se conturează astfel cel de-al patrulea nivel
autohton de la Biharea din a doua parte a mileniului I e.n., datind din
secolele IX-X e.n.
La sud de cetatea de pămînt au mai fost săpate resturi din alte
două locuinţe, (la punctul Lutărie 1 şi Lutărie 3) care în descoperirile
ceramice menţin elementele româneşti şi româno-slave, dar în acelaşi
timp şi elemente de cultură materială pătrunse în acest mediu - vase
cu gîtul canelat (numai locuinţa din punctul Lutărie 1), ceea ce implică judecarea acestor probleme în cadrul viitoarelor discuţii asupra
cronologiei sec. X/XI-XIII. Ceea ce mai trebuie să adăugăm este descoperirea în anul 1978 a urmelor a două locuinţe în care pe lingă elemente vechi româneşti şi româno-slave apar, pe lingă vasele cu gitul
canelat şi cazane de lut, nivel datînd din secolele Xl 2-XIII şi configurînd noua situaţie istorică a convieţuirii populaţiei româneşti şi româno-slave cu populaţie pecenegă, maghiară sau secuiască, în vremea
de după începutul stăpînirii feudale maghiare din Transilvania, datînd
din a doua jumătate a sec. XI. e.n. 13
Faptul că acest nivel cronologic bine stabilit istoric şi documentar
este argumentat concret de descoperiri arheologice cu un specific cultural aparte - cu vase cu gîtul canelat, cazane de lut, etc. pe lingă elementele vechi autohtone româneşti, dovedeşte că peste şi alături de populO Cf. M. Comşa, La civilization balkano-danubienne (fXe-Xfe siecles) sur
le territoiTe de la R. P. Roumanie, în Dacia, VII, 1963, pl. I (Phase IV, Caracte-

ristique pour la Dobroudja septentrionale).
u Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, E.

Comşa, Dinogetia I. Aşezarea feudalii
timpurie de la Bisericuţa-Garvăn, Bucureşti, 1967, Fig. 81/1-2.
12 P. Diaconu, D. Vilceanu, Păcuiul lui Soare cetatea bizantină, Bucureşti,

1972, fig. 27 /9.
13 I. Bona, op. cit., p. 15-29, p. 157; K. Horedt, Backteller und Tonkessel
in Moreşti, în SlA, XXVI, 1, 1978, p. 59-68; P. Jambor, Şt. Matei, Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur, în ActaMN, XVI, Cluj-Napoca, 1979, p. 599-609.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

S.

80

DUMITRAŞCU

laţia autohtonă se aşează elemente ale noilor comunităţi
săritene apărute în noile imprej1irări, definind astfel şi

populare ră
mai pregnant
deosebirea culturală şi cronologică dintre descoperirile din sec. VI-X
şi cele din sec. XI-XIII şi subliniind încă odată caracterul autohton
romanic, românesc al descoperirilor din sec. VI-X şi continuarea acesteia în timpul convieţuirii cu noii veniţi.
Materialul arheologic concret obţinut la Biharea, coroborat cu descoperirile analoage sau contemporane din zona carpato-dunăreană a
Europei ne permite să operăm o cronologie internă a evoluţiei culturii
materiale (locuinţe, instalaţii din locuinţe - cuptoare, inventar ceramic şi alte piese) autohtone, daco-romanice, româneşti1 4 :
1. Se~olul VI e.n. Nivelul Biharea-Floreşti-Sînmiclăuş cu locuinţe patrulatere şi ceramică de factură autohtonă negepidă, anteslavă
şi neslavă.

2. Secolele VII-VIII -

Nivelul Biharea-Moroda (jud. Arad) -

Unimăt (j. Satu Mare) 15 cu locuinţe patrulatere, cuptoare de piatră şi
ceramică de factură autohtonă lucrată la roată, neslavă şi neavară (sau
a altor elemente tlirce), care se menţine în timpul convieţuirii, în întreaga zonă carpato-dunăreană a Europei, cu populaţia slavă şi slavoavară pătrunsă aici sporadic în sec. VI şi mai ales în sec. VII.

3. Secolele VIII-IX. - Nivelul Biharea-Irina (jud. Satu Mare) (jud. Hunedoara) cu locuinţe patrulatere (în aşezările deschise), cuptoare de piatră şi lut şi ceramică de factură autohtonă lucrată
la roată, ceramică românească ornamentată cu benzi de linii simple şi
în val şi cu striuri, reprezentînd populaţia românească în timpul convieţuirii cu comunităţile româno-slave şi slavo-avare tîrzii.
4. Secolele IX-X 1 - Nivelul Biharea-Girişul de Criş-Vladimirescu
(jud. Arad) din Crişana, sincron cu reluarea contactelor româno-bizantine pe cursul Dunării, a legăturilor istorice cu Imperiul bizantin amintite în cronistica medievală timpurie, ca rezultat al revenirii puterii
imperiale constantinopolitane în zona Dunării, cu locuinţe patrulatere,
cuptoare de piatră sau lut (adoptate din timpul convieţuirii cu slavii şi
a începutului asimilării treptate a acestora), cu ceramică autohtonă,
românească, lucrată la roată din pastă cu nisip şi ornamentată cu benzi
de linii simple şi în val, cu striuri şi cu rotiţa (specie de factură bizantină provincială răspîndită comercial şi apoi adoptată tehnologic pe
toată linia Dunării). Paralel se menţin şi comunităţile româno-slave şi
slave tîrzii. In acest nivel nu există elemente de cultură materială tlircă
Saltovo-Maiaţk (ceramică cenuşie) sau tlirco-maghiară (pecenegomaghiaro-secuiască vasele orientale cu gîturi canelate şi nici cazane
de lut). Este nivelul cultural autohton şi local românesc şi româno-slav,
nemaghiar şi netilrc tîrziu (pecenegi, cabari, cazari, secui), deci de dinainte de pătrunderea acestor populaţii în Crişana.
Crăciuneşti

u S. Dumitraşcu, Ceramică romdn.ească descoperitii în Crişana (sec. VIII-XI),
în Crlsia, VIII, Oradea, 1978, p. 51-111.
15 Gh. Diaconu, Despre denumtrea şi cronologta unor culturi din Dacia romană şi regiunile extracarpatice în mileniul I e.n„ în SCIV A, 30, 4, 1979, p.
547-553.
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Explicaţia devine limpede pentru orice minte lucidă şi raţională
materialul arheologic concret dovedeşte în mod irefutabil continuitatea populaţiei autohtone romanice şi româneşti în Crişana, în vestul
Apusenilor, la Biharea secolelor VI-IX e.n., paralel cu interferenţele
şi convieţuirea cu noii veniţi, o perioadă puţin cercetată şi atît de puţin
cunoscută pînă nu de mult.

DECOUVERTES ARCHtOLOGIQUES DU 1979 DE BIHAREA
(DATANT DU VI-X SI:fi:CLES n.e.)

Resume
L'auteur presente Ies decouvertes archeologiques de Biharea, datant du VI-X

s. r .. e.

On a decouvert quatre habitations de forme quadrilatere. La premiere datait
du VI-e s. n.e. (Fig, 1), se basant sur la cframique fac;onnee a la main (peu
nombreuse) et au tour rapide, a la pâte noirerugueuse, de facture locale, dacoromaine. On n'a trouve dans l'habitation aucun fragment ceramique estampe,
de facture gepidique.
Les autres trois (Fig. 2, 3, 4) habitations datent du VII-VIII-e s., respectif
VIII-IX-e s. et IX-X-e s. n.e., dans lesquelles on a trouve de la ceramique
fac;onnee â la main (sporadique) et au tour, de facture locale, ornementee a
la maniere de la ceramique roumaine - avec Besenstrich, bandes de lignes simples et en vagues. Dans la derniere habitation (IX-X-e s. n.e.) apparait aussi
la ceramique decoree â la roulette, du meme type qu'on rencontre dans Ies habitats danubiens contemporains.

6 - Sargetia - voi. XV
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ClTEVA ASPECTE METODICE LEGATE DE RIDICARILE
TOPOGRAFICE ARHEOLOGICE EXPEDITIVE

DORIN

URSUŢ

Cercetările moderne de arheologie presupun şi întocmirea unor planuri arheologice de situaţie cu un grad ceva mai mic de detaliu dar
cu date arheologice atent marcate pe aceste planuri în funcţie de o
serie de criterii cum ar fi: centrarea obiectivului arheologic pe o schiţă
a terenului făcînd măsurători de distanţe şi unghiuri cu instrumente
uşor de procurat.
Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor
- Studierea documentelor cartografice existente la diferite scări cit
şi a aerofotogramelor zonei respective marcîndu-se zona arheologică precum şi descifrarea geomorfologiei terenului. In această etapă este absolut necesar ca prin intermediul O.C.O.T.-ului să ne procurăm datele
şi coordonatele punctelor geodezice de sprijin ale zonei.
- Proiectul lucrării. Inainte de toate trebuie aleasă cu mare atenţie scara de proporţie întrucît ea este aceea care ne arătă care este raportul dintre distanţa măsurată în teren şi cea reprezentată pe plan,
deci în funcţie de scara de proporţie vom şti care va fi dimensiunea
cea mai mică pe care o vom putea reprezenta pe planul nostru schiţat.
In acest sens este recomandabil ca să se întocmească un plan general
al sitului arheologic la o scară convenabilă 1 : 2000 sau la o scară mai
mică 1 : 5000 iar pentru detalii să se lucreze la scară mai mare cum ar
fi 1 : 500 sau chiar 1 : 200. Nu împărtăşim ideea de a se lucra la scări
mai mari în ridicările expeditive întrucît pe terenuri accidentate ele nu
pot oglindi realitatea terenului şi nici citirea planurilor nu se poate
face cu precizie. Tot în această fază trebuie verificate în teren principalele puncte de sprijin: semnale geodezice, repere de înaltă tensiune,
radio, antene, turnuri de biserici etc. care vor forma „osatura" lucrării
în funcţie de care se vor determina planimetric şi altimetric punctele
mai importante ale zonei arheologice.
Cînd nu avem la dispoziţie aceste elemente orientarea întregii lucrări se va face în funcţie de Nordul magnetic care va fi luat cu ajutorul
busolei. Deci toate orientările de pe plan vor fi azimute magnetice.
Punctele secundare de sprijin pe care le vom fixa în teren trebuie
să fie precis materializate şi bine consolidate întrucît ele pot servi ca
puncte de reper viitoarelor ridicări topografice expeditive.
Planul lucrării trebuie să fie întocmit pe o perioadă mai îndelungată şi nicidecum pe o perioadă scurtă.
- Operaţiile planimetrice de teren constau în determinarea elementelor necesare pentru proiecţia punctelor care definesc „zona arheologică" cu toate detaliile (altimetrice şi planimetrice) pe un plan orizontal.
- Recunoaşterea terenului este operaţiunea de confruntare a proiectului lucrării întocmit pe documntele cartografice consultate, cu te-
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renul în care se află „situl" arheologic şi prevede verificarea detailată
a punctelor ce ne interesează topografic şi bineînţeles arheologic. Operaţiunea este importantă pentru faptul că în timp multe puncte au dispărut fiind înlocuite cu altele care n-au fost trecute pe documentele
cartografice şi care urmează a fi trecute acum.
După aceste etape premergătoare se trece la ridicarea canevasului
de detaliu. Intrucit avem de făcut ridicări topografice arheologice care
nu dau o mare precizie recomandăm folosirea unor metode care să limiteze la maximum erorile cum ar fi „metoda intersecţiei cu cele două
variante ale ei directă şi inversă; metoda drumuirii formă clasică de
altfel cu mai multe tipuri: principală - din care se desprind drumuirile secundare şi tertiare dar care au la bază elementele drumuirii principale: drumuire la un „capăt" sau la două capete cunoscute: drumuire
„circuit închis" în formă de poligon sau în lanţuri de triunghiuri". Noi
optăm pentru ultima metodă care ni se pare cea mai adecvată pentru
ridicările expeditive arheologice oferind totodată şi o precizie mai ridicată întrucit procedeul prevede ca situl arheologic să fie cuprins în
centrul poligonului sau al triunghiului.
După ce ne-am ales una din aceste metode se trece la exploatarea
terenului adică ridicarea topo propriu zisă cînd din fiecare punct al drumuirii se vor viza prin „radiere" punctele de detaliu ale terenului cu
accent pe situl arheologic. Această „ridicare topo" are la bază două
operaţiuni distincte: topometria care cuprinde totalitatea operaţiilor geometrice de măsurare a elementelor planimetrice şi altimetrice ale punctelor din teren şi topografia operaţiunea de reprezentare a planimetriei
şi a formelor de relief plecind de la punctele determinate geometric
prin mijloace grafice cum sînt: desenul topografic, schiţa cotată în carnetul arheologului, şi ridicarea cu planşeta pe care o considerăm cea
mai indicată pentru arheologi din următoarele motive - prin această
metodă se obţine direct planul în teren cu operaţiuni simple de calcul
şi cantitativ reduse
- planul apare direct pe planşetă în concordanţă cu desfăşurarea
lucrării

relieful se reprezintă destul de fidel
preţul de cost este redus
- aparatura se poate procura mai uşor dar manevrarea sa cere
o bună îndemînare.
Doresc să precizez că nu trebuie confundată planşeta de desen
cu planşeta topografică care are ca o componentă planşeta de desen
pe care se fixează alidada, instrument de vizare a detaliilor ce ne mă
soară distanţa stadimetrică şi altitudinea punctului precum şi orientarea
sa faţă de Nordul magnetic.
In încheiere am recomanda arheologilor ca profilele transversale pe
care le întocmesc în „zona arheologică grafic să utilizeze două scări:
una pentru înălţimi, mai mare şi o scară pentru lungimi mai mică în
raport cu prima. Această metodă oferă posibilitatea redării grafice cu
mare precizie a orizonturilor argeologice cu toate detaliile lor fără a
suferi vre-o denaturare.
-
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Considerăm că respectarea acestor citeva elemente vor contribui
]a redactarea unor planuri arheologice mai precise şi mai bogate in
conţinut.
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EINIGE METHODISCHE BETRACHTUNGEN BETREFFEND
VEREINFACHTE TOPOGRAFISCHE VERMESSUNGEN
Zu s a m m e n f a s s u n g
Die vereinfachten archăologisch-topographischen Vermessungen miissen die
folgenden Etappen genau beriicksichtigen:
1. Studium den vorhandenen kartographischen und aerophotogrammetrischen
Dokumente;
2. Verfertigung des Arbeitsplanes (Projekt);
3. Planimetrische Operatlonen im Gelănde;
4. Gelăndeerkennung;
5. Detailierte Triangulation.
Um die gleichzeitige Durchfilhrung des archăologisch-Topographischen Risses
mit den Operationen im Gelănde zu erzielen, schlagen wir die Beniitzung des topographischen Messbrettes vor.
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DOCUMENTE INEDITE PRIVITOARE LA COMITATUL HUNEDOARA
IN SECOLUL AL XV-LEA

ADRIAN ANDREI RUSU

Informaţia documentară medievală a Transilvaniei este extrem de
bogată şi complexă. Adevărul acestei afirmaţii se traduce vizibil şi prin

dificultatea de întocmire a corpusului transilvan de documente medievale. 1n forma actuală de publicare a colecţiei Documenta Romaniae
Historica. C. Transilvania, documentele vor fi cuprinse, cît se poate
exhaustiv, pînă la sfîrşitul domniei lui Sigismund de Luxenburg (1437),
după care va fi necesară selecţia materialului după criterii diferite.
Anticipînd acest proiect al cercetărilor diplomaticii transilvane, ne
propunem, în rîndurile care urmează, să ne concentrăm atenţia asupra
referinţelor documentare locale, relative la fostul comitat Hunedoara
şi la posibilităţile lor viitoare de investigare şi publicare. Cu toate că,
fiind vorba despre documentele secolului al XIV-iea, comitatul este
unul dintre cele mai sărace, nu se poate spune că acestea sînt pe deplin
cunoscute şi valorificate. Oricum, acest compartiment cronologic îşi va
găsi o rezolvare relativ apropiată prin progresele colecţiei documentare
deja menţionate. Comparativ mult mai bogată, informaţia pentru secolul al XV-lea se grupează şi se sistematizează mai uşor.
Pe baza referinţelor subsumate, astăzi putem desemna pe principalii creatori şi păstrători de documente privitoare la regiunile hunedorene. Singurul for care a întrunit cele două calităţi a fost capitlul din
Alba Iulia. Situaţia a decurs din vecinătatea geografică a comitatului
Hunedoarei cu locul de adeverire. Oficialitatea a apelat la serviciile lui
în mod obişnuit, în timp ce feudalitatea autohtonă, copleşitor românească, a făcut-o obligat, din necesităţi social-politice. O parte restrînsă
::i. arhivei
capitulare s-a păstrat pînă astăzi în fondurile bibliotecii
Bathyaneum din Alba Iulia, în timp ce marea majoritate a celorlalte
documente au intrat încă înainte de 1918 în componenţa Arhivei naţio
nale maghiare din Budapesta. Dintre acestea din urmă, fotocopii după
unele documente, de pînă la anul 1437, au intrat în fotoarhiva Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca.
Ordinea emitenţilor se continuă prin cancelariile regale şi voievodale. In sfîrşit, de la mijlocul secolului al XIV-lea a început activitatea
de emitere a documentelor de către forurile locale, comitatense 1 • Evoluţia acestora, tot mai notabilă din secolul al XV-lea ar merita pentru
viitor o atenţie specială. Din păcate nici unul dintre emitenţii menţio
naţi nu a activat consecvent şi durabil în vederea constituirii unor
arhive.
Cele mai fidele păstrătoare ale documentelor medievale au fost în
schimb familiile nobiliare. Printre cele mai bogate a fost cu siguranţă
cea a familiei Cîncleştilor din Rîu de Mori. Arhiva lor, investigată deja
1 Primul document cunoscut, emis de comite
în 1333 (DIR.C XIV, vol. IV, nr. 153, p. 304).

şi

de juzii nobililor, se
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la 1868, de către primul genealog critic al familiei, se găsea la Aiud, de
unde a revenit mai apoi în părţile Hunedoarei. Solyom-Fekete Ferenc a
folosit-o şi el, publicînd chiar documente pe care primul nu le cunoş
tea2. Mai apoi, Csanki Dezso, a făcut trimitere la un fond Revay, în
care figurau alte documente familiare. Acest ultim fond, cercetat de
către arhiviştii bucureşteni în Arhivele statului din Bratislava, are un
conţinut mult prea modest pentru a-l considera ca singurul fond familial existent. Cauzele diversităţii referinţelor relative la arhiva Cîndeş
tilor rămîn în parte neelucidate. Presupunem că este vorba în principal
de două fonduri familiare, păstrate astăzi la Budapesta şi Bratislava,
rezultate din divizarea familiei, după mijlocul secolului al XV-lea, în
două ramuri, una moştenitoare a averii partimoniale din Haţeg iar cea
de-a doua constituindu-şi un domeniu nou, în părţile de nord ale Ungariei şi în Slovacia.
Alte arhive cunoscute au fost cele ale familiei Hosdati, publicate
aproape integral de către Solyom-Fekete3 , arhiva familiei Buda din Ga~
laţii Hunedoarei, valorificată superficial încă la sfîrşitul secolului al
XIX-lea de către Bojthe 0don4, cuprinzînd mai puţine documente pentru
epoca în discuţie, dar foarte preţioase. In anul 1941 a fost pentru prima
oară semnalată o altă arhivă familiară importantă, anume aceea a familiei Mara din Sălaşu de Sus 5 • Cu toate că ne lipsesc orice fel de date
privitoare la dimensiunile fondului, ţinînd seama de importanţa familiei în ambianţa Haţegului medieval, presupunem că este vorba despre
un fond bogat şi valoros. Cîteva trimiteri dovedesc exist2nţa, la începutul veacului al XIX-lea, unui alt fond familiar cuprinzînd documente
datate în secolul al XV-lea, respectiv cel al familiei Kcnderessi, tot di:-i
Sălaşu de Sus 6 • Urmele acestei arhive s-au pierdut. 1n sfîrşit, posedăm
cîteva date despre existenţa arhivei familiei Bethlen, provenind de astă
dată din împrejurimile Iliei7. !ntîmplător sau nu, alte documente de secol XV s-au strecurat şi în fonduri familiare care nu privesc în mod
special comita tul Hunedoara. Printre ele sînt de notat fondurile Kemeny.
2 Szab6 Kăroly, A Kendefiek a XIV, es XV-dik szâzadban. In: „Szăzadok",
11, 1868, p. 24, nota 1. Referinţele lui Solyom-Fekete, publicate tot în revista
„Szăzadok" (21, 1887, p. 34-36), localizează arhiva Cîndeştilor Ia castelul familial
din Cîrneşti. EI estima că totaliza circa 3-4.000 de documente, din care personal
a reuşit să copieze 200.
3 Solyom-Fekete
Ferenc, Egy os magyar telep Hunyadmegyeben. In: „A
Hunyadmegyei tărtenelmi es regeszeti tarsulat evkănyvei", 5, 1889, p. 75-137.
Iată cîteva corespondenţe: nr. 3 =Dl 43.167; nr. 5 =DI 45.773, 45.774; nr. 6 = Dl
45.957; nr. 7 =Dl 46.529; nr. 8 =Dl 46.764; nr. 9 =DI 46.960, 46.961; nr. 11 =Dl
47.135; nr. 13 =Dl 47.141; nr. 15 =DI 47.508. Vezi şi „Szt\zadok", 21, 1887, p.

36-40.

4
Bojthe Odăn, Hunyadmegyed sztrigymelleki reszenek es nemes csalddainak
t{jrtenete tekintettel a birtokviszonyokra, Budapesta, 1891. lnaintea lui, Solyom-

Fekete a dat cîteva
slavone.

informaţii

generale, amintind

şi

de

existenţa

a 15 documente-

5 Documenta histortam valachorum in Hungariam illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ediţia Lukinich E. Budapesta, 1941.

° Cele

mai multe referinţe se găsesc la Kemeny Iosif, în colecţia sa manuTrimiterile se fac la o arhivă a lui Francisc Kenderessi din Sălaşu de Sm.
Vezi Cst\nki Dezso, Magyarorszdg tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban. Voi. V, Budapesta, 1913, comltatul Hunedoara, passim.

scrisă.
7
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Karolyi, Erdody etc., conservate astăzi, în cea mai mare parte, de către
instituţii externe. Mici fonduri familiare, odată, se pare, mult mai numeroase, au rezistat pînă în perioada interbelică, cu şansa de a fi aduse
la cunoştiinţa interesaţilor. Deţinătorii lor, urmaşi ai numeroaselor familii româneşti înnobilate pe parcursul timpului, le-au păstrat ca dovezi ale vechimii lor pe aceste meleaguri. 7 a
Valorificarea propriu-zisă a documentelor, şi în special publicarea
lor, începe din secolul al XIX-lea. Dintre istoricii români, Gheorghe Şin
cai a inaugurat investigaţia asupra documentelor medievale. Datorită
unor posibilităţi restrînse, Şincai a putut vedea puţine documente privitoare la romfmii hunedoreni, ceea ce s-a reflectat şi asupra înţelegerii
sale asupra situaţiei românilor din evul mediu. Şi atunci cînd este vorba
despre Hunedoara, Şincai apelează la colecţiile documentare ale unor
istorici de secol XVIII (Daniel Cornides, Ştefan Katona). Cu toate că
Hronica românilor nu a văzut lumina tiparului decît la sfîrşitul secolului al XIX-lea, iar colecţia sa de documente, Rerum spectantium, a
zăcut necunoscută multă vreme în bibliotecile Blajului, documentele înserate şi-au pc"1strat valoarea. 1n special în cea de-a doua lucrare, niciodată tipărită, există cîteva documente pe care nu le cunoaştem din alte
surse 8 •
Colecţia documentară a lui G. Fejer a cuprins intîmplător şi documente hunedorene ajunse în aceleaşi mari colecţii manuscrise, de secol
XVIII, la care apelase şi Şincai. Materialul se restrînge însă numai pînă
la anul 1440. Codexul lui Fejer9 prefigura soarta altor multe documente
hunedorene care aveau să mai fie publicate în perioadele următoare.
Aşa se face că documente interesînd direct teritoriul comitatului, privitoare la oameni din aceste părţi sau emise în Hunedoara, au intrat în
compunerea unor colecţii documentare generale 10 , a altora legate de teritorii geografice apropiate 11 sau mai îndepărtate 12 , de istorii familiare 13 ,
de istoria unor grupuri etnice 14 • G. Fejer mai merită amintit şi pentru
anexele documentare ale lucrării sale despre originea lui Iancu de Hunedoara15, primul grupaj documentar în care informaţia despre părţile hunedorene predomină.
7a

Se pot aminti printre altele familiile din

Silvaş etc.
8 Interesează volumul II care cuprinde
nuscrisul se păstrează la Biblioteca filialei

Băieşd,

Cinciş,

Păclişa,

Ponor,

intervalul cronologic în discuţie. MaAcademiei Cluj-Napoca, sub cota Ms.

rom. nr. 462.
9 Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, 43
voi., Buda, 1829-1844.
10 Teleki J6zsef, Hunyadiak kora Magyarorszcigon. Voi. X-XII, Pesta, 18531867.
li Pesty Fr. A Szoreny bcinscig es Szoreny vcirmegye tortenete. Voi. II, Budapesta, 1878.
12 Mihalyi Ioan, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV. Sighetu!

Marmaţiei, 1900.
13 A r6mai

szent birodalom gr6f szeki Teleki csalcid leveltcira. Vol. I-II,
Budapesta, 1895.
u Szekely okleveltar. Voi. I-VIII. Cluj-Budapesta, 1872-1934; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, Vol. I-V, Sibiu, 1892-1975.
1ş G. Fejer, Genus, incunabula et virtus loannis Corvini de Hunyad regni
Rungariae gubernatoris, argumentis criticis illustrata. Buda, 1844.
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Mai laborioasă a fost pentru diplomatica transilvană activitatea colecţionarului Kemeny J6zsef. Numeroasele sale volume manuscrise s-au
aflat după mijlocul secolului al XIX-lea la îndemîna cercetătorilor prin
intermediul Muzeului ardelean 16• Continuînd tradiţia inaugurată de Şin
cai, într-un context mai stimulativ şi mai receptiv, Ştefan Moldovan a
operat o selecţie utilă între documentele adunate de Kemeny. Publicate
iniţial în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" şi continuate şi în „Transilvania", ele au fost puse cu adevărat în circuitul ştiinţific românesc
de către monumentala culegere iniţiată de Eudoxiu Hurmuzaki 17 • Asupra
tuturor acestor documente a planat şi planează încă suspiciunea asupra
autenticităţii lor, cunoscută fiind activitatea „fantezist-creatoare" a colecţionarului Kemeny 18 • Colecţia de documente-copii ale lui Kemeny
oferă posibiltăţi multiple de reluare a discuţiei asupra conţinutului ei.
In primul rînd, o colaţionare Kemeny-Hurmuzaki constată destul de
dese depărtări de Ia textul manuscris, datorate fie unor greşeli de lectură, fie unora de tipar, amplificate în cursul celor două ediţii. Se poate
afirma că materialul documentar manuscris a rămas incomplet valorificat chiar şi numai atunci cînd este vorba despre românii transilvăneni
în general, dar şi pentru cei hunedoreni în special1 9 • Datorită unor posibilităţi actuale de confruntare a copiilor cu originalele, a ieşit la iveală
o altă practică, necunoscută, întrebuinţată în formarea corpusului kemenian. Este vorba despre o constantă tendinţă de substituire a unor
antroponime slavo-române de felul Basarab, Iaroslav, prin altele neconcludente ori chiar împrumutate din calendarul catolic. Sîntem deci
în măsură să afirmăm că nume ca Urban au fost imcompatibile cu realităţile din Haţegul secolului al :XV-lea, iar documentele care le cuprind
sînt ori „prelucrate" ori întru-totul falsificate. 20 De asemenea, aproape
întotdeauna, numirile de localităţi au fost redate în forma maghiarizată
modernă şi nu în cea a documentelor. Kemeny şi copiştii săi au prescurtat apoi textul unor documente, înlocuind pasaje întregi, nu întotdeauna
cu formulări stereotipe, cu preanemulţumitorul etc. 21 •
Concepţiile pozitiviste, comune pentru epoca de sfîrşit a secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, au avut importanţa lor şi
în legătură cu publicarea documentelor medievale hunedorene. SolyomFekete a iniţiat pentru prima dată publicarea unor documente strict legate de Hunedoara prin intermediul Societăţii de istorie şi arheologie a
16 Păstrate

tot în fondurile Bibliotecii filialei Academiei din Cluj-Napoca,
în principal trei serii: Diplomatarium, Supplementum diplomatari şi Appendi;r diplomatari. Documentele sînt aranjate cronologic iar prima
serie are şi un indice de nume şi lucruri.
17 Documente privitoare la istoria românilor. Vol. I/2, 11/2, Bucureşti, 18901891.
lS Francisc Pall, Diplomatica latină cu privire la Transilvania (sec. XI-XV).
In: Documente privind istoria României. Introducere. Voi. II. Bucureşti, Ed. Acad.
R.P.R., 1956, p. 318-319.
19 Iată cîteva exemple: 9 şi 18 febr. 1439 (Supplementum, III, p. 205-206)~
1 mai 1446 (Appendi;r, V, p. 237-238): 5 iulie 1447 (Diplomatarium, III, p. 147149); 12 mai 1464 (Diplomatarium, III, p. 269-271) etc.
20 Vezi
documentul din 12 ianuarie 1453 (Hurmuzaki, Documente... II/2,
p. 90-91).
21 Spre exemplu: 25 august 1404, Supplementum, II, p. 341, = Dl 29.454.
volumele

formează,
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comitatului. Prima serie de documente, publicate în 1882 în volumul
întîi al publicaţiei numitei societăţi, relevă deja pe paleograful valoros
şi pe istoricul tendenţios. In volumele II şi IV se continuă suita documentelor, către sfirşit observîndu-se o grupare mai sistematică a lor, pe
teritorii geografice mai restrînse (Valea Jiului şi Zarand). El însuşi ne-a
dezvăluit faptul că intenţiona să constituie un prim corpus de documente hunedorene 22 • Moartea sa în 1909 a oprit materializarea acestui
proiect. Documentele publicate nu au reprezentat clecit o parte a celor
adunate. Inserarea completă a documentelor în Arhiva naţională maghiară din Budapesta s-a produs după ce Csanki Dezs6 a întocmit cunoscutul său repertoriu asupra informaţiei documentare a epocii Huniazilor. Prin străduinţele cercetătorilor Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, colecţia Solyom-Fekete se găseşte astăzi fotocopiată, în. păstrarea Bibliotecii filialei Academiei din aceiaşi localitate,
aşteptîndu-şi cercetătorii.

Monumentalul repertoriu a lui Csanki Dezs6 23 , amintit deja, a oferit o largă posibilitate ele cunoaştere a unor surse documentare medievale, fără să fie exhaustiv. Faţă de anul 1913, fondurile arhivei buda{)€stane au crescut de aproape patru ori, cu mari şanse de a conţine şi
alte, multe documente relative la Hunedoara. Cel mai mare beneficiu
pe care lucrarea lui Csanki l-a adus istoriografiei a rămas semnalarea
propriu-zisă a documentelor, căci conţinutul lor nu a fost nici măcar
regestat. Este adevărat, unele documente au fost pe larg investigate, dar
marea lor majoritate a rămas insuficient valorificată. Lectura superficială a altor documente a dat naştere unor greşeli de interpretare pe
care o întreagă istoriografie le moşteneşte şi le preia necritic de mai
bine de jumătate de secol.
Importante pentru cunoaşterea surselor locale, transilvane, ale informaţiilor secolelor XIV-XV au fost cataloagele editate pentru colecţiile marilor biblioteci ale Transilvaniei, a celor din Cluj şi Alba Iulia
în primul rînd. Grupate sub formă de regeste, acestea cuprind şi informaţie relativă la părţile hunedorene. Regestele au lăsat însă deoparte
detalii sau nume de locuri şi persoane ce nu făceau obiectul direct al
actelor, lipsindu-ne prin aceasta de informaţii preţioase.
Suita publicaţiilor izolate, nu prea numeroase de altfel, a luat sfirşit în 1946 2·1• Mai apoi, iniţierea publicării, de către cercetătorii maghiari,
a documentelor domniei lui Sigismund de Luxemburg 2 \ a venit cu beneficiul unor noi semnalări documentare, oprite din păcate de prea mult
timp la anul 1410. Conţinutul riimîne în continuare ascuns în spatele
unor regeste modeste ca întindere.
Vezi „Szăzadok", 21, 1887, p. 35.
Op. cit., p. 3-249.
Virginia Sacerdoţeanu, Un document de la regele Ungariei, Mateiaş Corvin. In: „Revista arhivelor", 8, 1946-1947, p. 321-:129.
25 Zsigmondkori okleveltcir.
Vol. I-II/l-2. r:diţia Mă.lyusz Elemer, Budapesta, 1951-1958.
22

23
24
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Ultimul mare grupaj de documente care a văzut lumina tiparului
în 1973, s-a referit la domeniul cetăţii Hunedoara, constituind meritul
profesorului Iosif Pataki 26 • Felul în care au fost restituite este unul din
pogibilele modele moderne utilizabile .

•
Documentele pe care le prezentăm în continuare sînt alese intenţio
nat ain diverse fonduri din ţară şi străinătate*. Ele se grupează prin
informaţia cuprinsă, mai ales pentru teritoriul de nord al fostului comitat Hunedoara. Publicarea lor o înţelegem ca o pledoarie pentru reluarea valorificării izvoarelor scrise medievale, doar ca un început al unei
continue restituiri de informaţii istorice.
1. Alba Iulia, 2 august 1434. Document semnalat de Csanki (V, p. 77,
89), aduce informaţii noi asupra stăpinirii satului dispărut Fenes
(=Brazi) şi al celui existent Bejan-Tîrnăviţa. Proprietari ai lor sint nobilii din familia provenită din Brănişca. Capitlul din Alba Iulia înregistrează faptul că la 1434 fii lui Andrei, anume Ladislau, Petru, Nicolae şi Ioan, au zălogit, pentru suma de 25 de florini de aur, lui George
şi fiului său Blasiu, cele două sate menţionate. Actul ne dezvăluie că
zălogirea de care se vorbeşte a fost făcută de un alt membru al familiei,
Gerhard, fiul lui David, fiilor lui Andrei. Se formulează condiţia restituirii satelor în cazul achitării de către proprietar, a sumei în discuţie.
Actul inserează una dintre primele învoieli intrenobiliare locale.
Dintre cele două sate, Fenes-ul (Brazii), dispărut în hotarul comunelor de astăzi Şiomuş şi Brănişca, este singurul antemenţionat documentar. Numele provine din românescul brazi, tradus în limba maghiară.
Este un toponim medieval intîlnit prin compunere şi la numele altor
sate din ţinuturile hunedorene (Fenyalat =Sub brazi - disp. intre Nucşoara şi Mălăieşti; Fenestorok = Strîmtoarea cu brazi, Brazi, intre
Riu de Mori şi Clopotiva). La 1292 satul apare deja într-un document
ca locuit de români şi stăpînit de nobili maghiari din neamul Akos,
instăpîniţi şi la Guarasada şi la Ilia 27 • In anul 1418 apare din nou în
documente în forma Fenywfalua (=Satul Brazi) 28 • In intervalul celor
două menţionări satul trebuie să se fi împărţit între mai mulţi proprietari, printre care şi nobilii din Brănişca. Celălalt sat intră doar cu această
ocazie în informaţia medievală scrisă.
2. Turda, 10 februarie 1448. Documentul, regestat de Szabo K. în
189029 , are o valoare deosebită. El aparţine unei categorii relativ restrînse de documente, pentru prima jumătate a secolului al XV-lea, cunoscute sub numele de diploma armalis.
* Adresez mulţumirile cuvenite cercetătorului Konrad Gundisch pentru ajutorul dat în vederea publicării documentelor.
26 Domeniul Hunedoara
la începutul secolului al XVI-Zea. Studiu şi documente. Bucureşti, Edit. Acad. R.S.R., 1973.
2'7 DIR.C. XIII, vol. II, nr. 429, p. 389.
28 Csanki D„ op. cit., p. 90.
29 Szab6 Karoly, Az Erdelyi Miizeum eredeti okleveleinek kit•<mata (12321540). Budapesta, 1890, p. 62, nr. 296.
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Iancu de Hunedoara recompensează prin acest act pe credinciosul
magistrul Petru, fiul lui Iacob, de Berekzow, acordîndu-i un blazon
şi toate drepturile care decurgeau din acest fapt. Personajul ca atare,
provine dintr-o localitate hunedoreană, identificată cu Bîrsăul. Pînă la
1440 localitatea ţinea de autoritatea voievodului (ad honorem wayuodatus . .. pertinuisse)3°, după această dată fiind donată lui Iancu. 1n intervalul 1440-1448 trebuie explicată apariţia acestui nobil de Bîrsău. Doar
cu titlu ipotetic am putea presupune că respectivul Petru era fie originar din Bîrsău şi avea pămînturi în alte părţi, fie Iancu îl înzestrase
la rîndul său din posesiunea sa din Bîrsău. Oricum, la începutul anului
1448, Petru nu mai are nevoie de pămînturi pentru a-şi justifica titlul.
Diploma îi conferă blazonul şi o serie de privilegii speciale cuvenite
unei categorii nobiliare: dreptul de flamură în campanie militară, în
duelul din turnire, cu lancea, dreptul la cort propriu şi pecete inelară.
Deosebit de importante sînt meritele enumerate. In primul rînd este
vorba despre o succintă descriere a dezastrului de la Vama (10 noiembrie 1444). Se specifică sorţii incerţi ai bătăliei, apoi intervenţia ienicerilor şi se trece peste sfîrşitul luptei, terminată cu victoria lui Murad
al II-lea şi moartea lui Vladislav I. Al doilea eveniment în care beneficiarul a fost implicat a fost acela al luptelor din noiembrie-decembrie
1446 purtate împotriva regelui Frederic al III-lea de Habsburg. 1n cursul
luptelor şi al devastărilor produse de armata guvernatorului în Austria
şi Stiria, Petru este rănit grav de o săgeată, în grumaz, după cum pare
a sugera figura de pe blazon. Reflectarea fidelă a serviciilor aduse de
către simbolistica blazonului (capul de turc şi rănirea prin săgetare) ne
sugerează originea sa socială. Ostaşul reprezentat este înarmat ca un
luptător pedestru, prin coif şi scut mai ales. De aceea se poate spune
fără greşeală, că avem de-a face cu un reprezentant al micii nobilimi,
ferventă susţinătoare a politicii marelui voievod.
Blazonul propriu-zis (fig. 1), semnalat încă de Szabo, a fost cata·logat, dar descris doar parţial şi fără nici un fel de consideraţii, de către
D. Radocsay 31 • Aşezat în partea stingă sus, se înscrie într-un dreptunghi
de ll,2X8,8 cm. Chenarul, lat de 0,9 cm, este colorat într-un verde des:..
chis, pastelat. Pe un cîmp aurit, străbătut de vrejuri albe, discrete, se
aşează blazonul propriu-zis. Scutul, fără să aparţină unui tip heraldic
bine definit, are fondul de un albastru închis. 1n mijloc, dintr-o coroană de aur cu trei flori trilobate şi spini intermediari, se ridică un
oştean înveşmîntat în cămaşă de zale, sugerată prin ondulaţii fine de
culoare albă pe un fundal albastru. El poartă o glugă roşie ce îi cade
pe umeri, terminîndu-se cu un tiv caroiat. Trăsăturile feţei, fără barbă,
se detaşează clar de sub o cască „pălărie de fier". In mina dreaptă ţine
o spadă, în timp ce cu stinga, îndepărtată de corp, într-o poziţie ce se
vrea spaţializată, o pavăză roşie cehă. Deasupra scutului este un coif
simplu, cu viziera lăsată. O coroană identică cu cea de pe scut prinde o
mantie de culoare albastră închis în exterior şi albastru deschis în insău,

so Teleki J6zsef, op. cit., vol. X, nr. 39, p. 91.
at Gotische Wappenbilder auf ungarlschen Adelsbriefen. In: „Acta Historiae
Artium", 5, fasc. 3-4, 1958, p. 356.
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Fig. 1

Blazonul lui Petru de

Bîrsău

terior, desfăşurată în falduri bogate în jurul scutului. Din coroana iese
un bust de turc cu turban alb, haină albastră şi guler alb. Trăsăturile
feţei sînt foarte bine redate.
Valoarea documentului constă în primul rînd în faptul că este vorba despre prima diplomă armalis cunoscută, emisă în voievodatul Transilvaniei32. Jn acelaşi timp este a doua cunoscută de la Iancu de Hunedoara, după cea emisă la Timişoara, în 13 octombrie 1447, pentru familia Pogany, şi singura sa piesă cunoscută relativă la părţile voievodatului. Dimensiunile cîmpului, forma de aşezare a componentelor, decorul fundalului, dovedesc asocierea ei cu alte însemne heraldice asemănătoare ale celei de-a doua perioade de răspîndire a tipurilor gotice
din regat (1435-1456). Deşi emisă la Turda, în Transilvania, piesa ca
atare nu este suficientă pentru a argumenta existenţa unui centru
local, creator de astfel de opere artistice. Ceea ce este sigur este faptul
că meşterii s-au deplasat alături de curtea lui Iancu de Hunedoara. Este
de remarcat siguranţa liniilor desenului şi vioiciunea culorilor. Ca elemente noi, între componente, pot fi remarcate figura de otoman, pelerina ce îmbracă scutul, oşteanul rănit cu echipamentul său.
32

Ibidem.
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asemă

nătoare unor români hunedoreni mult mai merituoşi decît acel Petru
din Bîrsău. Multe steme nobiliare trebuie că îşi au originile din acea
epocă a lui, mai receptivă decît altele la ilustrarea simbolică, heraldică,
a apartenenţei de clasa privilegiată. Selecţia aleatoare a timpului ne-a

transmis însă numai documentul de la 1448.
3. Buda, 29 februarie 1464. Aparţine colecţiei Solyom-Fekete şi
este necunoscut din alte surse.
La porunca personală a lui Matia Corvinul este redactat un privilegiu pentru nobilii Blasiu şi Nicolae de Răcăştia, în legătură cu transferul cincizecimii regale percepute din satul Lindjina (astăzi Izvoarele,
comuna Teliucul Inferior) de la oameni şi iobagi (populos et jobagiones).
Răcăştia, menţionată încă la mijlocul secolului al XIV-lea, a dat
mai multe familii nobiliare modeste ca importanţă, care s-au delimitat
mai ales după cel de-al treilea sfert al veacului al XV-lea 33 • Este greu
de precizat care ar putea fi faptele excepţionale, cel mai probabil militare, la care au luat parte cei doi beneficiari. Satul Lindjina, la 1453
menţionat ca aparţinînd cetăţii Deva 34 , era la data documentului nostru
un sat bine cuprins în procesul de feudalizare. Cnezii locali au fost
pentru prima dată înregistraţi la 1446 35 • Ei vor rămîne în stăpînirea
satului în toată durata secolului al XV-lea şi la începutul secolului al
XVI-lea. In această lumină este explicabilă concesiunea regală limitată,
privind doar darea cincizecimii.
4. Buda, 27 august 1471. Actul a fost publicat cu lacune şi greşeli,
în 1791 de către Szeredai Anton şi apoi regestat încă în anul 1889 de
către Beke Antal3 6 •
Ca urmare a plîngerii capitlului din Alba Iulia, aflăm despre castelanii cetăţii Hunedoara că şi-au însuşit pe nedrept dijma din teritoriul comitatului, cuvenită forului eclesiastic. Puţin cunoscută în comitat, această obligaţie feudală nu poate avea un cuantum prea însemnat,
deoarece în mod obişnuit nu o plăteau decît credincioşii catolici. Atitudinea castelanilor de la Hunedoara faţă de această dare pare să aibă
antecedente locale mai vechi căci altfel nu ne-am explica precizarea
preventivă a documentului pentru castelanii viitori (futuris castelanis).
Este cunoscut faptul că slujbele regale, inclusiv castelatura, erau beneficiare. Cu toate acestea, încă din secolul al XIV-lea, rapacitatea unor
slujbaşi sau insuficienţa unor venituri realizate din castelanie a dat naş
tere unor numeroase abuzuri, chiar şi vizavi de bunurile bisericii. Deoarece este vorba despre mai mulţi castelani în cetate, castelani ce pot
fi George Lackfi şi Ioan de Polyen (sat disp. lîngă Grind şi Lasău), menţionaţi la 1477 37 , abuzul este în parte explicabil. Este greu de crezut că
Csânki D., op. cit., p. 130, 221.
Idem, op. cit., p. 106.
Idem, op. cit., p. 106, 201.
JG Szcredai Anton, Notitia veteris et novi Capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae .. ., Alba Iulia, 1791, p. 105; Beke Antal, Az erdelyi Kdptalan leveltara
Gyu.lafehervcirt. Buaapesta, 1889, p. 75, nr. 336.
a1 Magyari Kâroly, Regestcik Als6fehervcirmegye leveltarcib6l. In: Tortenelmi
tar", 8, 1907, p. 96.
33

84
35
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în situaţia dublării funcţiei abuzul s-a făcut dintr-o necesitate foarte
personală a celor doi. Rămînerea în funcţie, un timp îndelungat după
comiterea unei încălcări de atribuţii, ar fi fost problematică. Ni se pare
deci că acţiunea se poate justifica prin insuficienţa ventiurilor domeniului cetăţii pentru întreţinerea aparatului administrativ şi a monumentului propriu-zis. Situaţia se justifică şi în condiţiile concurenţei cetăţii
Deva la repartizarea bunurilor regale din interiorul comitatului.
5. Alba Iulia, 17 august 1472. Aparţinător vechii colecţii a lui Solyom-Fekete, nu a fost înregistrat de nici o altă referinţă. Şi acest
ultim document este legat de părţile din preajma rîului Mureş.
Obiectul actului îl constituie o posesiune dintr-un sat dispărut,
Eche, situat undeva în preajma localităţilor de astăzi Pestişu Mare şi
Batiz. Antemenţionat încă de două ori38 , satul are şi el caracteristicile
regimului de proprietate ale zonei în care se încadrează. Nobilimea stă
pinitoare este integrabilă păturilor mici şi mijlocii ale clasei stăpîni
toare. Şi în acest caz satul este împărţit intre mai mulţi proprietari.
Printre ei, Petru Wak (Orbul) din Bacea stăpînea o bucată de pămînt
valorind 34 de florini de aur pe care o vinde cu toate cele ce ţin de
ea unei familii din Pestişu Mare. Prezenţa numitei Sofia, soţia lui Blasiu Bodor, în postura de cumpărătoare alături de soţ, nu este obişnuită.
Ea se justifică numai printr-o contribuţie personală la preţul posesiunii
cumpărate. Apelativul feminin, propriu panteonului ortodox, ar putea
ascunde pe o româncă înzestrată, aparţinînd unei familii cneziale sau
nobiliare apropiate.

ANEXE

1

1434 august 2, (Alba Iulia)
Capitlul din Alba Iulia fnregistreazii transferul ziilogirii posesiunilor Feneş
Bejan-Tfrnăviţa, ale lut Gerhard, fiul lui David, de la rudele sale Ladislau,
Petru Nicolae şi Ioan, fut lui Andrei de Briinişca, către George şi fiul siiu Blasiu,
de Brănişca. Achitfnd suma de 25 de florini de aur, George se obligă să restituie
posesiunile fndată ce proprietarii vor înapoia suma împrumutată.
şi

2

1448 februarie 15, Turda
Iancu de Hunedoara conferă magistrului Petru, fiul lui Iacob, de Birsău,
un blazon nobiliar fmpreună cu toate drepturile ce decurg din acest fapt, ca răs
plati1 pentru serviciile aduse de acesta fmpotriva turcilor, fn lupta de la Varna,
şi împotriva lui Frederic al 111-lea de Habsburg.

aa Csanki D., op. cit., p. 87.
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3

1464 februarie 29, Buda

Matw, regele Ungariei, acordă nobililor Blasiu şi Nicolae de Răcăştia, cincizecimea regală percepută de la oamenii şi iobagii din Izvoarele (Lindjina), în comftatul Hunedoara. De asemenea transmite o poruncă stringătorilor şi administratorilor acelei dări.

4

1471 august 27, Buda

Matia, regele Ungariei, ascultînd plingerea capitlului din Alba Iulia, poruncastelanilor cetăţii Hunedoara să nu mai îndrăznească a lua sau tulbura
perceperea dijmelor cuvenite capitlului, din teritoriul comitatului.

ceşte

5
1472 august 17, (Alba Iulia)

Capitlul din Alba Iulia adevereşte că Petru Wak de Bacea a vîndut posesiunea sa Eche, din comitatul Hunedoara, cu toate cele ce ţin de ea, lui Toma fiul
lui Blasiu Bodor de Pestişu Mare, soţiei sale Sofia şi moştenitorilor lor, pentru
suma de 34 de florini de aur.

DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT LE COMITAT DE
HUNEDOARA AU XVe SIECLE
Resumme
L'article passe en revue Ies autorites emettrices et celle qui gardent Ies documents medievaux concernant le comitat de Hunedoara; on poursuit l'evolution
de la publication de ces sources le long des XIX"-XXe siecles; on souligne Ies
posibilites de la restitution et la necessite de leur publication pour connaitre l'histoire de la Transylvanie.
Les cinq documents publies dans la deuxieme partie, choisis des divers fonds,
concentrent l'information sur Ies parties du Nord du comitat surtout. Chaque
document est interprete separement et integre parmi Ies surces deja connus.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

A. RUSU

98

Nos, Capitulum ecclesie Transsiluane, memorie commendamus quod Ladislaus,
filius Andree de Baranchka, I in sua, necnon Petri, Nicolai et Johannis, fratrum
suorum, personis, coram nobis personaliter constitutus I dixit, retulit et taliter est
confessus quod licet ipsi a nobili viro Georgio de eadem Baranchka I duas possessiones, Fenes et Besen vocatas, in comitatu Hwnyad existentes, pro vigintiquinque
I floreni auri puri plene persolutis, titulo pignoris, habuerint, tamen quia receptio
et remutatio I earundem ad Gerhardum, filium David de eadem, racione proximiorum consaguineitatisl pertinere I dinosceretur. Obhoc ipsi easdem duas possessiones eidem Gerhardo rehabitis, predictis vigintiquinque I florenis auri ab eodem
remisissent et res[igna]ssent2 tali tamen condicione mediante quod quicumque I
idem Georgius aut Blasius, filius eiusdem, easdem duas possessiones ab eodem
Gerhardo I redimere et remutare possent extunc ipsi rehibitis dictis vigintiquinque
florenis auri easdem eidem I Georgio aut filio eiusdem remittere et resignare
teneatur, difficultate absque omni; ad quod se I idem Gerhardus sponte obligavit
coram nobis harum nostrarum testimonio litterarum.
Datum I feria secunda proxima post festum advincula beati Petri apostoli,
anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.
Arh. Naţ. Magh. Dl. 45.003 sau 45.008 (fotocopie ne87, fasc. l, nr. 4. Copie microfoto Arh. Statului Bucureşti, rola 25/Cehoslovacia, cadrul 9.
Orig. hîrtie, cu urme de pecete rotundă aplicată pe
verso.

1

2

Corect consanguineitatis.
Parţial acoperit de banda de hlrtie

susţinătoare

a

peceţii;

completat

după

sens.

Nos, Johannes de Hwnyad, regni Hungarie gubernator etc„ memorie I commcndamus tenore presentium significantes quibus expedit universis: suadet ratio virtutibus equare I prima luadis lavamque meritorum copiam paribus ornamentis conservare, rebus etenim humanus 1 id I magis offertur consentaneum, ut si et virtus
ipsa digno estimabitur precio et dulcorata patentibus I commodis opera discretione
dumfera merientur sane; igitur, consideratis et in memoriam nostram revocatis I
rnultimodis fidelitatibus et fidelium serviciorum gratuitis meritis sinceris complacentys atque I virtuosis gestis nobilis magistri Petri, fily condam Jacobi de Berekzow, quibus ipse sacre regni Hungarie corone demumque nobis, primo videlicet cum nos cum serenissimo principe I domino Wladislao, Hungarie, Polonie etc.
rege, domino nostro gracioso, levato valido suo exercitu contra I sevissimos turcos,
crucis christi persecutores, procesissemus et penes Nigrum Mare, in quodam loco I
Warna vocato castrametati, cum nefandissimo turco Amurath, domino scilicet turcorum, ac I ipsius visiri homini orrenda2 potentia letale prelium commisissemus,
idem magistri Petrus, tamquam I fidelis athleta patrie ac defensor, hostes, ipsos
irruit et plurima animositate roboratus non modica militaria I opera exhibet et ostentat et dum, nesciretur cui parte victoria e celo donaretur, quosdam peditcs
wlgo I janchaar penes nostrum latus aggreditur et eorum turmas segregari cupienti, grave wlnus ibidem I fuit [ex]primatum 3 , sed ante ex tam grave wlnere
eius virtus [...] 4 absit quin maiora fidelitatis opera [...]ercere5 desiderat et procurat sedam6 enim I dum post alias nostras exercitus in quibus nobiscum adherat
contra serenissimum dominum Fridericum, regem Romanorum, pro recuperatone'
sacre corone I nostrum exercitum movissemus, regnique Austrie et Stirie preda
gladio et igne vastassemus, prefatus rnagister Petrus in nostris sarvicys ibidem
viriliter cetans, I similiter gravis sagitte pertulit wlneris et grata servicia studuit
cum sui sanguinis effusione exhibere et licet rnultiplura fecerit gratia serviciorum I
hec cum premissa dumtaxat tero quoddam sepedictum signe futurorum recordio
duximus transeunda, intuitu quorum volentes sibi nostram exhibere benevolcnciam I favorosam hec arma sew nobilitatis insignia que in principio sew capi te
presentium arte pictoria figurata sunt, ac latius expressata I eidem magistro Petro
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suisque heredibus et posteritatibus necnon fratribus universis, anima deliberato ac
ex certa scientia necnon auctoritate nostre gubernacionis qua I fungimur8, dedimus, donavimus et contulimus ymo damus, donamus et conferimus concedimusque
et presentibus elargimur, ut ipse suique fratres et posteritates I universi, predicta arma sew nobilitatis insignia, more aliorum nobilium similiter armis utentium a modo in antea et imposterum ubique locorum videlicet I in prelys hastiludys duellis torneamentus alys omnibus atque singulis exercitys nobilibus videlicet
et militari bus necnon sigillis anulis 8 torquis I velis papilionibus sive tcntorS·s et
generaliter in quarumlibet rerum et expedicionum quibus sub mere et nobilitatis
sincere titulo quali ipsos I a quibuslibet condicionis et dignitatus hominibus dicti
nomnari, appelari ac reputari, gerere, gestare ac omnibus et singulis generis honoribus et libertatibus I quibus ceteri proceres nobiles et alienes regni dicti similiter armis utentium quorumlibet consuetudine vei de jure facti sunt et gavisi,
frui valeant atque I gaudere possent. Harum nostrarum, quibus sigillum nostrum
est appensum vigore et testimonio literarum mediante.
Datum Torde, feria quinta proxima I ante dominicam Reminiscere, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.

[Pe verso

însemnări

din secolele XVII-XIXl
B.C.U. Cluj-Napoca, Colecţia diplome de înnobilare,
nr. 2. .
Original pergament, 43,6X31,2 cm, cu blazon pictat
policrom în colţul din stinga sus. Pecete atirnată
pierdută.

1 Lectură nesigură.
2 Ibidem. horrenda?
3
4

5

Nesigur, începutul ros. Posibil şi propinatum.
Cuvînt indescifrabil, locul ros din cauza plicaturii.
Inceputul ilizibil. Probabil exercere.

s

Lectură nesigură.

7

Astfel în original, corect recuperatione.

8

Lectură nesigură.

[Comissio]1 propria domini [regisJ"
Nas, Mathias, [dei gracia]3, rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. memorie
commendamus tenore presentium significantes, quibus I expedit universis, [quod
nas, con]sideratis 4 fidelibus sarviciis fidelium nostrorum nobilium Blasii et Nicolai
de Rakosd per I eos primum s[acri ... ]5 regni nostri Hungarie corone et expost
maiestati nostre, in nonnulis rebus constanter exhibitis I et impensis, quandam
possessionem eorundcm Blasii et Nicolai de Rakosd, Lenchsina vocatam, in partibus nostris I Transsiluanis, in com[it]atu 6 de Hwnyad existentem, consequenter vero
universos populos et jobagiones ipsorum Blasii et I Nicolai in dictam L[en]chsina 7
pro tempore commorantes a solucione proventuum quinq[u]agesimalium 7 in de dictis partibus I Transsiluanis regie [m]aiestati 7 in singulis annis more soli to provenire debentium, ex gra[cia]m 7 nostra speciali in perpetuum I duximus eximendum
[et]7 supportandum ymmo eximimus et supportamus atque omnio exoner(a]mus 7
presentium per vigorem. Quocirca vobis f[idel]ibus 7 nostris dicatoribus et extractoribus unacum administratori bus huiusdem provencium quinquagesimalium I in prescriptis partibus [nostrisF Transsiluanis pro tempore constitutis prcscncium noticiam habituris [har]um 7 serie firmissime I mandamus quatenus [a mo]do~ imposterume populos et jobagiones memoratorum Blasii et [N]icolai' de Rakosd in possessione I eorundem Len[chsinaF [nunc]9 pro tempore commorantes ad solucionem dictorum proventium [quinq]uagesimalium 7 contra I[ ..... .]1° I aut rebus eor[rum ... )1
impedire vei dampnificarc nunque prcsumatis et ncque su[... m]odo 7 aliquali
grade I nostre sub obtcntu. Presentes autcm post eorum lecturam sempcr reddatis
presen tanti.
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Da[tu]m' Bude feria quartam I post domi[cinam]7 Reminiscere an[no dimini]U
millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.
Naţ. Magh.
clară). Fotocopie

Arh.

Dl. 45.003 sau 45.008 (fotocopie nela Biblioteca Filialei Cluj a Acad.

R.S.R.
Orig. hîrtie cu

rosături in
protejată aplicată sub text.

1
2
1

Ros din cauza plicaturii, întregit

după

jurul plicaturilor, pecete

sens.

Ibidem.
Ibidem.

Rupt circa 2 cm, completată după sens.
s Rupt circa 2 cm.
e Ros din cauza plicaturii, întregit după sens.
7 Rupt din cauza plicaturii, completat după sens.
8 Corect inposterum.
s Intregire probabilă.
10 Rînd ilizibil datorită deteriorărilor provocate de
11 Acoperit de pecete, întregit după sens.
t

pllcatură.

Mathias, dei gracia, rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris castellanis
castri nostri Hwnyad, salutem et graciam. I
Expositum est nobis in personis fidelium nostrorum honorabilis capituli ecclesie Albensis Transsiluane querulose quomodo vos I decimas eiusdem eidem de comitatu Hwnyad provenire debentes quasi sine! precio minimegiuste2 et indebite
occupare consuevissetis I occupareque non cessaretis propter quas ipsum capitulum
in huiusmodi suis decimis dampnum pateretur non modicum I supplicans idem capitulum sibi per nos superinde opportune provideri. Unde nos nolentes ut decime
ipsius capituli I per quempiam sit indebite occupentur. Fidelitati vestre firmiter
committimus quatenus amodo deinceps pretactas decimas I annotati capituli occupare aut vos in easdem quoquomodo ingere millatenus presumatis et hocidem
imiungimus I futuris castellanis dicti castri nostri firmiter observare presentibus
perlectis exhibenti restitutis.
Datum Bude I feria tercia proxima post festum beati Bartholomei apostoli,
anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo I primo, regni nostri anno
quartodecimo, coronacione vero octavo.
(Sub text, de o altă mină contemporană:) Ad relationem domini Ladislai prepositi ecclesie Budensis ... 1
Biblioteca Bathyaneum Alba Iulia, III-50.
Orig. hîrtie, cu pecete de ceară roşie prinsă pe verso,
deteriorată.

REGESTE: Szeredai Anton, Notitia .. ., Alba Iulia,
1791, p. 105. Beke Antal, Az erdelyi kciptalan leveltcira Gyulafehervcirt. Budapesta, 1889, p. 75, nr. 336.
1 Urmează medio, tăiat.
2 Lectură nesigură.
1

Cuvint nedescifrat.

Capitulum ecclesie Albensis Transilvanie omnibus Christifidelibusl presentibus et futuris presens scriptum salutem in omnia salvatore.
Ad universorum I noticiam harum serie volumus pervenire quod Petrus Wak
de Bachfalwa coram nobis personaliter est confessus in huicmodum quod ipse I
raconabilibus2 ex causis totales porconesl suas possessionarie in possessione Eche
vocata, in comitatu de Hwnyad existente, habitas cum cunctis et singulis I ipsarum
utilitatibus proventibus et pertinenciis quibuslibet puta terris arabilibus cultis et
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incultis, silvis, nemoribus, pratis, fenetis, aquis, aquarumque I decursibus ac locis
molendinorum et generaliter quarumlibet utilitatum earundem integritatibus ad
casdem spectantibus et pertinere dinoscentibus Thome filio Blasii I Bodor de Alpesthes ac nobili donne Sophie, consorti eiusdem, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis pro trigintaquattuor florenis auri puri plene I ut dixit habitis
ab eisdem et receptis dedisset et vendidisset, ymmo dedit et vendidit coram nobis
iure perpetuo et irevocabiliter possidendas, tenendas pariter I et habendas assumpmens nichilominus prefatus Petrus Vak et obligans se memoratos Thomam et
nobilem dominam 4 Sophiam consortem suam inpsorumque heredes I et posteritates universas in dominio ipsarum porconum 3 possessionarium contra quoslibet
impetitores et causidicos suis laboribus propriis et expensis conservare I atque expedire. ln cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes ilteras nostras
privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem I duximus concedendo.
Datum feria secunda proxima post festum assumptionis Marie virginis, anno
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo.
Arh. Naţ. Magh. Dl. 45.022. Fotocopie la Biblioteca
Filialei Cluj a Acad. R.S.R
Orig. hîrtie, cu pecete atîrnată.
1
2
3
4

Astfel în orig.
Corect racionabilibus.
Corect porciones.
Abreviat fără semn de abreviere.
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UN TIRG „UITAT" -

DOBRA (SEC. XV-XVII)

COSTIN

FENEŞAN

Viaţa oraşelor sub aspectele ei cele mai diferite, factor care a caracterizat şi înrîurit, uneori cu o pregnanţă deosebită, evoluţia vieţii
economico-sociale dar în acelaşi timp şi politice a Transilvaniei în
cursul evului mediu, s-a bucurat de interesul mereu crescind al istoriografiei române. Cercetările au stăruit însă ele cele mai multe ori asupra marilor centre urbane precum Braşovul, Clujul, Sibiul, Bistriţa sau
Sighişoara, fără a aborda într-o măsură îndestulătoare evoluţia istorică
a oraşelor mai mici ori a tîrgurilor, element care întregeşte nu numai
prin ponderea numerică, ci deopotrivă prin manifestările pe plan social-economic, imaginea vieţii urbane din Transilvania medievală. Aceste
considerente, coroborate cu rezultatul cercetărilor noastre de arhivă,
ne-au îndemnat să acordăm atenţia cuvenită trecutului unui nucleu urban ,,uitat" de la fruntariile de apus ale pămîntului transilvan - Dobra.
Aşezată pe Mureş, acolo unde marele curs de apă se eliberează
pentru o clipă din strînsoarea munţilor, Dobra ocupa o poziţie strategică de prim ordin, influenţînd în bună măsură devenirea şi evoluţia
ei istorică. Pe la Dobra trecea însemnatul „drum al sării", pe care una
din bogăţiile de seamă ale Transilvaniei, sarea, îşi urma calea spre Banat şi părţile Aradului ori chiar mai departe. Dobra era în acelaşi timp
punctul din care putea fi controlat atît drumul pe uscat de la Lipova
ia Deva, cit şi artera de acces - nu mai puţin importantă - spre
Banat, pe la Margina, Făget, Mănăştur şi Lugoj. Şi tot la Dobra se
ridica iniţial o cetate ţărănească iar mai apoi una regală', înscrisă cu
rosturi bine definite în sistemul de apărare a văii Mureşului, calea cea
mai scurtă şi mai lesnicioasă de pătrundere în Transilvania dinspre hotarele ei de apus. Fortificaţia de la Dobra trebuie socotită cu bun temei
drept un avanpost deloc neînsemnat al marilor cetăţi de la Deva şi Hunedoara şi deopotrivă un punct de sprijin eficient pentru cetăţile bănă
ţene Lipova, Margina şi Făget. 1n fine, dar nu şi în ultimul rînd, Dobra
reprezenta centrul unei regiuni cu bogate resurse animaliere şi silvice,
favorizînd dezvoltarea unei intense activităţi economice.
Deşi aşezarea de tip urban de la Dobra este atestată documentar
abia din a doua jumătate a secolului al XV-lea, totuşi începuturile ei
trebuie căutate mai timpuriu, mai ales că aici se stabilise centrul unui
district românesc menţionat încă în veacul al XIV-lea 2 • Urmînd procesul general de geneză a majorităţii centrelor urbane din Transilvania,
Dobra se înfăţişează la început ca o aşezare rurală, constiuită fără îndoială în vecinătatea imediată a cetăţii omonime, după cum o ilustrează
în chip concludent mărturiile arheologice. Epoca lui Iancu de Hunedoara,
1 Şt.

Pascu, Voievodatul

Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p. 238,

n. 28.
2

Dobra

Cu
pînă

altă

la

ocazie vom prezenta istoricul
secolului al XV-lea.

şi

privilegiile districtului românesc

sfirşitul
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bogată în transformări care aveau să contribuie la cristalizarea rosturilor atîtor aşezări urbane şi rurale din Transilvania, a însemnat şi în
cazul Dobrei un moment de răscruce. Răsplătind atît serviciile militare
aduse de voievodul transilvănean la curmarea anarhiei interne generate
de opoziţia unor mari feudali faţă de puterea centrală cit şi contribuţia
sa la lupta împotriva expansiunii otomane de la Dunăre, regele Ungariei, Vladislav I, i-a dăruit la 8 octombrie 1441 moşia Dobra, „care ţine
în prezent de cetatea noastră Deva, fiind stăpînită de către castelanii
acesteia, dimpreună cu districtul şi cu toate celelalte pertinenţe care o
privesc" 3 . Dania regală vine să ilustreze o dată mai mult un moment
din procesul de constituire a întinselor proprietăţi ale lui Iancu de Hunedoara, care aveau să formeze baza umană şi materială în lupta dusă
pentru stăvilirea înaintării otomane şi apărarea Europei centrale şi de
sud-est. Semnificativ e faptul că din cele 703 sate, 28 de tîrguri şi
oraşe şi 13 cetăţi stăpînite de Iancu de Hunedoara în Transilvania pe
la mijlocul secolului al XV-iea 560 de sate, 20 de tîrguri şi oraşe şi
9 cetăţi se găseau în părţile Haţegului, ale Zărandului, Aradului şi în
Banat 4 • Dăruirea Dobrei nu apare astfel ca un fenomen accidental, ci
marchează intenţia limpede a lui Iancu de Hunedoara transformată
în scurt timp în realitate - de a stăpîni în cea mai mare parte întinsul
domeniu al cetăţii Deva, cuprinzînd în cadrul celor patru districte româneşti de acolo (între care cel al Dobrei) mai bine de 50 de sate 5 .
Prin aceasta voievodul transilvănean îşi asigura nu numai lărgirea bazei umane şi materiale a autorităţii sale, dar şi stăpînirea nemijlocită
asupra unui ţinut de importanţă strategică deosebită, locuit aproape cu
desăvîrşire de către românii din mijlocul cărora se ridicase şi Iancu.
Atenţia acordată de Matia Corvinul dezvoltării oraşelor şi sporirii
rolului acestora în cadrul politicii de centralizare, internă şi de întărire
a puterii regale 6 nu a rămas fără urmări nici pentru destinele Dobrei.
In vara anului 1475 regele a poruncit voievodului şi vicevoievozilor
Transilvaniei, ca pe viitor să nu mai îngăduie dregătorilor însărcinaţi
cu strîngerea dărilor (dicatoribus et exactoribus) perceperea vreunei taxe
ori contribuţii de la cetăţenii (cives) Dobrei, încălcînd astfel „vrerea
3 Hurmuzaki-Densuşianu,
Documente privitoare la istoria românilor, vol.
1/2, doc. DLXXIV, p. 680: „possessionem Jofyw nuncupatam in comitatu de Hunyad parcium nostrarum Transsiluanarum habitis, que nune ad castrum nostrum
Dewa per castellanos eiusdem possidetur, cum districtu et singulis aliis pertinenciis ad eam spectantibus". Vladislav I a condiţionat însă dăruirea moşiei şi a
districtului Dobra după cum urmează: „ ... dum temporis in processu nos aut successores nostri reges Hungarie antedictam possessionem Jofyw viceuersa ad dictum castrum (Deva - n.n.) reappropriare et a manibus sepedicti Johannis waywode aut heredum suorum rehabere voluerint, ex tune ipse seu ydem (heredes n.n.) habitis a nobis seu successoribus nostris vna vel pluribus aliis possessionibus diete possessioni Jofyw equiualentibus, eandem nobis aut dictis succesoribus
remittere et resignare teneantur".
4 Şt. Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Iancu
de Hunedoara, în „Studii şi cercetări de istorie Cluj", voi. VIII (1957), nr. 1-4,
p. 43.
5 Idem, Voievodatul Transilvaniei, p. 265.
6 Elekes L., A kozpontosi.t6 politika belsă erăforrcisai a XV szazad mâsodik
Jezeben, Budapesta, 1955, p. 18-22 (în col. „A tortenettudomâny kerdesei" 18).
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noastră şi

scrisorile întocmite în privinţa libertăţii oraşului nostru Dobra"7. Semnificativ e faptul că într-un răstimp de numai 34 de ani Dobra a înregistrat saltul spectaculos de la statutul de moşie (possessio)
la cel de oraş (civitas) înzestrat de puterea regală cu imunităţi de prim
ordin. Data ridicării Dobrei la rangul de oraş, precum şi acordarea privilegiilor pentru respectarea cărora s-a dovedit necesară intervenţia regală din 1475, ne rămîne încă necunoscută. Credem totuşi că evoluţia
mai pronunţată a Dobrei pe calea urbanizării s-a produs în timpul şi
sub oblăduirea nemijlocită a lui Iancu de Hunedoara, iar conferirea calităţii de oraş şi a imunităţilor mai sus-amintite s-a datorat politicii
urbane promovate de Matia Corvin, succesor al moştenirii părintelui
său. Ni se pare totodată că deceniul 1460-1470 reprezintă cu mare probabilitate perioada în care Dobra şi-a dobîndit privilegiile şi statutul de
oraş. Incepînd cu ultimul deceniu al secolului al XV-lea Dobra va fi
menţionată numai ca tîrg (oppidum) e drept, privilegiat - calitate
care se apropie mai mult, cn:~dem, de situaţia sa de fapt. ln 1401 şi 1494,
cînd dobrenii au solicitat puterii regale confirmarea privilegiilor acordate ele Matia Corvin, aşezarea e menţionată doar ca tîrg (oppidum)\
aşa e:um o vor face de altfel toate documentele ulterioare.
In 1515, cu ocazia reconfirmării scutirii de taxe şi contribuţii, voievodul transilvănean Ioan Zapolya a reînnoit în favoarea cetăţenilor şi
locuitorilor tîrgului ( cives et inhabitatores oppidi J ofyw) prevederea
potrivit căreia căpitanilor, vicecăpitanilor şi dregătorilor cetăţii Deva li
se interzisese desfacerea vinului propriu la Dobra, fără îngăduinţa lo~al
nicilor9. Puţinătatea documentelor păstrate nu ne îngăduie în cazul Dobrei surprinderea elementelor specifice vieţii urbane (de ex. existenţa
şi organizarea breslelor, diferite aspecte ale structurii demografice). Sesizăm totuşi la fel ca în cazul tuturor centrelor ubane din Transilvania - prezenţa nobilimii în tîrgul Dobra 10 , fără a fi însă în măsură
să stabilim ponderea deţinută din totalul populaţiei.
1n momentul instaurării primei stăpîniri habsburgice asupra Transilvaniei dobrenii au solicitat şi obţinut, în 1552, întărirea vechiului lor
document privilegial din 1475 de către Ferdinand !1 1 . Se pare că unele
motive de ordin politico-militar vor fi pledat hotărîtor în favoarea acestei decizii: pe de o parte instaurarea dominaţiei otomane asupra Banatului învecinat, aducînd cu sine sporirea firească a importanţei strategice a Dobrei şi a districtului de acolo, iar pe de altă parte strădaniile
Habsburgilor de a-şi consolida prin acte de bunăvoinţă stăpînirea destul
de precară asupra Transilvaniei.
Pînă în prezent nu se sînt cunoscute documente care să ilustreze
1 Hurmuzaki-Densuşianu, vol. 11/2, doc. CCXII, p. 234: „contra voluntatem
nostram et literas super libertatem civitatis nostrae Zofeo )!) confectas".
e Csanki D., Magyarorszag tărtenelmi fmdrajza a Hunyadiak koraban, voi. V,
Budapesta, 1913, p. 61. Documentul confirmaţional din 1494 îi aminteşte pe „iudex,
iurati ceterique cives et inhabitatores oppidi nostri Jofyw".
e Ibidem, p. 64.
10 In 1506 e menţionată o „curia seu fundus nobilitaris", iar în 1526 „curia
nobilitaria" aparţinînd lui Ioan Szalanczy, secretarul domnului muntean Radu de
la Afumaţi, cf. Csânki D., op. cit., p. 61.
u Ibidem, p. 62.
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istoricul tîrgului Dobra în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi în
prima jumătate a celui următor, dar credem să nu greşim, afirmînd că
Dobra a urmat în această perioadă calea generală de evoluţie a vieţii
urbane din Transilvania, fără a se exclude însă influenţa condiţiilor şi
a particularităţilor locale. Ni s-au păstrat în schimb două documente
semnificative privind rosturile Dobrei la mijlocul secolului al XVIIlea12, relevînd înainte de toate însemnătatea militară a tîrgului aşezat
Ia fruntariile apusene ale principatului transilvănean.
Din dorinţa de a întări „garnizoanele militare, dar mai cu seam[t
pe cele de la frontierele şi hotarele ţării", principale Gheorghe Rakoczy
II a acordat Dobrei la 23 ianuarie 1653 o nouă diplomă privilegială. Luarea hotărîrii princiare a fost influenţată în mare parte de intervenţia
cosilierului Acaţiu Barcsay de Bîrcea Mare, comite suprem al Hunedoarei, ban al Caransebeşului şi Lugojului, căruia presiunea otomană crescîndă de la frontierele de apus le Transilvaniei şi iminenţa unei intervenţii militare îi erau nemijlocit cunoscute, deopotrivă ca şi principelui
însuşi. In aceste condiţii întărirea sistemului defensiv din acele ţinuturi,
în care Dobra reprezenta prin poziţia ei strategică o verigă însemnată, a
apărut ca o preocupare cit se poate de firească.
In temeiul diplomei princiare tîrgul Dobra, ţinînd „de drept şi din
,-echime, ca de altfel şi în prezent, de cetatea noastră (a principelui n.n.) Deva", a fost declarat „aşezare şi reşedinţă liberă de călăreţi liberi", dimpreună cu toate folosinţele şi pertinenţele care-i aparţineau. O
serie de prevederi, unele mai vechi, altele noi, au stabilit pentru viitor
statutul Dobrei şi a locuitorilor ei. Tîrgul urma să depindă în continuare
de căpitanul cetăţii princiare Deva, fiind obligat „să primească, să recunoască şi să asculte" în calitate de conducător pe cel desemnat de că
tre principe, de urmaşii acestuia şi de către stăpînii cetăţii Deva. 1n
acelaşi timp se dispunea ca numai „cetăţenii" (cives) născuţi în alte părţi
ale Transilvaniei, dar în niciun caz localnicii (indigenes), să aibă pe viitor îngăduinţa aşezării lor la Dobra. Această măsură cu caracter discriminatoriu viza îndeosebi populaţia românească majoritară din acel ţinut,
contravenind privilegiilor mai vechi şi compromiţînd totodată în bună
măsură efectele scontate pe planul întăririi apărării. Caracterul restrictiv al diplomei privilegiale din 1653 mai rezulta şi din prevederea vizînd procedura de moştenire a bunurilor în cazul căsătoriei încheiate cu
un bărbat din afara tîrgului (pct. 7). Celor acceptaţi în calitate de cetă
ţeni ai tîrgului diploma princiară le stabilea cu precizie îndatorinţele şi
privilegiile. Obligaţia de căpetenie a dobrenilor, „bine înzestraţi cu diferite arme şi cai potriviţi pentru călărie", consta în serviciul militar
prestat la apărarea tîrgului şi datoria de „a veghea cu străşnicie asupra
acestor părţi, pentru păzirea fruntariilor ţării". In schimb beneficiau
atît de scutirea deplină de dijmă şi de plata altor dări, cit şi de îngă
duinţa practicării oricăror activităţi agricole (agricolationes) pe teritoriul
aparţinînd tîrgului. Dobrenii erau scutiţi în acelaşi timp de plata vămi
lor pe tot cuprinsul Transilvaniei, după cum erau eliberaţi şi de obligaţia de acordare a ospitalităţii (adăpost şi hrană), cu excepţia solilor
12

Cf. anex a I

şi

II.
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otomani şi a curierilor princiari. Alt beneficiu însemnat acordat tîrgului îl constituia îngăduinţa vînzării şi desfacerii libere a vinului (taberna
et educillatio), crîşmăritul, în propriul folos în perioada 1 septembrie
30 aprilie, drept ce urma să revină cetăţii Deva în intervalul 1 mai 31 august din fiecare an 1 ~.
Diploma privilegială acordată Dobrei în 1653 a constituit în întregul ei cuprins - cu excepţia unor modificări şi adăugiri - obiectul
reconfirmării de către principele Mihail Apafi I. Noua diplomă privilegială din 11 februarie 1664 a scos Dobra de sub dependenţa faţă de
dregătorii cetăţii Deva şi a pus-o sub ascultarea lui Benedict Hedri de
Siroka, apropiat principelui Apafi, care îşi rezerva însă dreptul de a
reveni asupra deciziei luate. Nu putem şti încă motivele care au determinat o asemenea hotărîre, formularea din document fiind cit se poate
de laconică: „quamvis conditio tertia (a privilegiului din 1653, referitoare la subordonarea Dobrei faţă de cetatea Devei - n.n.) huic contraria videretur". In schimb faptul, că tîrgului Dobra i s-a acordat lărgindu-se prevederile din 1653 beneficiul crîşmăritului în cursul
întregului an, este pe deplin explicabil, avîndu-se în vedere schimbarea
raportului de subordonare faţă de cetatea Deva. In temeiul diplomei privilegiale din 1664 Dobra şi-a văzut sporit patrimoniul cu locuitorii şi
teritoriul moşiei învecinate Grind, care urmau să beneficieze pe viitor
de toate drepturile şi imunităţile acordate tîrgului căruia îi fuseseră incorporaţi. Ascensiunea oraşelor transilvănene în cursul secolului al
XVII-lea, cu largul concurs al puterii centrale, vine să explice îndestulător favorul de care s-a bucurat Dobra din partea principelui Apafi.
Statutul şi privilegiile Dobrei au fost confirmate şi după instaurarea celei de-a doua stăpîniri habsburgice prin împăratul Iosif I
(1702) 14 , însemnătatea militară a aşezării precumpănind apoi la desemnarea ei ca sediu de companie a regimentului român de graniţă din Ţara
Haţegului.

ANEXA

I.

1653 ianuarie 23, Alba Iulia

Nos, Georgius Rakoczi, dei gratia princeps Transilvanie, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes etc., memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod cum, ex praecipuis illis monumentis quibus pro eminentiae nostrae ratione et ex dictamine principatus, regnum
isthoc et ditiones nostras ornare et munire cura diligentiori intendimus, praesi·
diorum militarium, praesertim circa confinia et limites regni, collocationem esse
reputemus, unde secundum Deum salus et securitas publica haud minime sperari
potest, accedente etiam in hoc eodem negotio intercessione singulari generosi Acatii
Barczai de Nagj Barcza, consiliarii nostri, comitatus Hunyadiensis comitis supremi ac districtuum Kărăn-Sebes et Lugas bani itidem supremi, eam ob rem totalem et integrum oppidum nostrum Iofil, in comitatu Hunyad existens, de iure et
n
u

Această prevedere
Csănki D., op. cit.,

urma să intre în vigoare la 23 ianuarie 1654.
p. 62.
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ab antiquo ad arcem nostram Devensem, uti etiam in praesentiarum, tentam et
possessam, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris
scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis,
nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, vineis vinearumque promontoriis, item
aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, molendinis et eorundem
Iocis, generaliter vero guarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad idem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus, pro libera condescensione et residentia equitibus !iberis haeredibusque eorum et posteritatibus utriusque sexus universis dandum, donandum et confcrendum duximus his annexis conditionibus:
Primo: Condescendentes sint alienigenae, non ex indigenis, et civibus huius
regni oriundi.
Secundo: A capitaneis praetactae arcis nostrae Deva habeant semper dependentiam.
Tertio: Ducem semper a nobis et successoribus nostris principibus et dominis terrestribus eiusdem arcis Deva constitutum habeant, recognoscant et observent.
Quarto: Armis omnis generis bene instructi et equis ad serviendum aptis
teneantur semper eo loci praesentes esse inservire et serio invigillare 1 versus illas
partes ad limites regni custodiendos.
Quinto: Absque omni decimae et aliarum contributionum solutione plenaque
Jibertatis praerogative oppidum istud incolere et quasvis agricolationes in territorio eius exercere valeant atque possint.
Sexto: A data praesntium, post anni decursum, ut annuatim a die prima
septembris usque ultimum aprilis liberam pro sese habeant tabernam et educillum; a prima autem maii ad ultimum augusti ad memoratam arcem nostram Devensem pertineat taberna et educillatio.
Septimo: Si quorum filiae externis nuptui tradantur, in casu defectus virilis
sexus, in dominium bonorum paternorum non aliter succedant, nisi salvis his
conditionibus in illis ad residendum et serviendum sese receperint, secus succedere
minime possint.
Octavo: Praeter legatos Turcicos et vaeredarios nostros insignibus nostris
instructos, nulli hospitalitatem et victum praestare teneantur.
Ad extremum: A solutione telonii ubique in hoc regno nostro sint immunes, prout his observatis conditionibus damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter, tenendum, possidendum pariter et habendum, salvo iure
alieno, harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, quas nos in
formam privilegii nostri redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportatae.
Datum in civitate nostra Alba Iulia, die vigesima tertia mensis ianuarii, anno
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio.
- transumpt în documentul din 11 fabruarie 1664 al principelui Mihail Apafi I;
vezi anexa II.
II.
1664 februarie 11,

Şeica

Mare

Nos, Michael Apafi, dei gratia princeps Transilvaniae, partium regni Hun~
gariae dominus et Siculorum comes etc., memoriae cGmmendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod pro partibus et in personis egregiorum et nobilium incolarum oppidi Iofii in comitatu Hunyadiensi existentium
exhibitae sunt nobis et praesentatae literae quaedam illustrissimi quondam principis, domini Georgii Rakoczi iunioris privilegiales in pergaminol patenter confectae et emanatae sigilloque eiusdem principis maiori et authentico in cera rubra
impressive communitae manusque proprie subscriptionis roborate, quibus mediantibus idem illustrissimus princeps iddeml oppidum Iofii eiusdemque incolas et
inhabitatores haerendesque et posteritates eorum utriusque sexus universos novem precipue conditionibus nobilitatis praerogative condonasse dignoscebatur tenore infra scripti, supplicatum itaque extitit nobis humilime, ut nos easdem omniaque et singula in eisdem contenta ratas, gratas et accepta habendo praesen-
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tibus literis nostris inseri et inscribi faciendo, nostrum illis consenswn pariter et
assensum benevolum haeredibusque et posteritatibus eorum utrisque sexus universis gratiose praebere dignaremur. Quarum literarum tenor talis est:
(urmează în transumpt documentul din 23 ianuarie 1653 al principelui Gheorghe Răkoczy I; vezi anexa I.)
Et subscriptum erat a dextris Georgius Rakoczi m.p„ a sinistris vero, in inferiori earundem margine Ioannes Horvăt de Palocz, secretarius m.p. Et superscriptum erat in dorso: Anno 1653, die 25 ianuarii, in generali congregatione dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni Transilvaniae et partium
Hungariae eidem annexarum, ex edicto Suae Celsi tudinis principalis, ad diem decimum quintum mensis praesentis in civitate Alba Iulia Transilvaniae celebratae,
proclamatae, publicatae, acceptatae, in suo vigore relictae et confirmatae sunt
praesentes literae privilegiales, nemine contradicente. Et subscriptum erat: Magister Georgius Lazar, eiusdem celsissimi domini, domini principis Transilvaniae
prothonotarius m.p.
Nos itaque praemissa supplicatione clementer exaudita et faventer admissa,
praescriptas literas dicti quondam Georgii Rakoczi iunioris privilegiales non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et
suspitione carentes, praesentibus literis nostris verbotenus sine diminutione et
augento variationeque aliquali insertas et inscriptas, quoad omnes earum continentias,
clausulas, articulos et puncta eatenus quatenus eaedem rite et legitime existunt
emanatae viribus eorum suffragatur veritas, nostrum illis haeredibusque et posteritatibus eorum utriusque sexus universis consensum pariter et assensum benevolum praebuimus, prout praebemus de praesenti harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Et nihilominus pro ampliori erga eosdem munificentiae nostrae principalis declaratione, praeinsertas conditiones meliorando adaugendoque volumus sub hoc tenore:
Primo: Quamvis conditio tertia huic contraria videretur, praementionati tament oppidi incolae non ab officalibus arcis nostrae Devensis, sed a generoso
Benedicto Hedri de Siroka usque ad beneplacitum nostrum habeant dependentiam.
Secundo: Educillatio vini, qua per certum mensium spatium annuatim fisco
reservata erat, in perpetuum ipsis successoribusque eorum libera esto.
Tertio: Incolae possessionis Gerend ipsis incorporentur eiusdemque fiant oppidi commembra, territorium ipsorum pari cum ysdemt possidendi praerogativa
et immunitatibus.
In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras
sigilli nostri pendentis et authentici munimine roboratas dandas duximus et concedendas. Datum in oppido nostro Nagi Sink, die decima prima mensis februarii,
anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto.
Michael Apafi m.p.
Joannes Bethlen, cancellar(ius) m.p.
- Arhivele Statului Bucureşti, Colecţia peceţi, 11/389; original pe pergament, cu
sigiliul princiar în ceară roşie (în capsulă de protecţie din lemn) atîrnat de document cu şnur albastru de mătase.
- însemnare de cancelarie pe verso: A. 1664, 4 novembris, in generali dominorum regnicolarum dieta, in civitate Segesvăr celebrata, presentes literae privilegiales nominibus et in personis inhabitatorum oppidi Joffii 1 exhibitae, proclamatae et publicatae, nemine contradicente. Extradatae per magistrum Martinum Sărpataki, illustrissimi domini, domini principis Transllvaniae, prothonotarii
m.p.

1

Astfel în original.
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EIN „VERGESSENER" MARKTFLECKEN (15.-17. JHDT.)

DO B R A

Z u s-a m m e n f a s s u n g
Aufgrund schon veroffentlichter Urkunden, wie auch solcher die im Anhang
erstlich herausgegeben werden, widmet der Verfasser seine Aufmerksamkeit dem
Marktflecken Dobra zu, der liings des Mureş-Tals den wichtigen Zutrittsweg nach
Siebenbilrgen bewachte. 1441 noch als Gut (possessio) erwăhnt, ist Dobra schon
1475 als Stadt (civitas), die sich besonderer Ausnahmerechte erfreute, belegt. In
der Folgezeit wird aber Dobra, welches zu gleicher Zeit Mittelpunkt eines rumă
nischen Bezirkes ist, in sămtlichen Urkunden nur als Marktflecken (oppidum)
angeflihrt. Beide in Anhang veroffentlichten Privilegialurkunden von 1653 und
1664 verdankt Dobra vorziiglich seiner wichtigen militărischen Rolle in der Tiirkenabwehr.
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CAHLELE CU CAVALER IN TURNIR
DIN CETATEA CNEZIALA DE LA MALAIEŞTI
(JUD. HUNEDOARA)

VICTOR ESKENASY, ADRIAN ANDREI RUSU

Situată la poalele Retezatului, în zona imediat submontană, cetaMălăieşti, proprietatea familiei de cnezi haţegani de pe Valea
Sălaşului, s-a dezvoltat treptat, pe parcursul a mai multor veacuri, de
la un simplu turn-donjon de refugiu, la o adevărată reşedinţă nobiliară
medievală. Cercetările arheologice intreprinse de-a lungul a trei campanii1, au evidenţiat, alături de preocuparea cnezilor de amplificare a
elementelor de fortificare ale cetăţii şi o strădanie deosebită în crearea

tea de la

unor utilităţi de confort. In seria acestora se înscrie amenajarea cetăţii
pentru a deveni locuibilă întreg cursul anului, construirea sau organizarea unor spaţii în interiorul incintei, menite a fi depozite, dotarea interioarelor locuite cu sobe de cahle.
Materialele ceramice provenite de la sobe s-au constituit de-a lungul cercetărilor arheologice într-o categorie aparte, neaşteptat de bogată
prin diversitatea de forme şi modele. Construcţia sobelor de cahle, înlocuind treptat mai vechile sisteme de încălzire, a început, foarte probabil, imediat după veacul al XIV-lea, dezvoltîndu-se pe măsura lărgirii
spaţiului locuibil, odată cu înălţarea incintei şi, mai apoi, a turnurilor
de colţ, în veacul al XVI-lea. După distrugerea suferită de cetate în
deceniul al 3-lea al secolului următor 2 , parte a sobelor au fost reconstruite, aşa cum o atestă cahlele tîrzii.
In diversitatea tipurilor de cahle rezultate din săpăturile arheologice, s-au impus atenţiei, prin caracterul lor deosebit, cîteva fragmente,
care întregite ulterior, au alcătuit imaginea a trei patru plăci avînd reprezentate pe ele un cavaler în turnir (fig. 1-6). Fragmentele au fost
descoperite izolate, în mai multe secţiuni în jurul turnului-donjon al
cetăţii, în poziţii stratigrafice neconcludente, în nivelul de dărîmare al
fortificaţiei din veacul al XVIII-lea 3 .
In formă iniţială, cahlele aveau dimensiuni mari: 0,21 X 0,29 m.
Cîmpul figurat este organizat în mod vădit în două registre principale
(fig. 9). Cel superior redă imaginea unui cavaler, încadrat într-o largă
Cercetări arheologice la cetatea cnezială
jud. Hunedoara. Cîteva rezultate şi perspective ale campaniei din
1978, în: Sargetia, 14, 1979, p. 667-674; V. Eskenasy, Cercetările arheologice de
la Mălăieşti şi Sălaşu de Sus (jud. Hunedoara), in: MatArch, Oradea, 1979, p.
1

de la

Victor Eskenasy, Adrian A. Rusu,

Mălăieşti,

345-347.
2 Atestată între altele de o monedă a regelui polonez Sigismund al III-lea,
emisă în 1624, descoperită în nivelul de distrugere al turnului 4.
a Doar două fragmente, descoperite într-o construcţie adosată turnului-donjon (casetele XXII-XXIII) au apărut într-o situaţie mai concludentă, atestînd
păstrarea pieselor şi după secolul al XV-lea.

stoiu,

Desenele cahlei întregite au fost realizate de arh. Monica
căreia îi mulţumim şi pe această cale.
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arcadă gotică. Partea de sus a piesei prezintă şase arcuri ogivale, element esenţial pentru situarea cronologică a exemplarului. Axa verticală
a cimpului figurat trece prin centrul marii arcade, separînd cite trei,
arcurile amintite.
Cavalerul reprezentat călărind spre stînga este echipat în armură
completă (fig. 1, 2, 8). Capul, acoperit cu un coif, cu vizieră în formă
de cioc, iar deasupra cu o coroană, este situat şi el pe aceiaşi axă verticală a imaginii. Un scut tăiat drept la marginea superioară şi semicircular în cea inferioară, protejează pieptul cavalerului. Pe scut este
redat în relief un blazon cu leu „rampant". In timp ce braţul sting, terminat cu mănuşă, ţine friul calului, sub cel drept se află o lance, poziţionată astfel incit se constituie în mod firesc în axa orizontală a compoziţiei. Situat la întretăierea celor două axe, în centrul imaginii figurate, blazonul de pe scut, alcătuieşte şi centrul de interes al piesei.
Calul aparţine registrului inferior al cahlei, fiind deosebit de îngrijit redat, în trăsăturile capului şi corpului uşor cabrat. Maniera execuţiei este clar de factură renascentistă. Harnaşamentul, ornamentat,
este vizibil în toate componentele sale: şa, zăbală, friu (fig. 3, 8). Din
echipamentul cavalerului se distinge figurat şi unul dintre pinteni, după
aspectul său - tijă alungită şi rozetă destul de mare, cu cinci raze
aparţinind tipologic celei de a doua jumătăţi a veacului al XV-lea 4 •
Partea de jos a registrului inferior mai cuprinde două elemente
de interes. Cel principal, situat pe axa verticală a compoziţiei, îl constituie un blazon nobiliar. Cimpul blazonului este patrat (0,035 X 0,035 m),
în relief. In interior este reprezentat un inorog, ridicat pe picioarele din
spate (fig. 3, 4 şi 7). In stînga blazonului, pe o axă orizontală secun-

Fig. 7 -

' Pentru

reprezentări

Inorogul (detaliu).

iconografice de pinteni tn

epocă,

Ostrogi Polskie z X-XIII wieku.. Poznan, 1956, p. 126-131.
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Ca l1lă cu cavaler (fragment)
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Fig. 3 -

Fragment cu parte

inferioară întreagă .
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Fig. 4 -

Fragment cu inorog.
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Diverse fragmente.
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Reconstituirea cahlei.
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dară,

trecînd prin centrul acestuia şi care mai cuprinde, în cele două
copitele calului, se află reliefat capul unui al doilea peraspect, pare a fi o figură de oriental, distingindu-se acocapului, un turban, şi trăsăturile feţei, cu o mică barbă
(fig. 3). Ar putea fi vorba de figurarea unui personaj otoman, aflat doborît (?) sub picioarele calului cavalerului.
întregul cîmp figurat este separat de marginea cahlei pr:ntr-un
chenar, lat de cca 0,02 m. La partea inferioară a cahlei, chenarul are
figurate patru grupe a cite trei frunze de stejar, dispuse la distanţe
egale una de alta. Pe cele două chenare verticale, pe înălţimea cahlei,
sînt redaţi cîte 14 butoni stelaţi aşezaţi simetric unul faţă de altul (fig. 8).
La partea superioară, decorul este constituit din ultimele răsfrîngeri ornamentale ale arcurilor ogivale amintite mai sus.
In sîîrşit, o margine, lată de cca. 0,01 m şi uşor înălţată faţă de
cîmpul cahlei, închide întreaga compoziţie. Pentru prinderea în sobă,
a avut o altă margine-ramă, de lut, cu lăţime şi grosime variabile, prinsă
în spatele plăcii după imprimarea modelului.
Piesele de la Mălăieşti sînt cahle-placă, nesmălţuite, executate dintr-o pastă fină, arsă foarte bine la roşu, conţinînd mici urme de mică.
Pe suprafeţele figurate se mai observă încă urmele unui slip roşu, care
parte să contribuie la punerea în evidenţă a desenului, în lipsa smalţului. Pe suprafeţele posterioare nu apar urme de ardere secundară
c.:are să probeze o eventuală integrare a cahlelor într-o sobă 5 • In schimb
unul din fragmentele descoperite prezintă pe faţa figurată urmele arderii secundare, aparţinînd momentului incendierii cetăţii. Observaţiile
făcute la întregirea pieselor sugerează că spargerea cahlelor, deci ieşi
rea lor din uz, a avut loc înainte de distrugerea şi incendierea ultimă
a cetăţii. Astfel, fragmente ale aceleiaşi plăci s-au păstrat în parte în
perfectă stare, parte puternic arse secundar pe faţa figurată. Observaţia
este accentuată de zonele extrem de diverse din care s-au recoltat fragmente aparţinînd unui singur exemplar.
Identitatea formelor şi a modelării probează fără îndoială provenienţa cahlelor din acelaşi atelier ceramic, ele detaşîndu-se totodată net
de restul pieselor descoperite în cetate.
Cahlele cu cavaler în turnir de la Mălăeşti aparţin unei serii tipologice bine definită în literatura de specialitate. Exemplarele cele mai
timpurii cunoscute, considerate prototipuri, aparţin unei sobe reconstituită cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în palatul regal al
lui Ladislau al V-lea Postumul, din Buda. Soba respectivă a fost construită în intervalul de timp 1454-1457, în cadrul unor refaceri ale palatului amintit. Intre tipurile de cahle care o compun se detaşează cele
cu reprezentarea cavalerului în turnir, înscris în arcadă gotică şi o a
doua categorie avînd exclusiv arcada gotică sprijinită, în părţile lateextremităţi,
sonaj. După
perămîntul

5 Dar faptul nu este probatoriu, aşa cum pare la prima vedere. Vezi în
acest sens observaţiile lui Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de
civilizaţie medievală românească. O casă a domniei şi o sobă monumentală de
la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare, Bucureşti 1979, p. 25, şi n. 32.
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rale, de două personaje6 . Faptul este de reţinut în măsura în care exemplare mai tîrzii din serie au îmbinat pe o singură piesă caracteristicile
de pe prototipurile amintite.
Tipul iniţial, de la Buda, apare sub forma cahlelor aşa-numite „în
nişă", policrom smălţuite şi cu modelul realizat în trafor.
Asupra modalităţilor de propagare a modelului s-au făcut o serie
de aprecieri. Descoperirea unor cahle identice prototipului, în cetăţi şi
castele contemporane din regatul feudal maghiar a dus la presupunerea că piesele au fost dăruite de către rege unor personalităţi politice
ale vremii7. Ideea a fost susţinută, între altele de interpretarea blazonului cu leu „rampant", aflat pe scutul cavalerului, altfel anonim, ca
aparţinînd familiei lui Ladislau Postumul 8 • Indiferent însă de această
interpretare, simbolistica medievală, care avea deja ca subiect de predilecţie imaginea cavalerului în turnir, a facilitat răspîndirea cu repeziciune a modelului şi, în mediile propice, dezvoltarea semnificaţiei sale,
ca în cazul piesei de la Mălăeşti. Aria de răspîndire a fost deosebit de
largă, fiind cunoscute un număr relativ mare de exemplare pe spaţiul
geografic cuprins între Imperiul romano-german şi Polonia9 • Pînă în
prezent extensiunea maximă spre răsărit a pieselor atinge Moldova lui
Ştefan cel Mare10.
In ambianţa românească transilvăneană sînt cunoscute mai multe
exemplare. Pînă la descoperirea cahlelor de la Mălăeşti, piesa cea mai
reprezentativă a fost considerată aceea păstrată, la începuturile veacului nostru, în colecţiile muzeului cetăţii din Hunedoara. Exemplarul era
datat iniţial în epoca de construcţii a Elisabetei Szilagyi (1457-1465) 11 .
Asemănarea stilistică aproape perfectă cu originalul de la Buda, ca şi
relaţiile voievodului Iancu de Hunedoara cu regele Ladislau şi curtea
sa, pledează pentru o preluare imediată în epocă a cahlei, fie în urma
unei danii, fie prin confecţionarea unei matriţe după modelul original.
Cea de a doua ipoteză pare mai apropiată de realitate, cahla de la Hunedoara şi derivatele ei ulterioare transilvănene aparţinînd categoriei
cahlelor-placă.
6 Holl Imre, Kozepkori kdlyhacsempek Magyarorszagon (I). In: „Budapest
regisegei", 18, 1958, p. 264-265; Păl Voit, Imre Holl, Anciennes careau:c de poele
hongrois. Budapest, 1963, p. 18-20.
' Ibidem, p. 20.
e Holl I. op. cit., p. 264.
9 Vezi harta anexă la Păl Voit, Imre Holl, op. cit.; un exemplar datat post
1490, avînd păstrat fragmentar numai figura cavalerului, în trafor (?), semnalat la
castelul Licnice, vezi la Zdenek Smetănka, Zaklady Uhersko-cesko-polske skupiny
pozdne gotichkych kachlu. In: „Pametki arheologicke", 52, nr. 2, 1961, fig. 1.
to Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române. Vol. 1. Bucureşti,
1959, P. 727 şi fig. 683, la care se observă degradarea motivului iniţial, aici vizibil
în modificarea arcurilor figurate deasupra arcadei gotice. Pentru alte exemplare
de la sfîrşitul veacului al XV-iea, de la Suceava vezi K. A Romstorfer, Cetatea
Sucevei. Bucureşti, 1913, pl. V-VII şi R. Gassauer. Teracote sucevene. In: .. Buletinul Comisiei monumentelor istorice", 28, fasc. 86, 1935, p. 152, fig. 18, fragment
asemănător cu cel reprodus de V. Vătăşianu.
11 Miiller Istvăn, A Vajdahunyadi vcir epitesi korai, în: Magyarnrszci.
1 miiemlekei. Voi. III. Budapest, 1913, p. 87, fig. 55. Reprodusă şi de V. Văt;'\şianu.
op. cit., p. 754-755, fig. 721. Cu toate investigaţiile noastre, piesa nu a mai putut
fi regăsită în depozitele muzeului hunedorean.
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Consideraţiile mai strînse asupra piesei hunedorene sînt împiedicate de inaccesibilitatea exemplarului, cunoscut astăzi numai prin reproducerile fotografice. Cahla era însă smălţuită şi lipsită de chenarul
marginal cu butoni, fapt ce aduce un argument în plus pentru apropierea de prototip şi contemporaneitatea cu acesta.
Prin prisma acestor observaţii apare evident caracterul deosebit al
cahlelor de la Mălăeşti, atît în lumea transilvană cit şi în restul ariei
de răspîndire a modelului cavalerului în turnir.
Relativ puţin cunoscută în exegeza istorică, familia cnezială românească de pe valea Sălaşului haţegan, în a cărei proprietate s-a aflat
cetatea de la Mălăeşti, a participat alături de ceilalţi cnezi din zonă la
toate evenimentele politice şi militare din epocă. Nu întîmplător maxima extindere a autorităţii cnezimii sălăşene s-a situat în împrejurările
istorice ale vremii lui Iancu de Hunedoara. Două dintre cele mai importante diplome nobiliare ale familiei, datează din anii 1453 şi 1457,
emanate de la curtea lui Ladislau Postumul şi sînt un reflex al participării la luptele antiotomane 1 ~. Familiari ai voievodului de la Hunedoara, nobilii români sălăşeni au intrat în posesia cahlelor, foarte probabil într-un mod analog aceluia în care, exemplare ale prototipului au
fost dăruite de rege vasalilor săi. Pledează pentru aceasta, numărul mic
al cahlelor descoperite, calitatea de excepţie în suita celorlalte cahle mă
lăeştene, cit şi păstrarea lor îndelungată, pînă cu puţin înaintea ultimei
distrugeri a cetăţii. Faptul merită a fi înregistrat în mod necesar, atît
ca expresie a unui fenomen de civilizaţie medievală în mediile româneşti transilvănene, cit şi ca o ilustrare a mentalităţii specifice epocii.
Reprezentarea capului orientalului (otomanului) sub picioarele cavalerului avîntat în cavalcadă, reflectă fără îndoială o stare de spirit proprie unui moment istoric determinat. Intr-un mod analog, în Moldova
este notată reprezentarea unui otoman tras în ţeapă, figurat pe o cahlă
a sobei monumentale din casa domniei de la Suceava13 • Capul de turc
este un simbol heraldic des folosit în compunerea stemelor nobiliare.
El apare reprezentat şi pe alte blazoane familiare din Haţeg. Simbolul
heraldic al inorogului ni se pare mai dificil de explicat. Cu titlu ipotetic ne putem pronunţa fie asupra apartenenţei lui la blazonul familiei proprietare, blazon necunoscut din alte surse, fie asupra provenienţei lui dintr-o altă familie, exterioară Haţegului, înrudită pe linie feminină cu cea a Sărăcinilor. Aceste semne heraldice vin să exteriorizeze
parte din metamorfozele pe care cnezimea locală le suferă pe calea ascendenţei spre nobilitate.
Marea apropiere de prototipul original datează cahlele cu cavaleri
de la Mălăieşti într-un interval cuprins cu aproximaţie între anii 14561465. In acest fel cahlele se constituie şi într-un reper cronologic sigur
al uneia din fazele din extindere a cetăţii.
Apariţia cahlei cu cavaler în turnir într-un al treilea punct, în
spaţiile româneşti, alături de Hunedoara şi Suceava, demonstrează sen-

şi

12 Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romdnilor. Voi. II/2, p. 19-20
90-91.
ia Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 60-62, fig. 40.
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Dintre descoperirile, mai vechi sau mai noi, reprezentînd o degradare evidentă a contururilor, dar păstrind încă în bună parte formele prototipurilor, este de semnalat în primul rînd o piesă aflată în depozitele
Muzeului Bruckenthal din Sibiu. Din păcate condiţiile de descoperire nu
sînt cunoscute mai îndeaproape 14 • Fragmentul prezintă un cavaler orientat spre dreapta, ceea ce ne face să credem că soba de la Buda a fost
cunoscută în Transilvania printr-o gamă mai largă de copii. In sfirşit,
un alt exemplar este semnalat recent în cetatea de secol XV, a Făgă
raşului. El se apropie mai mult de piesele de la Mălăieşti printr-un chenar cu butoni cu aspect asemănător 15 • Ambianţa geografică a acestor ultime piese nu exclude posibilitatea pătrunderii modelului, încă în a doua
jumătate a veacului al XV-lea, şi în Ţara Românească, unde pînă în
prezent cel puţin, nu avem semnalate nici un fel de astfel de descoperiri.
In mod firesc, preluarea repetată a modelului a suferit treptat modificări, ajungînd ca în secolul al XVI-lea să fie păstrată numai ideea
de cavaler în turnir, detaliile iniţiale fiind pierdute. Tematica principală a permis contaminări şi asimilări cu reprezentările plastice ale sfintului Gheorghe. Modificările stilistice suferite de diversele piese de cahlă
ajută la datarea exemplarelor respective, fapt vizibil în circulaţia modelului în mediile româneşti.
Din aceleaşi tipuri de cahle, cu reprezentarea exclusivă a cavalerului în turnir, au mai fost semnalate exemplare transilvănene, datate la sfîrşitul secolulv.i al XV-lea şi în secolul al XVI-lea mai ales, în
colecţiile muzeelor de la Sibiu şi Cluj1 6 • Decorul gotic va dispărea cel
dintîi. Faptul ţine atît de anacronismul său, care nu mai corespundea
gustului etapei renascentiste, prefigurată deja în cahlele prototip, cit
şi de ieşirea modelului în exteriorul curţilor regale, domneşti sau ale
marilor nobili.17
14 Publicată de Thomas Năgler (Un depozit de pliict ornamentale descoperit
la Roşia (r. Sibiu), în: Culegere de studii şi cercetări, Braşov, 1, 1967, p. 149,
fig. 15), cahla respectivă, purtind numărul de inventar C. 2512, a fost donată muzeului din Sibiu la începutul secolului nostru de către un cetăţean din Cristian
Uud. Sibiu). Registrul nu ne mai dă alte amănunte. Informaţiile noastre despre
piesa respectivă le datorăm muzeografului Radu Ardelean, căruia ii mulţumim
şi pe această cale.
15 Potrivit comunicării făcute de Viorica Maria Puşcariu la sesiunea de comunicări a Muzeului judeţean Vaslui, 1979.
1s Un exemplar la Roşia (Cf. Thomas Năgler, op. cit., fig. 4) două de provenienţă incertă (Cf. Victor Roth, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in
Siebenbilrgen. Strassburg, 1908, p. 159) şi un al patrulea tot incert (Cf. K. Pulsky,
A magyar agyagmiivesseg t0rtenete vonatkoz6 kerdesek, în Archtrt, 2, 1882, p.
258, datat greşit după opinia noastră, în secolul al XV-lea) la Sibiu şi unul Ia
Cluj, datat între 1498-1510 (Cf. Balogh J. Az erdelyi renaissance, Voi. 1 (14601541), Cluj, 1943, p. 153).
17 Cahle cu cavaler din „a doua generaţie", păstrînd numai în linii ge:-:erale
tema tunirului au fost semnalate în descoperiri de la Fotoş - Covasna, Siclod Harghita şi, foarte recent Tg, Trotuş. Ultima a fost datată în mod cert în primele decenii ale veacului al XVI-iea (informaţia lui AL Artimon, p!?nt'"U care îi
mulţumim şi aici).
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THE TILES WITH ENGRAVED KNIGHT FOUND
IN THE HOSPODAR'S STRONGHOLD FROM MALAIEŞTI
(HUNEDOARA DISTRICT)

Abstract
During the archeological investigations mode in the stronghold from Mă
between 1977-1979 important materials have been unearthed. Among them
some tiles with a knight engraved on them distingush themselves by their beauty
and rare occurance.
The prototype of the tile is dated between 1453-1457 and it was made at
lhe king's court from Buda. From there the model spread; it was danated to
the king's subjects or reproduced. It was also found in the Romanian principalities. From the court of Iancu of Hunedoara it was taken to his familiares from
Mălăieşti. The prototype was enriched with heraldic symbols and suplimentary
marginal decorations. The tile with engraved knight is a positive element in
dating one of the building phases of the stronghold. It is also a proof to the
Romania middle class in the second half of the 15th century.
lăieşi

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

TEZAURUL MONETAR DIN SECOLUL XVI DE LA

DUMBRAVIŢA

OLIMPIA PALAMARIU

iveală în localitatea Dumbrăviţa din juHunedoara un tezaur monetar feudal compus din 720 de monede
din argint. Ele au fost înregistrate la Muzeul judeţean Deva sub numerele de inventar 5475 - 6194. Asupra locului şi condiţiilor descoperirii nu se pot da amănunte, întrucît arhiva muzeului nu păstrează nici
un document referitor la tezaur.
Lista monedelor este următoarea*:

In anul 1948 a fost dat la

deţul

I. TRANSILVANIA

Ioan Sigismund (sub

regenţa

mamei sale Isabella între 1556-1559)

2. Denari. 1556
Av. IOAN SECVND(us) D(ei) G(ratia) R(ex). Legenda despărţită prin
puncte. Scutul împărţit în patru cîmpuri: 1. benzi; 2. cruce dublă; 3. leu; 4. capete de panteră. In mijloc scut mic cu armele familiei Zapolya.
Rv. PATRONA VNGARIE. N-P. Legenda între două cercuri perlate.
Fecioara cu coroană, pe tron, ţine pruncul în braţe.
1-

R, 6
li. UNGARIA

Ludovic al II-lea (1516-1526)
::I. Denar. 1520

Av. LVDOVICVS R(ex) VNGARI(ae). Legenda între două cercuri perlate. După fiecare cuvînt cite o mică rozetă. Scutul împărţit în patru cimpuri: cu
armele Ungariei, Dalmaţiei, Boemiei. In mijlocul scutului vultur cu aripile desfăcute şi capul spre stînga. Cifra 2 din dată sub formă de Z.
Rv. PATRONA VNGARIE; K-A. Legenda între două cercuri perlate.
Fecioara cu coroană, pe tron, ţine pruncul în braţe. Sub picioarele fecioarei loc gol
care, de obicei, era ocupat de un monogram, încadrat de două rozete mici.
U, 673 (avers); U, 649 (revers)
4- 5. Denari, 1525
Av. Identic cu nr. 3, dar cu anul 1525
Rv. Identic cu nr. 3, siglele K-B
6- 7. Denari, 1526
Identici cu nr. 3, dar cu anul 1526
8. Denar, 1527
Identic cu nr. 3, anul 1527 şi siglele K-A
Ferdinand I (1527-1564)
9- 14. Denari, 1528
Av. FERDINAND(us) D(ei) G(ratia) R(ex) VNG(ariae). Legenda intre
cercuri perlate. Scut cu armele Ungariei, Dalmaţiei, Boemiei. In mijloc, scutul cu armele Austriei. Data încadrată de două rozete. Cifra 2 in formă de Z
două
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Rv. PATRONA VNGARIE. K-B. Legenda între două cercuri perlate.
Fecioara cu coroană, pe tron, ţine pruncul în braţe. Sub picioarele fecioarei rozeta încadrată de două puncte.
15- 22. Denari, 1529
Identici cu nr. 9-14, data 1529
23. Denar, 1530
Identic cu nr. 9-14, data 1530
24. Denar, 1532
Identic cu nr. 9-14, data 1532
25- 26. Denari, 1533
Identici cu nr. 9-14, data 1533
27- 30. Denari, 1534
Identici cu nr. 9-14, data 1534
31- 38. Denari, 1535
Identici cu nr. 9-14, data 1535
39- 55. Denari, 1536
Identici cu nr. 9-14, data 1536
56- 65. Denari, 1537
Identici cu nr. 9-14, data 1537
66- 73. Denari, 1538
Identici cu nr. 9-14, data 1538
74- 84. Denari, 1539
Identici cu nr. 9-14, data 1539
85- 94. Denari, 1540
Identici cu nr. 9-14, data 1540
95-106. Denari, 1541
Identici cu nr. 9-14, data 1541
107-117. Denari, 1542
Identici cu nr. 9-14, data 1542
118-131. Denari, 1543
Identici cu nr. 9-14, data 1543
132-146. Denari, 1544
Identici cu nr. 9-14, data 1544
147-160. Denari, 1545
Identici cu nr. 9-14, data 1545
161-171. Denari, 1546
Identici cu nr. 9-14, data 1546
172-187. Denari, 1547
Identici cu nr. 9-14, data 1547
188-210. Denari, 1548
Identici cu nr. 9-14. data 1548
211-238. Denari, 1549
Identici cu nr. 9-14, data 1549
239-270. Denari, 1550
Identici cu nr. 9-14, data 1550
271-293. Denari, 1551
Identici cu nr. 9-14, data 1551
294-337. Denari, 1552
Identici cu nr. 9-14, data 1552
338-342. Denari, 1552
Identici cu nr. 9-14, data 1552, sigla H-P
343-369. Denari, 1553
Identici cu nr. 9-14, data 1553.
37o-400. Denari, 1554
Identici cu nr. 9-14, data 1554
401-435. Denari, 1555
Identici cu nr. 9-14, data 1555
436-452. Denari, 1556
Identici cu nr. 9-14, data 1556
453-481. Denari, 1557
Identici cu nr. 9-14, data 1557
482-505. Denari, 1558
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Identici cu nr. 9-14, data 1558
505-521. Denari, 1559.

Av. FER(dinandus) D(ei) G(ratia) E(lectus) RO(manorum) I(mperator)
S(emper) AV(gustus) GE(rmaniae) HV(ngariae) BO(hemiae) R(ex). Legenda intre
două cercuri perlate. Cuvintele despărţite prin puncte. Scut împărţit in patru cimpuri: cu armele Ungariei, Dalamaţiei, Boiemiei. In mijloc scutul austriac. Data,
deasupra scutului.
Rv. PATRONA VNGARIE. K-B. Legenda între două cercuri perlate.
Fecioara cu coroană, pe tron, ţine pruncul în braţe.
522-545. Denari, 1560
Identici cu nr. 506-521, data 1560
546-569. Denari, 1561
Identici cu nr. 506-521, data 1561
570-584. Denari, 1562
Identici cu nr. 506-521, data 1562
585-618. Denari, 1563
Identici cu nr. 506-521, data 1563
6D-650. Denari, 1564
Identici cu nr. 506-521, data 1564
651-665. Denari, 1565
Identici cu nr. 506-521. data 1565
666-679. Denari, data ruptă. Se încadrează intre 1527-1558. Tipul aversului şi
reversului ne determină să încadrăm cele 2 monede în această perioadă.
680. Denar, data ruptă. Se încadrează după tipul aversului şi reversului în
emisiunile din perioada 1559-1564
1)81-682. Denari, data ruptă. 1527-1558. Confecţionate din aramă, probabil falsuri
,ţinînd cont şi de greşelile de ştanţare. Cei doi N din FERDINAND au bara transversală plasată invers
Maximilian al II-iea (1564-1516)
68:3-691. Denari, 1565

Av. MAX(imilianus) II D(ei) G(ratia) E(lectus) RO(manorum) I(mperator) S(emper) AV(gustus) GE(rmaniae) HV(ngariae) B(ohemiae) R(ex). Cerc perlat
exterior şi interior. Cuvintele despărţite prin puncte. Scut împărţit în patru cîmpuri: cu armele Ungariei, Dalmaţi ei, Boemiei. In mijloc scutul austriac. Milesimul
deasupra scutului.
Rv. PATRONA VNGARIE. Intre cele două cuvinte ale legendei o rozetă, încadrată de două puncte'. Legenda între două cercuri perlate. Fecioara cu
coroană, pe tron, ţine pruncul in braţe.
U, I, 99

692-708. Denari, 1566

Identici cu nr. 683-691, data 1566
709-720. Denari, 1567

Identici cu nr.

68;ţ-69l,

data 1567

Monedele se eşalonează pe o perioadă de 47 de ani, cea mai veche
emisiune datînd din 1520 iar cea mai recentă din anul 1567. Din punct
de vedere valoric tezaurul este compact, fiind alcătuit din denari, al
căror număr se ridică la 720. Dintre aceştia, 718 sînt bătuţi de împă
raţii Austriei: Ferdinand I şi Maximilian al II-iea şi de regele Ungariei,
Ludovic al II-iea în monetăria de la Kremnica (azi în R. S. Cehoslovacia) aşa după cum ne-o arată siglele K-A; K-B (Kormec-Banya sau
Kremnitz-Bergstadt) şi numai două monede provin de la principele
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Transilvaniei Ioan Sigismund bătute în monetăria de la Baia Mare (cf.
siglei N-P, Nagy-Banya Percussum sau Percussa).
Faptul că majoritatea tezaurului o constituie monedele străine, austriece şi ungureşti, îşi găseşte explicaţia în lipsa monedei locale, de valoare mică şi mijlocie de pe piaţa Transilvaniei1, căile de pătrundere
fiind mai multe în primul rînd situindu-se, evident, relaţiile comerciale,
dar şi prezenţa unor trupe de mercenari străini în Transilvania în secolul al XVI-lea2.
Suma totală la care se cifrează tezaurul este de 7 florini şi 20 denari (720 denari), un florin echivalind cu 100 de denari. Documentele
vremii conţin multe indicaţii cu privire la preţuri. Astfel, spre pildă,
la mijlocul secolului al XVI-lea, un cal costa 10-12 florini, un bou
3 florini3, un iugăr de vie 655 denari (6,55 fl), carul de lemne 30-40
denari, carul de fin 40-80 denari iar griul 120 denari (1,20 fl) cibla
ajungînd, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, la 200 denari (2 fl) 4 •
Acestea erau preţurile maximale, cele reale fiind, se pare, ceva mai
mari 5 .
Cu cei 720 de denari sau 7,20 florini la cit se ridică tezaurul, proprietarul putea cumpăra fie 2 boi, fie 1 iugăr de vie, 18 care de lemne,
cc. 18 care de fin sau cel mult 6 cîble de griu.
Judecind, deci, după valoare tezaurului şi compoziţia lui (monedă
măruntă) se pare că propretarul era un om de condiţie modestă. Ţinind
cont şi de faptul că se eşalonează pe o perioadă relativ scurtă (47 de
ani), putem considera că monedele au fost acumulate în urma unei vînzări mai însemnate: a unei perechi de boi, a cîtorva care de lemne sau
de fin. Făcind această afirmaţie ne-am orientat bineînţeles după specificul culturilor şi produselor care predomină în această zonă deluroasă (Dumbrăviţa) chiar şi în zilele noastre.
Legat de cauzele care au determinat ascunderea lui ne permitem
să prezentăm, mai jos, o supoziţie, neomiţind însă şi celălalt aspect, ascunderea tezaurului din motive personale cunoscute numai de proprietar. Din cele spuse pînă acum, reiese clar că ultima monedă acumulată
în tezaur are ca an de emisie 1567. Ţinînd cont că într-un an de zile
o asemenea monedă ajungea să circule şi în Transilvania şi deci să intre
în posesia proprietarului, putem considera că mofr\: al ascunderi tezaurului în pămint nesiguranţa permanentă, creată de schimbările politice,
provocate de desele războaie care se purtau între habsburgi şi imperiul
Otoman, în perioada următoare bătăliei de la Mohacs.
* Pentru determinarea monedelor s-au folosit

următoarele

cataloage:

R = Adolf Resch, Siebenbiirgische Miinzen und Medaillen von 1538 bis zu
Gegenwart, Sibiu, 1901. V
E. Ungar, Magyar eremhatâroz6 (Determinator de

=

monede ungureşti) Erdely (Transilvania), fasc. I, Budapesta. 1961; Kozepkor (Evul
mediu), fasc. II, Budapesta, 1960; Ojkor (Epoca modernă), fasc. I, Budapesta, 1958.
t Gheorghe Anghel, Tezaurul de monede, sec. XVI de la Lăpuşnic, în Sargetia IV, 1966, p. 121.
2 Idem.
3 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, voi. I,
Bucureşti, 1964, p. 97.
4 Samuel Goldenberg, Clujul în secolul al XVI-Zea, Bucureşti, 1958. p. 321-329.
5 Eugen Chirilă Ştefan Dănilă, Tezaurul de monede feudale de la Visuia,
in Apulum, V, 1965, p. 629.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

TEZAURUL MONETAR DE LA DUMBRĂVIŢA (SEC. XVI)

LE TRESOR MON:f:TAIRE DE

DUMBRAVIŢA

123

DU XVI-eme SIECLE

Resume
Decouvert en 1948, a Dumbrăviţa (departament Hunedoara), ce tresor comprend 720 monnaies en argent. Les monnaies sont emises par les empereurs Ferdinand I et Maximilien II de l'Autriche, et de Louis II et Jean Sigismund roi
de l'Hongrie et font partie des centres de fabrication de la monnaie de Kremnica,
Baia Mare et Sibiu.
Les emissions monetaire de ce tresor se succedent pendant 47 ans, depuis
1520 jusqu'en 1567. Le tresar alteint 7 fluarines et 20 denars et appartient probablement a une persanne de canditian modeste.
Le fait que ce tresar a ete enterre pourant etre lie de !'instabili te determine
aux guerres entre les Habsbaurgs et l'Empire Otoman apres la bataille de Mahăcs.
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Public acest urbariu nu numai pentru că domeniul Devei are păs
trate puţine urbarii, dar şi pentru că acesta e cel mai vechi cunoscut.
In prezentarea pe care i-o fac aci nu intenţionez să-i fac un studiu,
las aceasta în seama cercetătorilor, încerc mai curînd o scurtă tălmăcire
a textului.
Domeniul, cum vedem, e mult redus faţă de domeniul mare din
evul mediu timpuriu. Cuprinde acum numai 35 de localităţi, în frunte
cu tîrgul (mezo vciros) Deva. La care se mai adaugă Ribicioara, rămasă
pe dinafară la conscriere. Şi din aceste localităţi 19 sînt numai porţiuni
de sate. Cum vedem, satele sînt din ţinutul Devei, Dobrei, Şoimuşului,
din domeniul de pe Criş, în frunte cu Valea Brad. Şi apoi în ţinutul
Dobrei nu mai puţine de 14 sate apar numai cu numele, ca locuri de
sate pustii. Ba şi în dreptul celor înscrise, la multe, la 12, se notează
(ulterior) marginal: vîndute.
Şi satele în sine sînt obişnuit mici, sate mici şi dese, o caracteristică a comitatului Hunedoarei.
Toată populaţia de supuşi urbariali ai domeniului se reduce acum,
după sumar, la 229 capi de familie cu 339 fii. Adăugind şi Ribicoara la
239 cu 356 fii. Ceea ce dă media obişnuită, în cifră rotundă de 5 suflete
de unitate. Mai rămîne de calculat în ce măsură modifică media convieţuirile „într-o piine", cum se exprimă textul. La sfîrşit 13 (12!) ţigani
cu 14 fii, în frunte cu voievodul lor, din care 5 sînt fierari, 7 arămari.
Faţă de cei înscrişi apar 92 „pribegi" (Bujdos6k), împreună cu cei
din Ribicioara 109. Cei mai mulţi de pe domeniul Crişului, şi cu deosebire din Bulzeşti, de aci 47. Se găsesc obişnuit, pe alte domenii, indicate de conscripţie.
Urbariul nu face distincţia obişnuită iobagi-jeleri. Doar în două
locuri, în Deva şi în Sîntandrei apar cite trei notaţi „jeleri". Vor mai
fi avut şi alţii condiţie de jeleri, din cei nou veniţi sau săraci. Tendinţa
conscripţiei însă e, evident, de a-i confunda pe toţi în noţiunea de
iobagi.
Libertini apar 6, anume 3 în Lăpuşnic, 3 în Strigoanea. Drabanţi
3, din care în Nevoieş 1, în Baniţa 2.
Sînt notate, dar de sigur inconsecvent, şi funcţiile, meseriile, îndeletnicirile speciale:
Judele e notat consecvent Biro. In Deva 1 biro, 1 vier, 1 drabant,
1 cizmar, 1 paller (supraveghetor al muncii).
In sate apar 5 gornici, 2 pescari (în Sîntuhalm şi Şoimuş), 1 porcar
al principelui, în Veţel. Argaţi (birişi) apar 3, morari 2 (în Roşcani şi
Chişcădaga), brudari (revesz) 3 in Şoimuş, cărbunari 2, lemnari 1, firezar
1, vărar 1, cădari 2 (în Valea Brad).
Cit priveşte starea generală a supuşilor, tabelul general e edificator. Cei 229 supuşi au 99 cai, 826 boi, 219 junci, 691 vaci, 881 oi, 798
porci, 660 stupi. La care dacă adăugăm şi cifrele Ribicioarei avem, 104
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cai, 844 boi, 224 junci, 714 vaci, 906 oi, 825 porci, 683 stupi. In medie au
deci 0,4 cai, 3,5 boi, 0,9 junci, 3,0 vaci, 3,8 oi, 3,5 porci, 2,9 stupi. Media
vitelor mari e 8 de unitate. Medii mult mai ridicate decît la Făgăraş,
de pildă, unde la 1637 avem 0,7 cai, 2,1 boi, 1,0 junci, 2,1 vaci, 10 oi,
3,9 porci, 0,6 stupi.1
Diferenţierea însă e foarte mare. Interesează în primul rînd vitele
de tracţiune, care stau la baza economiei, în speţă boii:
Neincluzînd şi Ribicioara, fără boi sînt 73 din 229. Cu boi în schimb:
4

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

48

30

35

40

5

12 boi

Proporţii ridicate şi de fără boi, dar şi de bine
perechi de boi, nu mai puţini de 40, ba şi cu cinci
Diferenţieri corespunzătoare şi la vitele mari:

28

12

înzestraţi, cu patru
şi cu şase perechi.

2-3

4-5

6-7

8-9

10-19

22

36

26

24

82

20 -

vite mari

5

fără vite, dar şi 82 cu 10-19, ba 5 şi cu 20 sau peste.
ridicată cifră 25, în Şoimuş.
Diferenţierile la porci. Sint frecvente cifrele de 10-15 porci.
intilnim şi de 20, ca în Lăpugiul de Jos sau în Lasău. Ba într-un

Deci 28

Cea

mai

Dar
caz,

în Certej, de 54.
E incomparabil mai bun decît al Făgăraşului stupăritul. Faţă de
0,6 de acolo, media aici e de 2,9. Se disting mai ales satele Lăpugiul
de Jos cu 77 stupi, Sedişor cu 70, Tisa cu 74, Lăpugiul de Sus cu 90,
Lăsău cu 119. Apar aci şi de cei care au 20, 30 de stupi. Unul din Lăsău,
judele, are chiar 40.
Cultura oii însă dă incomparabil mai mici valori decît la Făgăraş.
Media e de numai 3,8 faţă de 10 de la Făgăraş. E mult chiar sub media
necesară economiei ţărăneşti. Iată şi distribuţia:
1-4
170

5-9

10-19

20-29

20

Î

14

9

30-49

50-99

100-199

6

Din 229 înscrişi deci numai 59 au oi. Şi din aceştia 23 au sub 10.
Deci 740;0 fără oi, 840/o dacă adăugăm şi pe cei cu sub zece. In rest 20
au intre 10-19. Cei cu mici turme, de la 20 în sus sînt abia 16. Turme
cu adevărat, de 50-100, care ar putea indica oierit, sînt abia trei. Dar
cei care le au, apar şi cu vite mai multe. Iar cel care are mai multe,
100, va fi chiar ungur, care are şi 12 boi etc. Nu sînt nici aceştia deci
numai „oieri", sau „păstori", sînt de fapt oameni mai înstăriţi.
Să-i dăm cu numele:
Cai
Petric Oprea
Domocoş Ion
Foris Francisc

Boi
6
6
12

Junci
2

1
Urbariile Ţării Făgăraşului,
Ursuţiu, Bucureşti, 1970, I, p. 22.

Vaci
6
3
4

Oi
50
60
100

Purei
4

Stupi

6
15

5

10
•)

Lăpugiul

ele Sus

jude Sîntan<lrei

editate de D. Prodan cu Liviu

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Ursuţiu şi

Maria

URBARIUL DOMENIULUI DEVEI LA 1673

Se pot cita

mulţi alţi înstăriţi:

Cai
Macsin Avram
Dobre Ştefan
:Marina Gheorghe
Ştef Ion
Topor Ion
Sav Jon

127

Boi Juninci
10
10
8
JO
JO
JO

Vaci
7
5

4

6

6
4
-1

8
7
6

Oi

Porci

4

6

3
20
7
7
18

Stup
Sîntandrei
20

jude Lăp. de Jos.
!orudar Şoimuş

-1

Nevoieş

5

jude Certej

Şi alţii.

Urbariul nu înscrie şi pămîntul iobăgesc. Dar aceasta nu schimbă
mult valoarea cifrelor. Pămîntul în densitatea redusă de atunci a populaţiei nu lipsea, se putea oricînd defrişa. Importante erau mijloacele
de lucru, pentru agricultură cu deosebire vitele de tracţiune, boii în
speţă. Şi aici cifrele sînt demonstrative.
Cît priveşte sarcinile iobăgeşti, sînt cele în genere cunoscute, cens,
dijmă, daturi, slujbă, cu unele variante locale.
Pe domeniu nu mai apare un cens bănesc propriuzis. Censul se
confundă în daturi. Iar daturile obişnuite sînt găinile, untul, mierea.
Tot domeniul datora anual, după sumar, în total 189 găini, 941; 2 cupe
de unt şi 61112 cupe de miere. Dădeau obişnuit cîte o găină de casă,
1 cupă de unt de două case şi 1 cupă de miere de trei case. Peste
care vin daturile extraordinare, cînd e principele cu suita aci, acestea
după putinţă, nelimitate.
Dijma îşi are şi ea aici regimul său. Dijma din semănăturile din
cîmp şi din vin, din zece una, o dau şi românii. După secularizare ea se
extinsese treptat şi asupra lor, care înainte nu o dădeau. Sedişor şi
Bătrîna, din ţinutul Dobrei, care nu numai din vite (înţelegînd vitele
mici), ci şi din bucate şi din vin dau numai din 15 una. Satele Certej
şi Topliţa n-au fost încărcate cu dijmă (din bucate), au fost siliţi la
aceasta numai din timpul lui Acaţiu Barcsai, dar din cele săpate nu.
Valea Brad, Uibăreşti, Grohot şi Bulzeşti din semănăturile din cîmp
n-au dat dijmă, au dat în loc „darea pămîntului", toate împreună 49 fl
anual.
In Deva, Sîntuhalm şi Sîntandrei, din dijmele din semănături şi
din vin predicatorul avea a patra (quarta).
Din porci apar amîndouă dijmele, şi din pajişte şi de la ghindă,
răscumpărarea celor sub zece din pajişte fiind 2 d. de cap de la gindă 10 d.
în Deva şi Sîntuhalm, 4 d. în satele următoare.
Din miei Deva nu dă dijmă, ci numai Sîntuhalm şi Sîntandrei. E
o dijmă la origini ungurească. Românesc e datul oilor. Dijma oilor nu
e însă înscrisă consecvent, şi nu e precizată, dar e desigur generală unde
sînt oi. La Bulzeşti, se dă global, 32 de oi cu miei anual.
Slujba e de sigur sarcina cea mai apăsătoare, marea calamitate a
principatului din acest secol. Ea a crescut considerabil în secolul XVII,
e în genere continuă sau nelimitată. Şi pe domeniul Devei e continuă,
cu mici concesii sau „favoruri". Textul Devei: „Cum nici odinioară
n-au fost siliţi la slujbă continuă, aşa nici de acum încolo să nu fie.
Totuşi, după nevoi, cu cruţare şi cu schimbul au început să-i slujească,
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şi aşa datori să slujească şi ei". La Sintuhalm textul
ba acomodată de dregători după nevoi, acum sînt

e mai direct: „slujcontinuu în slujba

măriilor lor". La Veţel şi o mică concesie: „Fac slujbă continuă. Totuşi
dregătorul per su.a prudentia, dacă nu e spre paguba măriilor lor, să
o potrivească aşa ca din cind în cind să le dea şi ceva odihnă".
Satele ţinutului Dobrei fac slujbă în condiţii aparte. Şase sate, Brîznic, Lăpuşnic, Răduleşti, Plai, Strigoanea, Roşcani, în timpul strînsului
(derektakarodas) slujesc două săptămîni. Atît numai se spune în urbariu. Dar de sigur obligaţiile lor nu se reduc numai la atît.
Alte opt sate ale ţinutului, Lăpugiul de Jos, Sedişor, Mihăileşti,
Pancu, Lăpugiul de Sus, Lăsău, Tisa, Bătrîna îşi răscumpără slujba cu
cite 3 fl. de casă (cu înţelesul ca aşezaţii de mai nou de trei ani să nu
contribuie), şi nu sînt silite la mai mult de două săptămîni de coasă.
Şi atunci primind prebenda de cite 3 pîinişoare (liba) la zi. Totalul
răscumpărării 189 fl.

1n cele şapte sate ale ţinutului Şoimuş slujba e continuă. Şi fiindcă
locuiesc departe, după dispoziţia prefectului li se dă şi prebenda de cite
3 pîinişoare la zi, la lucru, fireşte.
Certej şi Topliţa slujesc continuu cu meseria lemnăritului (cu
securea).
1n Valea Brad cei cinci cădari din sat dau anual în slujba lor cite
8 buţi şi 2 căzi. Şi mai sînt datori să slujească cu meseria lor în cetate,
dindu-li-se şi lor, cind sînt în slujbă, ca pe întreaga moşie a Crişului
(Kărăsi j6sz<ig), cite 3 piinişoare pe zi. Cu slujbă continuă la curte sînt
datoare şi satele Uibăreşti, Grohot, pe lingă aceeaşi prebendă. Cei din
Bulzeşti, împreună cu cei din Grohot şi Uibăreşti trebuie să facă anual
40.000 de şindrile. Notă ulterioară, din 1675: Punîndu-i la dare, li s-au
scăzut 18.000, rămînînd obligaţi numai la 22.000.
Slujba e în funcţie înainte de toate de pămîntul de cultură al
stăpînului, aşa numitul pămînt alodial. Pămîntul de arătură domenial
se găseşte concentrat în trei locuri, în Deva, Sîntuhalm şi Şoimuş. 1n
Deva, în cîmpul de sus arător de 170 gălete (găleata de 4 ferdele), semănătură, în cel din jos de 355 gălete. 1n Sîntuhalm de 221 găl. plus
o bucată nedeterminată. Iar în Şoimuş de 34/2 găl. Un total deci de
peste 400 de iugăre. Fănaţe în Deva şi Şoimuş. Vii 2 şi o vie de gră
dină în Deva. Şi stăpînul mai putea să cultive la nevoie şi din sesiile
pustii sau hotarele satelor pustii. Se practică, cel puţin în hotarul Devei,
asolamentul bienal.
Despre regimul pădurilor prea puţin. ln Sîntuhalm o pădure de stejar, cu ghindă, oprită pentru Fisc. La Veţel o pădure de fag şi de stejar
comună cu Leşnic, Chergeş, Mintia şi Cozia. O pădure de fag şi de
stejar în Şoimuş, comună cu ceilalţi posesori, Fiscul avînd a patra parte
din venitul ei. In pădurea din Bulzeşti se dau de fiecare stînă cite 32 bani,
cite un caş şi cite un berbece. Oprită uneori, şi cosită uneori.
1n ţinutul Dobrei şi munţi pentru păşunat, pe care cînd scot oi
dau de obicei de o sută de oi doi berbeci. Textul observă că e destul
de puţin, îndeamnă pe provizor să ridice această „taxă".
Mori domeniale: o moară de făină în Deva, pe trei pietre. Din jos
de ea şi o moară de pulbere. Alta în Roşcani, pe o piatră. Celelalte au
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de scinduri (fe-

restrău).

Vămi două. Una „seacă" (de uscat) în faţa curţii domeniale. Se ia
aci de carul încărcat şi dacă e cu patru sau mai mulţi boi 12 d. Dacă
vin la tîrg de un bou 2 d., de o teleagă 6 d., de o oaie 1 d., de doi miei
1 d., de doi porci 3 d. A treia din vamă e în folosul curţii, obişnuit e a
pîrcălabului.

Alta pe Mureş, cu pod umblător (Rev hajjos). Vama aci: de carul
cu şase boi B d., cu patru boi 6 d., cu doi boi 4 d., de vita mare 1 d.,
de două oi sau un porc 1 d., de om pedestru 1 d., de om călare 2 d.
De fiecare corabie de sare 2 sări.
Intre monopolurile senioriale pe primul plan se ridică crîşmăritul.
1n Deva de la Anul nou pînă la Sînmihai e al Fiscului, după aceea e
al oraşului. In sate însă se practică sistemul obişnuit, de impunere pentru crîşmărit vin la cele trei sărbători mari, Crăciun, Paşti şi Rusalii.
Sîntuhalm împreună cu Sîntandrei crîşmăreau împreună în folosul cetăţii cite o bute de 30 de vedre la fiecare din ele, deci trei buţi anual.
Veţel crîşmăreşte cite o bute la cele trei sărbători împreună cu cei din Căun,
Bretelin, Hărăpea şi Vulcez. Şase sate ale ţinutului Dobrei, crîşmăreau
şi ele o bute (de sigur iarăşi la fiecare din cele trei sărbători). O bute
crîşmăreau şi satele care-şi răscumpărau slujba, probabil în acelaşi
înţeles. Ţinutul Şoimuş crîşmărea şi el trei buţi, dar de cînd au fost
rupte de el unele sate, crîşmăresc numai două. Certej, Topliţa n-au
această obligaţie. Satele ţinutului Criş crîşmăreau înainte de a fi fost
Crişul ocupat de turci cite trei buţi, dar cum crîşmăritul nu se poate
face în siguranţă din pricina vagabonzilor, provizorul să le ia (în bani)
ciştigul crîşmăritului, potrivit cu preţul curent al vinului. Crîşmărit
propriu domeniul făcea deci numai în Deva, satelor le impunea anumite
cantităţi de vin propriu, pe care trebuiau să-l desfacă cu amănuntul,
cu un preţ stabilit, fireşte servindu-i cîştigul.
Să mai reţinem regimul gloabelor (amenzilor). Acesta apare în textul Devei şi e acelaşi şi pentru sate. Grija contrabandelor (încălcărilor).
gloabelor cade în seama dregătorilor. De aceea din ele două părţi sînt
ale Fiscului, una a dregătorului. Gloaba nerespectării peceţii (adică nerăspunderea la chemarea cu pecetea dregătorului) e întreagă a dregăto
rului şi face 3 fl. Şi gloaba vînătăii e a dregătorului. Pînă la un florin
însă poate pedepsi după lege şi satul dacă împricinatul îi cade în mină
înainte de a cădea pe a dregătorului.
Urbariul nu înregistrează şi obligaţiile publice ale iobagului, care
sînt şi ele multe şi grele. Inregistrează doar numărul porţilor şi răva
şelor după care se repartiza. Deva cu oraşul nou împreună era socotită
la 211z porţi. Sîntuhalm 4 răvaşe, Sîntandrei 6, Veţel 1, Herepea ca Veţel, Bretelin cu Căun 4. Brîznic, Lăpuşnic, Plai, Strigoanea, Roşcani împreună 1 poartă şi 3 răvaşe, Şoimuş 3 răvaşe, Certej şi Topliţa împreună
5 răvaşe, Uibăreşti 5 răvaşe, Grohot 1 poartă, Bulzeşti 1 poartă.
Poarta era unitatea curentă de impunere şi cuprindea mai multe
unităţi iobăgeşti, după Aprobate în principiu zece unităţi. Practic însă
repartiţia e foarte capricioasă, conumerările, verificările se făceau şi ele
cu intermitenţă şi arbitrar. Practic întîlnim deci foarte variate şi ine-
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gale situaţii. Răvaşul cuprinde mai puţin, porneşte de fapt de la insul
impus, dar apoi devine şi el colectiv. La 1672 în octombrie, de pildă,
darea impusă e de 18 taleri, plus alţi 61/2 fl. pentru întreţinerea garnizoanelor.2 Talerul era socotit curent 2 fl., florinul de 100 dinari. Ca
să dăm un echivalent, fontul de carne costa 1-11/2 dinari.
Nimic despre lucrările publice, la cetăţi, la drumuri etc., despre
cărăuşiile publice, despre cărăuşitul sării, poştăşit şi altele, despre îndatoririle militare ale iobagului, aprovizionarea, încartiruirile militare,
circulaţiile de oşti, campaniile care complicau considerabil viaţa supusului. Toate acestea nu mai intrau în îndatoririle urbariale ale iobagului şi deci nu intrau în conscripţiile urbariale.
Pri\ind populaţia de supuşi a domeniului, starea şi sarcinile ei,
reţinem cîteva concluzii. Unitatea iobăgească cuprinde în medie 5 suflete, e vorba deci şi în acest caz de o medie obişnuită şi nu de o prolificitate mai mare, care ar fi adus cu sine vreo înmulţire disproporţio
nată a poporului român. Stratificarea însăşi e cea obişnuită în populaţia
iobăgească. Cit priveşte înzestrarea supusului, vedem că e a unei populaţii agricole, cu o înzestrare, inţelegînd vite de tracţiune, mai bună
chiar decît în multe părţi ale Transilvaniei. Nu e vorba cîtuşi de puţin de o populaţie „păstorească", nestatornică, seminomadă, cum se mai
insinuiază încă. E o populaţie categoric agricolă, cu mijloace de producţie incontestabile. O populaţie care chiar în condiţiile atit de vitrege
ale iobăgiei, chiar sub apăsarea noianului de sarcini urbariale şi publice, mereu în creştere, prin muncă, prin hărnicie poate ajunge la asemenea situaţie. Tocmai păstorească e mai puţin. Nici nu apare în conscripţie decît un singur păstor, şi acela e văcarul principelui.

ÂNEXA
Urbarlum Domini! Dh.1 de Anno 1673.
De\"ai J6szag" Urbariuma. mely irattatot ezer hat szaz hetven harom esztendOben Szent Ivan
havabon. annak az eO szokot m6dja es rendi szerent, ez ide alab meg' irt szemelyek alta!.
Deva. MezO- \' aros.
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Monumenta Comitialia regni Transilvaniae, XV, p. 319.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

-

-

Biro. Egynote-ă
len eâcsevel
Jstokkal e.k.v.

URBARIUL DOMENIULUI DEVEI LA 1673

Nevek az
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Kâlman J ânos
Vamos Palk6
Olâh Janos
Foris Gyurka

1

4

-

2
2

-

-

Balog Jancsi
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Vinceller.
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Buza Lâszlonka szolgalnak.
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Czimadia muvet tanul.
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I

I

24

-

-

8

-

-

-

r

22

Palier.

-

-

-

1

25

-

I

-

Sellerek.

I

Bujdos6ban. Bujdosoban leni Bânki Jănosnăl teobbet mostis nem tudnak,
eztis penig nem tudjak hol vagyon mivel regen ment eL Puszta Eoroksegit penig
az Uj varosban lako Csizmadia Barbul nevii szabad ember birja.
Szolgdlattyok. N. B. Az mint hogy regenten continuus szolgălatra nem eroltette{nek) ugy ezutan se kenszerittessenek, mind az altal az ido szerent az szilkseghez kepest az tiszt kimelve, es valtoztatva kezdette, es szokta mar szolgăltat(ni)
s - okis az szerent szolgălni tartoznak.
Dezmcijok. Minden fele mezei leguminajokb61, Borokb61 dezmaval tartoznak,
de Marhajokbol mint egyeb varosokban lakok ekkediglen ok sem adtanak semmitis. Makk termeskor mind azon ăltal mint Vincen, s - egyebiittis sertes Marhajokbol okis tartoznak tizeddel, valtoja penig ha tizre nem telnek egynek d. 10.
Az leguminak, es borok dezmajabol penig az Praedicatornak Quartat szoktak adni.
Ad6jok. Az Varos, az Uj Varosiakkal harmad fel kapu szămban vagyon, s az Aeticulus szerent is szoktăk Contributiojokot praestălni.
Eles adasok. Egyebbel semmivel az varhoz ab antiquo nem tartoztak hanem
eo Ngok ott letekben minden hăztol egy egy tyukot szoktak adni.
Birsdglcisoknak rendj. Mivel minden kontrabontokot, birsăgokot fiscusi nevezet avagy titulus alat exequalnak, s kelis exequălni a' Tisztnek ki:itellcssege
szerent vaio vigyăzăsa ăltal; azoknak azert ket reszsze Fiscuse, harmada az Tiszte.
Az pecset birsaga penig in toto az Udvarbiroje mely teszen f. 3. Kek birsagis az
Udvarbir6je. Egy forintig penig az Articulus szerent a' falu is meg bilntetheti
oket, ha a' Tisztnel eleb er1.
Korcsomcirlds. Uj csztend6tol fogvan Szent Mihaly napig Fiscuse, az utan penig az Vărose szokot lenni annuatim.
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Sziilo hegyei. Sz616 hegye vagyon ket darab. A:r. văr alat az Hegy Mâl. Mă
sodik az Csik Mâăl. Az tobbi kerti sz610.
Szant6 foldei. Az Felso hatărban 1. Az Fejer kuknel (?) egy szely fOld hetven
k6bl6s.
2. A:r. Mocsarbanis egy szely fold szăz kc5blos. Szomszedjai az elsc5nek az
Văros, az szole felol penig Kendefî Miklos f6lde, az măsodiknak penig mind ket
fe161 az orszag uttya.
3. Az Al-Mezo az kender sziget, mely az porgolat szely f6ldel egyut szentvan
leszen 150 k6b6ls, szomszeddi az Egregy vize, s - az Văros folde.
4. Az Csonka Erdonelis egy szely capax cub. 130. Szomszedi a' Maros vize.
es a Csonkas tolgy erdo.
5. A:r. T06 fenikben az vizen innen egy szely f6ld, vagyon ezis 40 kc5blc5s.
szomszedi az var hegy allya, es Berekszoi Vâradi Jstvan f61de.
6. Szanto f6ld az Teglăs veremnel capit cub 35. Szomszedi egy feUll az Egregy, es măs fel61 az Marosra meno utt.
Szena Rettye. Vagyon egy szelyben, az Szasz retitol fogvan, az Vajda rettyiig.
Malma. Vagyon az Egregy vizen harom ko padra az vărhoz egy Lisztelo Malomis, melynek minden alkalmatossaga ki teczik az Inventariumb61. Ezen alol Por
t6ro Malomis hozza vaio requisitumival.
Vamjai. Az Udvarhâz elott az fiscus szămăra vagyon egy szaraz văm, melylyen vaio exactionak rendi ez: Egy terhes szekertol, ha negy vagy teob okor leszen is el6tte d. 12. Ha vasarra j5nek egy e6kortul d. 2. Egy talyigătol d. 6. Egy
juhtol d. 1. Ket băranytol d. 1. Ket disznotol d. 3; harmada ezeknek az Udvarhăznal valo, Porkolabe szokot lenni.
Az Maros Partyanis vagyon egy Rev hajjo; Ezen vaio exaltionak rendi: Hat
Eokru szekertfil d. 8, 4 EokrutUl d. 6, ket Eokrilt61 4 penz. Minden oreg marhatol d. 1. Ket juhtol, egy disznotol d. 1. Gyalog embertol d. 1. Lavos embertol
d. 2. Minden hajjo s6tol adnak sales 2/2.
Szant6-halom, Portio.
Nevelc u
Jobb4gyolaiak

Kozma Juon
Jgna Peter
Munty8..n Gyorgyina
Kurta Lu.ka
M6za Gyorgy

Moza Peter
Muntyan
Mlk6s
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E6csevel
J ou.nnal egy
kenyeren
vagyon.
Halasz
Az fia Mostohaja, de ugyan
fiscus jobbagya.

I

Lăzăr Juont nem tudjak hol vagyon. Puszta telekje Igna Peter,
Gyergyine szemszedsagokban vagyon.
T6t Mihâly Szereda hely szekben Orbon lakik. Telek.it penze utan lgna
Peter birja.

Bu.jdos6k.

es Muntyan
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Tanko Andrast Buza Laszlo kerte meg (az mint mondjak) per sinistram expositionem, most penig Nalaczi Jstvan Ur birja.
Dezma cillapottya. Minden fele mezei vetemenyekbol, es szolo hegyin vaio
bor termesebol dezmaval tartoznak, s abbol az Praedicatoroknak quarta is szokot jârni. Bâranyokbol, Mehekbăl, Disznajokbolis tizedet adnak, ha ki nem jutt
valto penz d. 2; de ha az Diszno makkos annak valtoja, mint masut, ittis d. 10.
Szolgalattyoknak rendi. Szolgalattyokot az szuksegnek mivoltahoz kepest alkalmaztattyak az tisztek, mast continuusok az eo Ngok szolgâlattyaban.
Eles adcisok. Minden haztol egy egy tyukot szoktak adni, ket ember egy ejtel
vajat, hârom egy ejtel mezet, ebben penig az Sellerekis illendo keppen contribualjanak ez utan.
Adojok. Adot negy rot hazrol szoklak adni, de azt az Varmegye Perceptori
exigăljak rajtok.
Szcint6 foldek. Vagynak az fiscus szamâra vaio szant6 făldek negy darabokban.
1. Vagyon az Geszti Ferenc:z sz616je felenel, Csigedi szely f6Id nevu, capax
cub. 128. Egy fe!Ol vaio szomszedja az Nagy Barcsai hatar, mas fe!Ol az orszâg
uttya, oldalul penig az Egregy vize.
2. Az Gâll alatt mellyet az erdore meno utt hasit meg, az Egregy fe!Ol vaio
reszszit Csaki Jstvan udvarbirosagatol fogvan Nalaczi Jstvan Uram birja, felit penig fiscus szămâra szantattak meg. Szomszedi az orszâg uttya, az Egregy vize es
az falu f6ldei.
3. Az Arki patak mellet levă oldalon capax circiter cub. 40. Szomszedjai egy
fel61 az Kendefi Miklos Uram f6lde, mas felăl az patak es orszâg uttya.
~- Az falu mellet az Deva fe!Ol vaio oldalon, capax cub. 53. Szomszedja alatt
az orszag uttya, fellyi.il penig az Beszerika.
Makkos Erdeje. Vagyon F6ld vâr nevii egy kisded Tolgy erdois, melyis fiscus
szâmăra leven tilalomban tarlatik. Szomszedjai az Maros vize, az Devai, es Sz.
Andrasi hatâr.
Korcsomcirlasnak rendi. Az hârom Satoros innepeken az Szenl Andrasiakkal
egygyutt szoktanak ki arulni a' var szamâra 30/30 vedres atalagokat.
Szent-Andrâs Portio

Jobbagyoknak
nevek

Fiai

I nr.

Foris Ferencz
Gurzo Andrâs
Bode Juon
Makszin Peter
Serban PHer
Makszin Avram
Pâl Jânos
Major Gyorgy

2
3
3
2
2

-

TWka

I2
8
2
I

3
-

IO
2
4

-

1

-

I

43

4

I

7
3

3

4

2

4
I
2

-

-

I

Te henej

5
7
2

-

-

8

I

2

2
2

I

J

I

-

I

2
1
2

I9

Eouei

I

-

I

I

4
-

2

Krisan Paszkul
Muntyan Pavel
Muntyan Sztan
Summa Col.
nro. II

J Lovai

IO

I

40

I

Juhal

I

Dlsznai J .MeheJI

100
2
5
5
4
4

IS
8
I2
1
5
6
3
6

6

3
1

-

-

-

I I26 I

-

60

I

2

-

Bir6.
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Demeter
nevii E6csevel e. k. v.
Sell~rek.

I I
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Bujdosok. T6t Balint fiai N.N. Hosdaton Janos Deâk foldin laknak. E6roksegeket az nennyek birja, Foris Ferencz, es Boida Juan szomszedsagokban.
Serban Jankul fia N. N. Folton lakik, eoroksegit Major Gyorgy birja.
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Gurzo Gyorgy. Gerenden szolgâl, de haza akar joni.
Dezmcijok. Minden fele mezei leguminajokbol, borokbol

dezmălni tartoznak,
Baranyokbol, mehekbol az szerint valt6jok d. 2-2. Makkos disznajoknak penig

d. 4-4.
Adojok. Hat rot emberral adoznak az Szanto halmiakkal leven egy kapu

szamban.
Eles adasok
Szolgâlattyok
/Mint a' Szantohalmiaknak.
Korcsoma dolga
Birsaglas rendi mint Devan.

l

Vecsel, Possessio.
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Diszno pasztora eo Ngoknak.

l

}Ezek barman
e. k. V.
Gomik.

5

I

Bujdosok. Czigany Jstok. Ugy halottăk Piskiben hăzasult meg. E6r6ksegit
Varadi Kracson birja, mely vagyon az patak, es az hegy k6z6tt.
Pusztcik. Muntyân Râdulye, Bratin Mojszin, es Vâradi Kracsun hazak vicinitassiban.
Sztanka Janose. Lup Avram hirta eddig, ki itt Vecselben ea Ngokot szolgalta, mar Vinere (?) repetaltak, mivel mar puszta vicinitassit fel kell irni.
Dezmcijok. Minden fele Leguminajokbol, Borokbol dezmalni tartoznak, Juhokbol, Băranyokbol, Disznojokbol, Mehekbol hasonlo keppen, valtoja ha tizre
nem telik d. 2-2. Makkos Disznojokbolis meg szoktak eo Ngok szâmâra a' dezmat venni, annak penig valtoja d.
Adojok. Egy rot hâzr61 adatnak varmegye Perceptori exigâljak rajtok.
Elesbeli Konyhcira vaio contributiojok. Minden hâztol egy egy tyukot szoktak
adni, ket cmber vajat oct. 1. Harom ember Mezet oct. 1. ezt penig ordinaric kcl
erteni, extraordinarieis ea Ngok ott letekben illendo keppen vaio eles adăssal tartoznak.
Korcsomajok. Pracfectus Uram ea kglme dispositioja szerent az Kauriyiak~
kal, Bretelyiniekkel, Herepelyiekkel, es Valcsesziekkel egygyiltt, az hârom sâtoros
Jnnepeken tartoznak ki korcsomârolni hârom hordo borokot.
Szolgcilattyok. Continuus szolgalatot praestalnak ea Ngoknak, mind azon altal per sua prudentia· mikor ea Ngoknak karokra nincsen, aztis ugy alkolmoztassa
a' Tiszt hogy neha egy kis pihenestis adjon nekik.
Erdejek. .Bikkes, es Talgyes erdejekis vagyon, mely mind az alta! k6z6s Lesnekkel, Kirgessel, Nemetiekkel, Kozoliakkal, es az Devaiakkal.
BirscigI<is, Az .Birsâglâs dolga es rendi ittis az szerent mint Devan.
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Vaelcsesz. Possessio.

Nevek

I

Fiai
nro

I

Loval
nro

Barka Flori!

3

-

F~ur Stephan

1

-

I

EOkrei
nro

I

I

Tulkal Tehenei
nro
nro

4
-

I

Juhai
nro

I

Diunai
nro

I

Mehei
nro

2

3

-

10

-

2

3

-

3

-

G

-

13

I
}Mind ketten
szen egetok

I

I

Snmma Pers. 2

4

I

I

-

4

I

4

I

I

I

I

I

I

-

I

Pusztâk. Czigany Petere. Szomszedja egy felOl Barka Flore mas felOl az
mezeo.
Sztanila Vaszilye. Szomszedja cgy felol az patak, mas fel61 az Mares Jstok
pusztaja.
Mares Jstoke. Szomszedja egy fel61 Mihâly Janos puskas, mas felOl Sztanila
Vaszily.
Adojok. Egy rot hazrol c_ontribualnak, varmegye Perceptori exigaljak.
Dezmăjok, Szolgalattyok, Konyhara valo Contributiojok, Korcsomarlasok az
szerent a' mint Vecsel utan meg irattatot.
Birsaglas dolga penig ittis mint Devan.
Herepely Possessio.

Jobbagyok
nevei

I

Buda l\Iihăly
Buda Petru
Brate Avram
Laczkos GyDrgy
Damian Petru
Dân Sândor
Dan Petru
Laczkos Miklos
Laczkos ] anos
Dân Fl6re
Dim Thamas
Summa promiscue cum cohabitantes li

Piai
nm

2

-

-

I

Lovai
nro

-

-

I nro I
EOkrel

9

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

3
1

1

10

6

-

-

-

-

-

19

-

-

4

-

-

-

I

Juhal
nro

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

14

18

3

I

1

-

-

-

6

I

4
-

3

-

-

3

I

Dlunoi llleheje
nro
nro

-

-

2

I

17
-

1
2
2

3
4

-

I

Tulkai Tehenei
nro
nro

-

-

}Attyafiak e.k. v.
Beres.
}Attyafiak e.
k. v.
}Attyafiak e.
k. v.
}Attyafiak
e.k. v.

4

Ad6jok.

Dezmajok, Szolgalattyok, F::lcs adasok, Korcsomllrlllsok, es
a' szerent vagyon ittis az mint ide eleb Vecsel utan meg irattatot.
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Kauny Portio
Piai

Jobbagyok nevel

Lovai
nro I
nro I PAuei

DrO

I

Muntyân Peter
Muntyân Fl6re
i

Summa Pers. 2

Tulkai
nro

I

I

4

-

1

-

-

-

3

DrO

I

2
2

Diunal

Juhal
DrO

-

-

3

---

5

Tehenel

DrO

I

-

l)le:

2
1

4

-

4

3

Bretelyin Possessio·
Jobbagyok neveje

Plai

1

DrO

I

Lovai
nro

I

PAmi
nro

Sztank6 Janos

-

-

4

Sztank6 Mihaly
Hincz6je
Paszkole Mikl6s

-

-

-

4
-

Summa Pers. 4

-

I

Tllfrai
nro I Tehenci
nro

- I

I

2

-

-

3

-

nro

I

-

2

-

-

I

I

Disznal Meheje

nro

-

-

I

JDhai

nro

5

-

2
-

-

--- --- --- --- --- --8
2
5
7
-

lEzek e. k. v.
Szolgalni
vagyon

-

Puszta. Vagyon itt egy puszta E6roltseg, melylyet Găspăr Janos puskas bir.
Szolgalattyo11:, Dezma, es Eles adasoknak rendi, Birsaglăs, es Korcsmarlas
dolga az szerent vagyon az mint Vecsel utan meg irattatot s mindenben egygyezo. Szokăsokis vagyon ezen proxime meg irt eott faluknak Birajokis egy Ieven.
Adojok. Kaunyal egyutt negy r6t hăzrol adoznak, s varmegye Perceptori
exigaljak az Articulus szerent.

J 6-fu V idike
Birsznyik Portio.
Nevek az Job.

I

Fiai
nro

Pogmy Thamas
Danila Peter
Marta Juon
Bâ.rb Mik16s

2
2
1
2

Summa Pers. 4

7

I

Lovai
nro

1PA~l1

3
3

Tulkai
nro

8
8

--- - - -

6

I

Tehenej
nro

6

16

Disznal
nro

5
4
3

-

-

-

12

-

21

3
2
1
-

IJi=I

10
6
5

I

Mehci
nro

3
5

-

8

Pus::ta. Vagyon itt egy puszta hely, de aztis fiscus Jobbagyi birjak.

Lapos-Nyak Portio.

Dobre Jstvan

Sandor Jst6k

Summa nr. 2

I

Piai
DrO

I Lovai
nro I PAhci
nro

Juhai
I Tulkai
nro ITehenei
nro I nro

1

1

IO

-

5

-

1

1

6

-

4

-

--2- - 2 - _1_6_ - - -

I

I Dismai Mehei
nro

I

-9-,-_-

nro

3

-

8

-

11
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---

I

Ket Eocsevel,
Miklossal,
Jstokkal e.k.v.
Szabadosok.
hâ.rom Eocseivel,
Peterrel,
Juonnal, es
Thomaval e.k.v.

URBARIUL DOMENIULUI DEVEI LA 1673

137

Radulyest Portio.
Nevelt az Jobb.

I

Boja Mihaly
Boja Opra
Gyere Juon
Domokos Janos
Domokos Juon
Boja Jst6k
Szabados Gyura

Fiai
11ro

I

I.oval
nro

I

EOkrei
nro

I

1
1
1
3
3

I

Tulkai Tehenei
nro
nro

8

6
6
8

2

Juhai
11ro

2

Dlsz11al/ Mehd
nro
nro

I

I

10

4
2
6
2
3
2
4

2
2
2
2

6

I

Bir6.

11
2
6
2
4

3
60
10

10

Szabados.

5
8

Gornik.
Szabados.
Petresan P~
terrel e.k.v.
Gornik

Dragus Martin
Su.mmaja az
Jobb. nr. 8

Plaj Possessio.
Miklos Zagâny Ellkre nr. 2, Tehene nro 1. Egyebe nincs. Gomik.
Sztrlgonye Portio

Nevelt a.z Job.

I

Molduvan
Mihaly

Fiai

I

I.oval
11ro

Summaja az
Job. 5

EOkrel
nro

2

2

-

Zogan PHer
Bublye Petru
Brate Gyurko
Boblye Marinka

I

-

6

I

I

2

4

-

4

2
-

2

2
2
2
3

-

3
3
3

-

-

4
4
3

6

13

-

13

11

4

-

10

I

I

I .. I

-

2

I

TuD<al
nro

6

-

2
2

II

l

Tehene
nro

I

Juhai
nro

I

Disznal

I

nro

Mehei
11ro

I
K~t

I

Ec5cseivel
Juonnal Sztannai e.k.v.
Szabadosok.
NOtelen.

I

Roskany Portio.

Nevek u

Johb.

I

Fiai
nro

I

I

nro

Dleznal
nro

Mehel
nro

3

-

1

1

1

4

4

4

6

2

4

-

6

5

14

5

11

-

11

10

Tulkal
nro

Tehenel
nro

2

2

6

I.oval
11ro

l!Okrel
mo

-

Juhal

I

Thoma Stephan

1

Ollar Mihâly

1

Vlad Mikl6s

2

Summaja az
Jobb. nro. 3

4

2

2
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Molnar. Thamas nevii
Ellcsevel e.k.
Peter nevii
Ec5csevel e.k.v.
Acs.
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Pu.sztcik. Puszta hellyek vagynak nro. 4, de ezeket mind az fiscus jobbagyi
birjak, s- okis szolgalnak r6lla.
Malom. Vagyon ezen falu hataran a fiscusnak egy ko padra valo Malmais,
...-ize tilalmas.
N. B. eleb meg irt hat faluk, ugy mint Birsznyik, Lapos nyak, Radulyest,
Plaj, Sztrigonye, es Roskăny mind egy Birosagnak Jnspectioja alat vagynak, Szokasokis egy, harom puszta falu helyis leven keze alat, ugy mint Banyest, Fagyaczel es Făcza.
Szolgcilattyok. Ezek esztendot ăltal derek takaradăskor ket hPti szolgălattal
tartoznak.
Korcsoma. Az hat falu egy hordo bort tartozik ki ărulni.
Adojok. Egy kapurol, es hărom r6tt emberrol ad6znak.
Dezmajok. Minden fele Leguminajokbol. Juhokbol, Disznojokbol, MehekbOl
dezmalni tartoznak.
Eles adasok. Minden hâzt61 egy egy tyukot, ketto egy ejtel vajat, harom Mezet egy ejtelt de mind itt, s- mind măsutt effelekben az egyi.itt lakokot csak egy
hăznep gyanant kel szâmlalni.
Birsciglas. Az birsâglăs dolga mind ezen megemlittet hat falukban, s- mind
az tl:ibbiben a' szerent vagyon az mint Deva utan meg irattatot.

Dobra Vidtfki Summas faluk.
A1so Lapugy Possessio.

Nevek az

]obb.

I

Fiai

ma

1~1~i1~1Te!:eil J~i,Di=I M:!el

Marina Gyorgy

2

Ona Petru

2

-

6

Csorogar
Mihâly
Damian Triful

2

-

8

3

Turcsin ] uon

2

I

3

-

Mag Joânes

-

-

Sztanila Krecsun
Mester Philemon

-

-

Sum.maja az
Job. 8

10

I

2

4

I

4

8

-

-

20

20

Biro. E6csevel
K:racsunnal e.k.
v.

2

20

20

20

Eocsevel
Mihallyal
e.k.v.

10

4

3

I

30

4

8

-

7

6

-

4

-

4

-

2

-

2

-

-

6

-

3

-

-

20

54

77

-

6

3

-

I

6

-

2

42

9

I

3

I

I

40

I

I
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I

most telepedet
ide.
n6telen E6csevei Mihallyal
e.k.v.
Pankan Peterre! e.k.v.
l\Iost telepedet
ide.

I
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Szedisor Possessio.

Nevek az Job.

I

Fiai
oro

I.oval

I oro

2
3
1
2

Urszul Kostyan
Osuna Gyurkoi

3

-

Toma Jonyasze

2

-

17

2

3
4

-

-

1

8

3

I

3

35

I

13

-

-

30
20

3

30

I

-

Egyi.k fia
T6r6k6k
k6z6tt lakik.

20
Iliro. El>csevel
B.an:ullal e.k.v.

-

4

-

I

..

-

-

-

23

-

-

4

I

I

-

30

4

-

-

I

3
6
6

-

2

2
3

I

I Tulkal
ITehenel
/ Juhal
Mehe! I
nro
nro
nro ID=all oro

6
8
8

-

4

I

ROkrei
nro

-

Serban J ânos
Furduj Ni.kula
Laze Jacob
Mattyas Peter

Summaja az
Job. 7

I

7

70

I

l:

Mihelyest Portio.

Nevek az Job.

1

Fiai
oro

I

I.oval
oro

I EO!krel
/ Tulkni ITe benei I Juhai IDiszoal I Mehei
nro
nro
nro
nro
oro
nro

I

\

Lupas Opre

2

-

8

-

8

-

10

6

Thodor Andras

1

-

8

-

6

-

3

4

-

8

-

6

-

10

4

-

2

-

1

-

3

6

-

10

30'

3

-

10

4

most telepedet
ide

-

6

30

10

Furesz mester.

-

1Sre~yek
most telepettek

-

Bebek Miklos

I

Krisan Thamas

1

Aron Peter

2

-

8

-

Siuda Jst6k

1

-

6

-

Paszkul Jenesel

Opra Haczogan

-

1

-

:

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

I

1

N6d Dumitru

6

Eocsevel
Mihallyal
e. k. v.

ide.

Furesz Malom. Vagyon it az Fiscusnak hozza valo eszkeozeivel e~iitt egy

jo furesz Malma.
Pank Portio
Adăm Mihalynak E6kre Nro. B. Tehene 6. Juha 20. Disznaj 6. Mehe Nro 10.
Haram Eocsivel Opraval, Peterrel Kracsunnal egy k. vadnak.
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Lasz6 Possesslo.

Jobbagyolt Nevdc

mo

mo

mo

oro

mo

oro

nro

nro

-

4

40

Biro Lazăr
Gyurka Grozav

2
1

-

8

4

1
2

5
3

-

Sojka Flore

2

-

8

2

6

-

2

6

Thodor Janos
Balyan Petrika
Kean Mihaly
Dobrian Jstvan

2
2
3
1

6
6
4
2

3
6
3
2

-

20
1
10

20

-

4
20
12
6

Brenda Matyas
Bulzut Petru
Dumitru
Muntjan

2
2
3

1
-

6
2

-

-

-

30

-

20

1

36

50

39

Summaja az
Job. 10

I

I

-

8

4

-

2

-

I

48

9

I

I

I

-

2

I

Eocsevel
Matyassat
e.k.v.
Kett Eocseivel
Peterrel,
Janossal
e.k.v.

Most jott
megh.

30
1

Biro
Most jott
megh.

-

1119

I

I

I

FelseO Lapugy Possessio.

Nevelc az Jobb.

Hers Janos

Petrik Opra

I

Plai
mo

-

3

Farkas Mihok
Trif Paszkul

-

Hers Peter
Bublye Jstok

-

Trif Lupsa
Marten Janos
Gura Juon
Gura Petru

1

4

3
1

-

1

I

I.oval
mo

I

EOkrel
nro

I~al I
D.ltt

Tehendl
Juhal
nro
am

I

Dlanaj
nro

Mehd
nro

-

8

-

4

6

5

15

-

6

-

6

50

4

10

8
8

-

4
6

10
10

6

-

-

2
4

10
10

4
5

-

6
6

30
10

12

1
2

-

2

1

8

-

2
-

6
8
4

-

4

2

-

-

4

-

4

4
I
6
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Harom fiaival
Abram.mal,
Todorral es
Juonnal egj
k. vagjon.
Egyikfia
hazos e.k.v.
velle.

6

-

5
9

-

10

Harom Eocsevel Paszkullal,
Mihokkal
Janossal
e.k.v.
Martin hazos
Eocsevel
e.k.v.
Gomik
Gomik
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Nevek az Job.

I

Hamostjan
Peter

mo

I

Loval
nro

3

-

Thamas Peter

I

EObd
nro

IT~ I
nro

Tehmei
mo

8

2

6

40

4
4

10

I

-

4

Belos Mihaly
Koman Dumitru

Summaja az
Jobb. 14

Piai

-

1

2

8
4

-

I

Ja.hai
nro

141

I

D::Si

I

M;!ei

15

10

8

10
5

-

-

1

1

6

2

4

-

2

10

21

8

90

8

60

186

76

90

I

I

I

I

I

I

I

I
Eott Eocselvel
Janossal,
Peterrel,
Dusannal,
Juvannal,
Nikoraval e.k.v
Kett Eocsevel
Janossal,
Todorral
e.k.v.

I

Tisza Possessio

Nevek az Jobb.

I

Fiai

mo

;Lovai
nro

l?Okrel
nro

I

I

Tnlkal
Tehenel
nro
nro

15

15

6

5

8

12

4

-

3

20

3

-

1

20

7

7

1

4

3

1

8

2

4

1

8

2

1

6

-

8

-

Hi\csogan
Martin

2

Sandru Martin

2

Sandru Mihok

1

-

-

Adam Jonos

4

2

1

-

4

20

2

-

-

-

-

-

-

-

34

40

41

74

-

2

-

6

Summaja az
Job. 11

I

4

1

-

-

15

12

61

I

I

-

-

1

St~phan

-

7

I

I

I

6

5

I
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Biro
Gornik
Eocsevel
Peterrel
e.k.v.

-

-

2

Sandru

15

6

Popa Juon

-

2

-

8

Kara Mihaly

Sejk Thodor

II

I Mchel
mo

10

3

Dancs Pervul

-

Juhal Diunaji
mo
mo

-

Vlad Thamas

Dumitru Opra

I

I

K~tt

Eocselvel
Peterel Juonnai e.k.v.

Most telepedet
Eocsevel
Abrahammal
e.k.v.
Szegenj ember
elhetetlen.

I
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Batrina Possessio.

Nevek e.z Jobb.

I

:fiai
nro

4

Sinda Janos

-

I

I

2

7

I

I

EOkrei
nro

I

2

Kapota Mihely
Lika N.N.
Sum.maja az
Job. 3

I

I

Lovai
nro

Tehenei
nro

I

Juhai
nro

I

Disznai
nro

6

-

3

40

3

6
6

-

3

-

10

-

18

I

I

I

TWkai
nro

I

4

-

10

Mehei
nro

{Ezek mind
most telepettek
ide.

-

-

13

I

I

-

-

40

I

I

I

I

I

Szolgalattyok. Ezeknek az eleb meg irt Dobra Videki nyolcz summas faluknak az szolgalatban, s teobbire egyebekbenis egjenleo rendtartasok vagjon, es
mivel hogy Summat adnak, teob szolgalatra nem eroltetnek, hanem kaszalaskor
szolgalnak kett hetet, akkoronis praemendazza.k: eoket, egynek egynek Liba Corn.
per djem 3/3.
Dezmajok. Minden fele mezei Leguminajokbol, borokbol, marhajokbol tizeddel tartoznak, mehekbeol hasonlokeppen, tizre nem telhetven, valtoja d. 2, 2. De
ha az diszno Makkos annak valtoja d. - Exceptis: Szedisor, Batrina, mind Gabonajokbol, mind marhajokbol csak tizenifteodeott adnak.
· Summa addsok. Szolgalattjokert (az megh nevezet kett hett szolgalattjokon
kiviil) szokot adni ezen megh emlitet nyolcz falu, ugy mint Also Lapugy, Szedisor,
Miheljest, Pank, Laszo, Felso Lapugy, Tisza, es Betrina minden haitol ha.rom
harom forintott - f. 3/3, eszt mindazaltal megh ertven, hogy az kik ujjontaban
telepettek megh, azok harom esztendejgh nem Contribuălnak.
Eles Adasok. Elest eokis az szerint adnak, mint az teob Deva Varahcw; valo
teob jobbagjok, tudni illik, minden haztol egy egy Tyukott, kett ember vajat
oct. 1. Mezet harom ember oct. 1. Csak hogy mind ebben, s, mind egjeb Contributiokban az egjiitt lakok egy haz nep gjanant szamlaltatnak.
Korcsoma. Egy hordo bort szoktak ki korcsomarlani az Varhoz.
Birsciglcis. Az Birsăglâs ittis az szerint az mint oda felljeb Deva utan megh
irattatott.
Puszta falu hellyek. Vadnak Jofii Videkin Puszta falu hellyekis Nro 11.
Ugy mint: Szeliste, Piva, Bukurel, Kordum, Ligest, Bradet, Fintoag, Kosest, Ohaba,
Szeszul, es Tyeul.
Legel/j hegyek; Ugjan ezen az Jofii Videkin vadnak alkalmatos Legeltetesre
valo hegyekis, melljekre mikor Juhokot hajtanak, szaz Juhbol szoktak adni kett
Berbecset, mely arinyi marha legeltetesiteol elegh keves taxa, ha azert az Dominus Provisor jo modjat lathattja az eo Ngok hasznara verje felljeb, Aszonjunk
eo Ngais nem szinten leven bene Contenta vele.

Solymos (alias) Banicza Videke.
Solymos Portio.
Nevek e.z Jobb.

I

Boldisar Janos
TeOreOk J uon
Boldisar Philemon
Abram Gyurka
Steph Janos
Sum.maja az
Job 5

Plai
nro

I

11

IEO~ei I ~~ IT=•il

-

1
2
1
1
6

I

I.oval
nro

3

2

2
1

I

-

3

10

I

19

3
3

2
6

4

I

8

8

I

17

I

Diszna.i
nro

-

2
1

-

-

-

Juhal
nro

I

-

6
5
6
10
7

I

34
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I
I Mehei
nro
-

-

5

-

Biro
Halasz.
Revesz.
{Devai
Reveszek.

I I
5
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Pusztak. Vagynak it eott puszta haz helljek, mellyeket ugjan ezen eleb
megh irt Solymosi Jobbagjok hirvan vicinitasit ez okon nem declaraltuk.
Szanto fl)ldek. Vagyon az Fiscusnak ezen a' hataron eott darab szanto fOlde.
1. Az Maros mellet az reven tul, roind kett feleol valo szomszedgya az Barcsai
.Istvan Uram folde. Capa.x Cub. 10.
2. Az Csengeăben, ennekis szomszedgya az Barczai Jstvan Uram făldei, Capax similiter Cub. 10.
3. Az Barcsai Jstvan kertire meneoben, Vicinussi ennek az Barcsai Jstvan,
es Uzoni Boldisar fOldek. Capax Cub. 4.
4. Az Horgos nevii ;făld, szomszedgyai Barcsai Jstvan Uram es Nagy Pal
fOldek. Capax Cub. 8.
5. Az Buhoti patak mellet, Szomszedgjai az Buhoti Utt, es az vege feleăl az
Barcsai Jstvan Uram fOlde. Capax Cub. 2/2.
Szena Ret. Egy darab Lâzur nevil szena retis vagjon, melljet egy nap kaszalhat meg tizenket ember, ennek egy feleOl valo szomszedgja az Haroi Hâtar,
mas feleol az Borsai Janosne Rettjek.
Erdeje. Bikkes es Tălgyes Erdejeis vagjon, mely mind azon altal az teob
Possessorokkal koz, az jovedelmeben negjed reszes leven az Fiscus.
Census. Harom rott emberrelSI adoznak

Burjanfalva Portio

Lupar Juonnak Eokre 2. Tehene 4. Disznaja 3.
Pusztak. Vagynak it harom puszta helljek egyiknek Vicinussa Oprian Janos,
es az Orszagh uttja. Az masiknak a' falu patăkja, es uttja. Az harmadiknak Boda
.Juon, es az Porgolat kerte.
Census egy roth emberreol adoznak Varmegye Perceptori exigallyak.
Kecske-daga Portio.

Nevek az Jobb.

I

I

-

' Lazar J oanes
Flore Paszkul
Petrlka Janos
Endre (vei)
Petrik Juon
Summaja az
Jobb. Nro. 4

Fiai
nro

I,ovai
nro

&lkrel

I

I

Tulka i Tehenei I Juhai
nro
nro
nro

IDi~nwl
nro

Mehei
nro
I

I
2

-

nro

-

-

3
I

I

I

-

3
I

-

I

8

6
6
2

2

-

I

2

I

14

-

-

-

-

8

-

4

-

5
6
3

-

I

-

5
-

I

14

5
I

Devai Molnar

I

Nyavalyâs falva Portlo.
Fiw
nro

Nevek az Jobb.
I

Dinis Opra
Rusz Peter
Rosul Mihaly

2

3

I

I,ovw I &\krci
nro
nro

I

I

Tulkal
Tehenel
mo
nro

I

Mehel
Juhw
nro
nro
nro IDmnwl
I

-

-

-

-

-

-

5
I

3

-

-

-
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-

4

2

EOcsivel Juonnal e.k.v.
Eocsivel Triffel
e.k.v.
Beres Eocsivel
Avrammal e.k.
e.k.v.
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Nevek az Jobb.

I

Fiai
nro

I

l,ovai
nro

I

E;Oluel
mo

I

I

Tulkai Tehenei
mo

nro

I

Juhai
nro

Csula Pervul

1

-

8

6

5

-

Topor Janos

2

-

10

4

7

Rusz Juon

1

I

3

-

-

Summaja az
Job. 6

I I

1

r 21 I

11

9

6

I-

I 26

I

Dlsznai
nro

I

I

-

-

I

Mehei
nro

7

4

7

5

I

14

15

Harom Eocsivei Todorral,
Jstokkal, Peterrel e.k.v.
EOcsivel Triffel
e.k.v.
Drabant ket
Eocsivel, Mili:lossal, Georgjel
e.k.v.

I

Bujdosok. Faur Juon fia Urszul nem tudgyak hol lakik.
Faur Thoma fiat Mihalyt similiter nem t. h. 1.
Faur Jstvan Sztonya Szam Barczai Mihaly Uram f6lden 1.
Puszta.k. Vagjon it ket puszta hely, egyiknek az Patak, es az falu Uczaja, az
masilmak a' Porgolat kert szomszedgya.

Fiizesd Portio.

Nevek az Jobb.

Fiai

I

Dro

I

I.oval
nro

Bogdan Mihalj

1

Kracson Petru

3

-

Matjas Peter
Mârk Juoanna

3
2

-

Summaja az
Job. 4

I

9

I

1

I

1

E6krel
nro

I

I

Juhai
nro

I

Disznal

I

Mehei

nro

nro

6

2

4

6

2

5

6

4

5

7

7

6

-

I

I

Tulkai Tchenel
nro
uro

12

2

4

-

I

8

I

13

-

I

16

-

I

14

Harom ~
vei Paszk:ullal,
Triffel Thomaval e.k.v.
Harom eOcsevei
Georgjel,
Jnonnal, Mihailyal e. k. V.

8

5

3

-

I

-

I

19

I

Bujdosok es Pusztdk. Matyas Mihaly harem fia N. N. Abrugy Banjan laknak,
e6reksegeket Matjas Peter Attjok:fia birja.
Tyegar Kosztin Trisztian, Kapi Uram e6 Nga fi:Slden lakik, eoreoksege puszta,
szomszedgja egy feleol az Utt, mas feleăl Barcsai Jstvan Uram pusztaja.
Mărk Vasziy fiai Nikore, es Juon, Csertessen Barcsai Jstvan Uram folden.
laknak. Eckeoksegeket Mark Juonne birja.
Janos pusztaja :fele, szomszedgja Bogdan Mihaly, mas feleol az Ucza.
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Kelemenesd Portio
Nevek az Jobb.

I

Fiai
nro

I

I.oval

nro

Dragan Triff

5

-

Beksze Juon

2

-

Mihulcz Janos
Csurle Juon
Achim Munty

5
2
2

Summaja az
Job. 5

I

16

I

EOkrei

I

3

-

nro

I

16

I

oro

Juhai

nro

I

Disznai

nro

I

Mehei

nro

5

-

-

3

-

1
1
4

-

2

4

2

4

1
4

2
6
7

-

9

I 23 I

-

8

I

I

Tulkai Tehenei

8

1
1
1

I

nro

6

6

I

14

I

I
Kett Eocsevel
Thodorral Juonnal e. k. v.
Egy EOcsevel
Marlnnal el k. v.
Mesz egeteO.

I

Bujdosok. Achim Mihalt nem tudgjak hol lakik, Ei:irokseget az az Attjafia
Achim Munty birja.
Dragan Janost similiter n. t. h. 1. Eoroksegit az Atyjafia Dragan Triffelll
birjak.
Adojok kett roth emberreOI adoznak.

Banyicza Portio
Nevek az Jobb.

I

Fiai

nro

Puyfa GeOrgy
AchimAndre

4

Gabor Juon

3

Oprlan Juon

2

Sum. az Job. 4

I

10

nro

I

-

nro

I

6

-

I

8

I

Tulkai Tehenei

mo

-

2

-

I

EOkrei

-

-

1

I

I.oval

2

3
4

4

5

-

I

nro

6

I

12

nro

I

Dmuai
nro

-

I

5

I

-

5

-

-

I

Juhai

-

6

3

9

I

-

3

-

I

Mehei
nro

Egy Eocsevel
Peterrel e. k. v.
Drabantok.
Egy Eocsevel
Jsakkal e. k. v.
fiai Jakab es
Istok
szellyel
bujdosnak.

-

I

3

I

Adojok. Az kresi tisztek percipialyak.
Szokasok es rend Tartasok. Ezeknek az eleb megh Solymos Videkin leveo

hett faluknak egjenle<S szokasok, es rendtartasok vagjon mindenekben az mint
ide alab megh teczik.
Szolgalattyok. Szolgalattjok ezeknek continuus, s, mivel hogy tavul laknak,
mikor az szolgalaton vadnak, praemendatis attak nekik eleit61 fogvan, s, ez
utannis adnak Praefectus Uram dispositioja szerint liba Corn. 3/3.
Dezma dolga. Minden fele mezei vetemeniekbi:il, Juhokbol, Disznajokbol, Mehekbei:il ei:ikis tartoznak dezmaval, az Valtoja peniglen marhajoknak, s, meheknelll
tia tizre nem telik d. 2-2: ha makkos d. 4-4.
Eles adasok. Elest i:ikis az szerint adnak mint az te<Sbbi, tudni lllik: kett
ember vajat oct. 1. Haram eber mezet oct. 1. es minden haztol egy egy Tyukot.
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E mellet extra ordinarieis eo Ngok ott letekben adnak illendeokeppen az Tisztek
dispositioja szerint.
Birsaglas dolga. Az birsaglasban vaio rend tartas ittis mint Deva utan megh
irattatott.
Korcsomdrlds. Az egesz Solymos Videkire az eleătt az migh az teăb falukot
teolleăk el nem szaggattak az harom Satoros Jnnepeken szoktak voltak korcsomarlasra ki adni harom hordo bort, de az olta hogy el szaggattak, mint az egesz
Jofil videke i:ikis kette6t adnak ki.
Csertez Portio

Nevek az Jobb.

I

---

I.oval
nro

2

3
1
1

-

I

-

1

I

-

-

I

Tulkai
nro

-

-

5
4
1
4
1
5

-

-

-

6
4

4
4

6

-

Tehenell Juhal
nro
mo

4

-

1

I

-

8
6

I

-

-

-

:&Icrei
mo

10
6

-

-

I

I

-

-

Farkas Peter
Szavul Szinere
Adam J anosne
Draguly Janos
Kimpan Gabrilla
GeOrgy Mihaly
Kudre Triff

Summaja az
Job. Nro 11

I

2

Szav Janos
Melyhe Juon

Jlije Peter
Kimpan Petru

Fiai
nro

4

-

2
1

2
5

15

I 37 I

jn::a11
18
54

-

-

Mehel
nro

5
-

-

-

-

12
1

-

-

IO

-

-

-

5
2

-

Biro
Thodor EOcsevei E.K.V.

6

9

12

3

I

Thodor EOcsevei E.K.V.

-

I

9

4

I

Pusztak. Vagynak it

I 40

eătt

I

3

I

74

I

11

I

darab pusztak.

1. Belyeszk pusztaja fele, melynek szomszedgya Abrugyan Peter, es az mezei:i,

Masodik Ruszul pusztaja fele; szomszedgyai Popa Abraham, es az Mezo.
Harmadik pusztanak szomszedgya az Ucza, es az Szava Janos kerti.
Negyedik Adam Opra pusztaja fele, szomszedgya Blesân Petru, es Nikula
Thoma.
Eătei:idik Mihor Dân pusztaja fele, szomszedgya Kimpan Peter, es Faur Peter.

Toplicza Portio
Peturham Gabrillane Fiai 2. Tulkai 2. Teheni 4. Disznal 5.
Puszta. Vagyon itt az Fiscusnak egy pusztaja Guecsule fele.
Adojok. Ezen kett Portiokban Cserteszen, es Topliczan Eătt roth emberreol
adoznak; Varmegye Ptrceptori percipiallyak.
Szolgalattyok. Acs Mestersegekkel Continuus szolgalatot praestalnak mind
Cserteszreol, s, mind Topliczarol.
D.ezma, Korcsoma, Eles. Dezma, es Eles adassal, sem penigh korcsoma tartassal ezek ekkediglen nem aggravaltattak; Dezma adasra mindazonaltal (az mint
mondgyak) Barcsai Akos Fejedelemsegetei:il fogva kezdettek C'roltetni. d2 a~ mdlyct
kapaltak abbol nem attak.
Erdejek. Erdejekis vagyon, de azis az tei:ib Possessorokkal ki:iz.
Birsaglas. Az birsaglasban vaio rend tartas, ittis mint egyebiit.
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K orosi-]oszagh

VB.lya-brad Nevek az Jobb.

I

Huicz·juon
Belcze Flore

Fini
nro

-

I

3

3

Kirszte Joe.nes
Beksze Juon

4
2

Summaja az
Jobb. Nro 7
.

-

3
3

I

nro

-

Miklye Gsurgh

Csora Ada!.
Gyurka Achim

Lovai

I

15

I

I

!

2

I

I

I

-

1

8

EOkrei
nro

I

Tul.kai
nro

j Tchenei
I Juhai
nro
nr.

I

Disznal
nro

I

Mehei
nro

6
6

3
4

5
6

-

-

10
8

6
5

6

2

6

-

6

3

4
6

2
3

4
3

-

2

3
2

-

4

2

I

Possessio.

34

-

I

16

I

29

-

I

-

6
3

-

I 33

I

-

2

-

Biro.
Kett Eocsevel
Mihallj al Triffel
e.k, v. Kadarok.
harom Eocsevel
Mih. Trufei, cavriliaval e.k.v.
Kadar.
Eocsinl MihalljalE.K.V.
Kadar.

-

I I
16

Bu.jdosok. Juon Triff . Eormenden Nalaczi Uram fOlden lakik; Telekje puszta.

Gura Juon Abrugy Banyan Fodor Pal fOlden lakik.
Kudre Georgy, Kriscsoran, Kriscsori Farkas :Wlden lakik. Urunktol mondgyak hogy megh kertek.
·
Kudre Philip, Kriscsoran Kricsori Jstvan folden lakik; Telekje puszta.
Kris Taina Borbaridon lakik; Telekje puszta.
Gucsa Peter, Mihailan Csiszar Peter fOlden lakik.
Buza Thodor, Bradon, az Bradi Laszlo fOlden lakik.
Beksze Mihaly, Eormenden az Nalaczi Uram fi:ilden lakik.
Ruszan Juon, Rudan. Diosi Gaspar fOlden lakik.
Juan Thoma fiai Peter es Mihaly Lunkan. Nalaczi Uram fălden laknak.
Jvan Thodor, Dupa Piatran Kapi Uram fOlden lakik.
Jvan Peter Bukuresten Kendeffi Uram fi:ilden lakik.
Papjok. Az Mostani papjok N. N. fiscus jobbagya.
Szolgalattyolc. Ebben az faluban eott kadarok leven szolgalattjokert adnak
esztendonkent nyolcz nyolcz hordokot, es ket ket kadakott. Ezenkivill tartozvan
az Varhoz az eo Mestersegek szerint szolgalni. Mikor penigh szolgalaton vadnak,
mind nekik, s, mind penigh az teob Korosi Joszagnak praemendatis adnak, napjaban koz Czipot Nro 3/3.
Eles adasok. Eles adasok ezeknekis ugy mint egjebilt, tudni illik minden
haztol tyukott egjet. Kett ember vajat oct. 1. Harom ember mezet oct. 1.
Dezmajok. Mezei vetemenjekbeol semmi dezma adassal nem tartoztak, hanem
eleiteăl fogvan azert szoktăk volt adni, az feăld adott; Juhokbol, Disznajokbol akar
pasinton, akar Makkon legjenek, es Mehekbeol tizeddel tartoznak; valtoja d. 2/2.
ha Makkos d. 4/4.
Korcsoma dolga. Az eleătt az migh az Kărăst az Tărăkăk el nem foglaltak,
az haram satoros Jnnepeken adtak az egesz keărosi joszagra haram hordo bort,
de mivel most a' Csavargoktol nem igen batorsagos; Azert ez utan Udvarbiro
Uram kett hordo boroknak az lucrumat, illendeokeppen, az borok arrahoz kepest
vegye megh rajtok.
F5ld adojok. Ezeknck az eleb megh irt Gabonabeli dezmajokert, jarni szokott
fOld adojok teszen f. 32/-.
Adojok. Az Articulus szerint valo Contributiojok.
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Uy Borest' Possessio.
Nevek

az Jobb.

I nro

Fiai

Uybll.r Lupul
Roska Juon

1
4

Thodor Peter
Nyeg Mihaila
Pavel !rlfhaly
Mate Peter
Botls Juon
Roska Juon JunJor

3
1
3
3
1

Summaja az
Job. Nro 8

Ii.:,v: I~I ~I T~naf Juhal I
nro

-

2
-

4
2

1

-

2
4

-

2
l

-

2
3

6
10
2

-

-

4
1

-

-

2
3

2

-

5
1

Dbzn&
nro

-

I

Mchd
am

-

l l I I I l I I16

1

16

4

15

5

18

l
Eocsivel Mihalljal E.K.V.

I

Bujdosok. Thamas Peter, Jnsel Jgnat Valja Lungan Diosi Gaspar f6lden laknak, telekjek pusztak.
Pavel Thodor. Rebiczen Kapi Uram fălden lakik T. P.
Thodor Kracsun Kapl Uram folden T. P.
Belde Grozav. Egy fiaval Juannal Kriscsoron Kriscsori Jstvan folden Iaki.k.
Telekje puszta.
Szolgalattyok. Az Udvarhazhoz ezekis Continuus szolgalattal tartoznak; praemendajok ezeknekis mint az Valyabradiaknak.
V 6.rmegye Mzi valo adozasok. Eott roth emberre0l adoznak varmegye Tisztei
percipialja.
Eles adasok. Dezmajok, Korcsoma dolga. Jttis az szerint az mint Val:yebrad
utan megh irattatot.
FOld adojok Gabonabeli dezmajok valtsagăert, f. 6/-.
Birsaglas dolga. Mindeniit mint Deva.

Grohot

Nevek

az Jobb.

Pavel Lupas
Petrucz Juan
Balogh Luka
Abram Janos
Philip Petru
Summaja az
Jobb. Nro 5

M:I
I nro- I~al 1~1~1T~1 J~,D~I
Fiai

2

1

I I
6

2
4
4
2
2

-

2
2
1
1

3

I

14

2
3
2
2
2

2

-

I

2

I

11

-3

-

I

-

-

I

3

-

Biro

I- I

Bujdosok.

Abraham Mihaly.
Gân Janos.
Docz Abraham.
Roman Luka.

{ E>ek minnyajan Thoc0<w tajan Iaknak. Tclckjd<

Roman Abraham Sunkon lakik.
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Roman Thoma
Roman Kosztin

{

149

Babolnan Nalaczi Jstvan Uram folden laknak.

Philemon Peter, Ternoviczan Josika Uram folden lakik telekje P.
Vcirmegye kozze valo ado. Fel kapu szamrol adoznak.
Fold adojok. Gabonabeli dezmajokert vaio fOld adojok annuatim f. 5/-.

f

Szolgalattyok; s, olylyankor

vaio ~~=~~~~k

~ttis az szerint, az mint Uj Borest' utan megh

41

irattatot.

Dezmajok dolga
Korcsoma es B!rsaglas

Bulzest

Nevck: a.z Jobb.

Paul Juon
Sztraucz Andre
Sztanlla Flore
Sztanila Lulea
Juonel Gabrilla
Rusz Thodor
Rusz Kracson
Forde Demeter
Hord Dumitru
Gsula Joanes
Gsur Lulea
Gsur Mihaila
Sojka Szirbul
Sztan Kracsun
Laszlo Triff
Sztan Abram
Dan Nisztor
Gsurka Gabrilla
Nikore Juonjasze
Summaja az Job. 19

I

Fiai
nro

I

I.oval
nro

i

EOkrei
nro

I

i

Tulknl Tehenei
nro
nro

I

I I
Disznsl
u.ro

Mehei
nro

10
10
10
8
10
10
12
10
10
12
12
5
8
8

-

-

-

-

-

8
3
-

1351

42

Juhal
nro

I

3
1
2
3
2
2

-

1

-

l
l
2
2

1
-

1
l

-

1
-

-

-

1
1

2

-

1
l

l
2

-

2

-

I 23 I

13

-

-

l

2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

-

I

2
2
2
2
2
2

-

2
2

2
-

2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
3
4
2
2
3
2
2
2
1

I 40 I- 18 I 46

I

l

3
5
6

I
Biro

2
4
4

4
4
3
6

2
1
2

2
-

I

17

I

Bujdosok.

Sztan Peter, Magyar Laetan Mikola Sigmond Uram folden lakik.
Sztanilla Mark, Abrugyfalvan Hendri Uram Malmaban lakik. De altă mină:
haza j6tt.
Rusz Flore, Almason Folti Ferencz f6ldin lakik. De altd mfnă: Eszt Gyogyra
hadnagy Maran (l) reducălta. Eszten ... eo Nga foldire.
Sojka Todor
~ De altă mină: Ezis haza szăllot.
Sztan Todor
Ezek Tor6k folden laknak Telekjek puszta.
Mihaly Luka
De altă mfnă: Ezis hăza szăllol
Buldze Todor. Abrugy Banjan a' Fiscus fOlden lakik.
Groza Mark Abrugy falvan Hedri Uram fOlden lakik.
Ganya Flore Abrugy Banjan Fodor Pal folden lakik.
Furde Szirb
{
Furde Mut
Keorpenyesen Fiscus foldin laknak, Telekjek mind puszta.
Sztan Gabrilla
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Mester Philemon {Ezek ketten haza szăllottak az Attyăval Philemonnal.
Mester Juon
Lupsan Bethlen Janos Uram folden laknak. De altă mină:
Gyuk Demeter
Rusz Juon
Rusz Abram
Rusz Nisztor

altă mină:

Ezis megh holt nem maradott fia.
Ez megh holt.
{ Ezek mindnjajan Olah Bik aljan laknak.
De
De

altă mină:

Mester Kracsun Fileben lakik nem

~~o~or ~eorgy
La~zl~r Ju~~ar

tudjăk

ki fOlden.

{ Sutulban laknak Mikola Sigmond fOlden.
De altă mină: Ezek minnyaian hăza jottek.

Laszlo Peter Teorok folden lakik. De altă mină: haza jott.
Balicza Kracsun
Balyicza Petru
Balyicza Flore

De altă mină: Zalatnai Joszăgban Bisztrăn lakik.
Tăiat: Olah Fenesen Mikola Sigmond Uram fOlden laknak.
De altă mină: Ez Mikola Sigmondne Asz folden
{ Olah Fenesen lakik.
De altă mină: Ez Torok fOlden lakik harom fiaival.

Puj Juon Szilvason lakik nem tudatik ki fOlden. De altă mină: Deficialt.
Dăn Farkas 4 fiaival Mihailaval, Opraval, Lupullal es N. N. az Jllyei Joszagban laknak Telekjek p. De altă mină: Brettelinbcn haza szallottak.
Mihaila Kracsun: Tăiat: Jbidem Jakik. De altă mină: Tokolyi fQlden Cuje~
ten lakik.
Solyka Nikula Muskan Nagy Thamas Uram fOlden lakik. De altă mină: hâza
szallot.
De altă: mină: Brettelinben haza szallot.
Dăn Georgy
Az Jllyei joszagban Varczan laknak.
{ De altă mină: Ez Vărczfm lakik.
Dăn Juon
Solyka Balasko Muskan Nagy Thamas Uram fOlden lakik.
Gsurgsuvan Flore Jbidem lakik. De altă mină în dreptul lor: haza jottek.
Mihaly Dumitru. Tăiat: Olah Fenesen lakik. De altă mină: Turban Thorda
var(m)egyeben lakik.
Sztancz Juon
{ Mihailan Csiszar Miklos fOlden lakik.
Sztancz Peter
Todor Juon Sztanilan Sebesi Beniamin fOlden lakik. De altă
szallot.
Solyka Nikore Blesemben Hedri Uram fOlden lakik.
Gsurgh Gabrilla alias Faur. Tăiat: Almason Kin Jstvan Uram
De altă mină: Ola Fenesen Mikola Sigmondne Aszszon folden lakik.
Juonel Gabrilla
Gsurgs Joănes
Dama Mihaila

{ InDe dreptul

mină:

făldin

haza

lakik.

Tăiat: Topanfalvan
altă mină: Ez

eo Ngok folden laknak.
.
Zalathnai Joszăgban Bucsunban lakik.
primilor doi: Ezek haza szallottak.

Vârmegye kăze valo Adojok. Egy Kapurol adjak adojokot, Varmegye Percep-

tori

exigalljăk.

Făld adojok. Gabonabeli dezmajoknak valtsagaban adni szokot feoldi adojok
ezeknek Annuatim hat forint - f. 61-.
Jttem. Ezek a Grohotiakkal, es Uj Borestiekkel annuatim tartoznak az varhoz kesziteni sendelt Nro 40 OOO - Negjven ezert. De altă mină: A 1675 Die
23 Novembris. Per Comrnunem Censurarn ezeken Annuatim valo Adozasra defalcălvăn Executor R. F. No 18 OOO tizen nyolcz Ezeret maradot fen 22 OOO huszonket Ezer; mellyet Annuatim Udvarbirăk eo Kglmek beszolgăltattanak.
Erdejek. Ezeknek erdejeken Ieveo minden Esztenaktol szoktanak adni harmincz kett kett penztis - d. 32/32, Sajtotis egjet egjet Nro 1/1, Berbeczet simi-
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liter Nro 1/1. Neha penigh tilalmas is leven, megh szoktak kaszalnl az Tisztek
dispositioja szerint. Ezekreis az Dnus Provisornak gondviselese legjen, ratiojaban
felis tegje ennek utanna.
Szolgalattyok, s, olylyankor valo praemendajok, Eles adasok, Korcsoma es
Birsaglas dolga. Jttis mind az szerint vagjon, az mind Uj Borest utan declaraltatot.
Dezmajok. Demajokban vaio rendtartasok ennyiben killomboz az teobbiteol,
hogy ezek Juh dezmajokert Annuatim adnak Baranyos Juhott Nro. 32. Ezenkivill
Disznajokbol, Mehekbeol tizedet, s valtoja azoknakis mint masut d. 2/2, ha makkos d. 4/4.
Observatio. Az egesz Urbariumban eszt s' dolgot szilksegh kozonsegesen observalni, hogy jol lehet az jobbagjok kozill nemelljk fiokra nezve az rendben fel
tetettek u.gjan, mindazonaltal sokak Attjokfiaival egj kenjeren, es egy hazban lakvan, ha szinten az Jobbagy szamban oda szamlaltattak is, mindazonaltal az Jlljenek mindeniitt azokkal (tăiat: egjiltt) az kikkel egjilt laknak mind az Contribu
tiokban, s, mind penigh az szolgalatban csak ugjan egy hâz nep gjanant szamlaltatnak; az mint erreol oda felljebis vagjon emlekezet.
Deva Varahoz vaio Cziganyok.
Vas Miivesek. Janos Hanczal Vajdajok.

Mikodje Peter. Ennek ·. agyon fia Nro 2.
Vitany Peternekis fia Nro 2.
Hanczul Peternekis fia Nro 2.
Mate Czigannakis fia Nro 2.
Rez Mives Cziganyok. Vitany Andras, vagjon fia Nro 2.
Eoregh Vitany Janos .
Jffjab Vitany Janos. Vagjon fia Nro 1.
Vitany, alias Bambuly Puja - fia Nro 1.
Vitany Matyas. Vagjon fia Nro 1.
Vilany Opra .
Eoregh Mieza. Vagjon fia Nro 1.
Summaja az Cziganyoknak Pers. 13. Fiai Nro H.
Mely Joszagnak az eleb megh irt mod szerint valo fel szamlalasa mi altalunk menven vegben, Attuk mi.i is ezen Connumerationknak rendit, szokot pecsetilnk, es kezilnk irasa alat, eo Ngokhoz valo keotelessegilunk szerint. Keolt Fogarasban huszon eoteodik nakjan Szent Mihaly havanak. Ezer hat szaz hetven harom
esztendeoben.

Uzoni Miklos
egygyik Fiscal. Evactor m. pr.

Bene notandum

Az Korosi joszagbol Ribicsora talâlvan kiin maradni annak connumeratiojât
a' Praefectus Urmnal maradt Urbariumban az Conclusio utan inseraltam, ebben
penig az magan:i kezinel maradt Urbariumban, csak az Extractussat hagytam ez
szerent:
Extractus Connumerationis Poss. Rtbicsora.

Ribicsoran Job. nro 10. Fia 17. Lovai 5. Eokrei nr. 18. Tulkai 5. Tehenel 23.
Juhai 25. Disznoi 27. Mehei 23. Bujdosok, 17, Fald adojok f. 6.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

152

D. PRODAN

Az utan Praefectus Urammal mindenik videkre az rend szerent vaio Elesbeli
contribution kivul Extraordinarie is vetettuk, melylyek az eo kglmenel maradt
Urbariumban, es mind penig ebben mellyet Ecsedi Uram szamara subscribaltunk,
pecseteltiink, vilagoson meg yagynak

Nicol. Uzoni m. ppria.
Original în Arh. Statului Budapesta, Arh. Fiscală a
Transilvaniei, D. I, 128 M. Fotocopie în Biblioteca
Filialei Academiei din Cluj.

DAS URBARIUM DER DEVAER DOMANE VOM JAHRE 1673
Zusammenfassung
Das Urbarium der Devaer Domane vom Jahre 1673 stellt dessen Umfang, Namen und Lage der Liebeigenen mit al! ihren Urbarialpflichten dar. Die Domiine
ist viel kleiner im Bezug auf den des frilheren Mittelalters. Es ist eine ausgepragt
rumiinische, ausgesprochen landwirtschaftliche und viel zu wenig Schafzucht-Domane. Die Untertanen, was ihre Lage anbelangt sehr unterschiedlich, besitzen
Zugtiere, \'Or aliem Ochsen, dadurch die Medien vieler Siebenbiirger Ortschaften
sogar ilbertreffend. Die Urbarialpflichten der Leibeigenen, in stăndigem Zuwachs,
der iibermassig, unbegrenzte Frohndienst sind, im Allgemeinen, dieselben. Der
Mensch ist grossen Anstrengungen ausgesetzt, nur so kann er das notige Lebensniveau, gleich des im Urbarium dargestellten, beibehalten.
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In asigurarea producţiei materiale şi a ordinei sociale feudale un
rol însemnat a revenit jurisdicţiei domeniale.
Dreptul stăpînului de a-şi judeca supuşii decurge din prerogativele
imunităţii feudale şi a contribuit eficient la asigurarea cadrului socialeconomic al sistemului feudal: păstrarea supusului, prestarea obligaţii
lor senioriale, respectarea monopolurilor feudale, etc. Mai mult, el a
oferit stăpînului şi o importantă sursă de venituril.
Structura, atribuţiile şi ierarhia forurilor de judecată domeniale în
sec. al XVI-XVII-lea, în ansamblul lor, sînt cunoscute2 • Rămîn de studiat numeroasele variante locale care vor confirma şi completa documentaţia problemei.
Textele urbariilor domeniului Hunedoara privind forurile de judecată domeniale sînt laconice şi confuze. Nu se face nici o menţiune asupra pedepselor, amenzilor aplicate pentru diverse delicte (cu excepţia
jurisdicţiei speciale din regimul munţilor alodiali). Zgîrcenia şi superficialitatea informaţiilor documentare la acest capitol se datorează faptului că pedepsele, autorităţile chemate să le stabilească, erau bine cunoscute de contemporani. Ele erau fixate de dreptul cutumiar şi nu necesitau
o amănunţită cuprindere a lor în scris 3 .
Asociind informaţiile urbariilor consemnate la capitolele Leges et
jurium consvetudines, Usus et ritus, Mulctae, Birsagiae constatăm că procesele începeau la scaunul de judecată al satului (Falu szekin), respectiv la
scaunul judelui tîrgului (Vciros birdja szekin), sub autoritatea judelui
asistat de un număr nespecificat de juraţi. In atribuţiile acestui for
intrau delictele de pînă la 1 fl. amendă, după cum rezultă din afirmaţia
că gloaba de 1 fi. aparţine, în toate aşezările domeniului, judelui şi juraţilor. In tîrguri, judele beneficiază de 2/3 din amenzile de pînă la
3 fl., restul revenind pîrcălabului. Doar la Haţeg, la 1692, judelui i se
fixează parte din amenzile de pînă la 4 fl. Tot acum, beneficiul se îm1

Prodan, D.,

Iobăgia

în Transilrania în sec. XV I-lea, voi. I,

Bucureşti,

1967,

p. :368.
2 Meteş, Şt., Din istoria dreptului românesc din
Transilvania, în „Analele
Academici Române. Memoriile secţiei de istoric, seria III, Tom XVII, p. 87-117;
Eckhart, Fr., A foldesuri biintet6birciskodcis a XVI-XVII. szcizadban, Budapest,
1954; Prodan, D., Judele satului iobăgesc în Transilv(lnia în sec. XVI-XVIII, în
AIIC, IV (1961), p. 217-235; Kiss, A., Forul dominal în Transilvania, în RevArch,
XII(l969) nr. 2, p. 59-70; Szentgyorgyi, Maria, Kăvur videkenek tcirsada1ma,
Budapest, 1972, p. 44-48; Ursuţiu, L., Foruri de judecată, judecăţi, gloabe pe domeniul Gurghiu între anii 16!12-1715, în ActaM~. IX(l972), p. 195-203.
3 Procedeul nu e general în Transilvania st'colului al XVIT-lea. Vezi A gyaLui vârtartomany urbciriumai, ed. Jak6 Zs., Cluj, 1944; lJrbariile Ţării Făgăraşu
.tui, cd. D. Prodan, voi. 1-11, Bucureş,ti 1970-197:!; Ursuţiu, L., op. cit.
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parte în mod egal intre tirg, stăpîn, şi păgubaş 4 • Dintre sate, doar la
Teliuc, în 1692, se consemnează că scaunul judelui judecă pricinile de
pină la 3 fl.
Activitatea acestor foruri de judecată nu au fost cuprinse în acte
scrise. Sentinţele şi deciziile lor sint cunoscute indirect din protocoalele de judecată ale forurilor superioare în cazul în care se făcea apel.
Forul de judecată următor ierarhic, în competenţa căruia intrau
delictele pasibile de amenzi peste baremurile amintite, era scaunul de
judecată al dregătorilor domeniali adică scaunul provizoral ( Hunyadi tisztek szeke, udvarbir6 szeke, porkolci.b es udvarbir6 szeke). Tot la acest
for fac apel şi împricinaţii nemulţumiţi de sentinţele forurilor locale.
Din acest complet de judecată fac parte: provizorul, pîrcălabul, juzii
satelor a căror cauze erau pe rol.
Unele urbarii menţionează şi scaunul de judecată al pîrcălabului ca
for intermediar între scaunele juzilor şi cel al provizorului. Scaunul de
judecată al pîrcălabului e amintit la Haţeg, Bretea (sub a cărui autoritate intrau satele Măceu, Minereu, Streiu Plop, Nădăşdia, Sîncrai) şi în
Pădureni. Alte urbarii nu mai permit distincţia între scaunul pîrcălabu
lui şi cel al provizorului admiţînd concluzia că pîrcălabul apare ca asociat sau substitut al provizorului într-un unic for. Prezenţa pîrcălabilor
de Haţeg şi a celui de Pădureni ca beneficiari a 1/3 din gloabe, singur
~au asociat cu provizorul, e permanentă în toate urbariile domeniului.
Dificultatea stă în autonomizarea lor. Greutatea disocierii rezultă din
faptul că textele nu precizează delictele care intrau în sfera unuia sau
altuia din forurile enumerate, ci prescriu doar cotele-părţi din beneficii.
O circumscriere ceva mai precisă a acestui scaun de judecată ni-o permit trei texte: la Teliuc, în 1695, se enunţă că îşi încep procesele la
scaunul judelui, unde se judecă cauzele pînă la 3 fl. amendă. Din aceste
gloabe 1/3 este a judelui şi juraţilor iar 2/3 a pîrcălabului. Delictele între 3-6 fl. le judecă pîrcălabul iar de aici pot apela la scaunul provizorului unde se decide în final. Din amenzile scaunului pîrcălabului şi
cel al proviziorului 1/3 revine pîrcălabului şi provizorului şi 2/3 stăpî
nului. La Ghelar şi Murar, tot în 1695, se fixează că în atribuţiile scaunului judelui intrau delictele de pînă la 1 fl., care revenea integral judelui şi juraţilor; cazurile penalizate între 1-3 fl. erau judecate de
scaunul pîrcălabului care primea 2/3 din beneficii iar stăpînul 1/3; delictele de 3-6 fl. intrau în atribuţia scaunului provizoral iar cele peste
6 fl. amendă scaunului de judecată al prefectului. Beneficiul ultimelor
două foruri se împart: 2/3 stăpînului, 1/3 provizorului. La aceste texte
trimit urbariile tuturor satelor ţinînd de districtul Pădureni.
' In analiza noastră am folosit: Urbariul din 1674, orig. la Ad1iva Naţională
Budapesta, fondul Arhiva fiscală a Transilvaniei, dulap X, fasc. 1, I;
Urbariul din 1681182, orig. la Arhivele Statului Cluj; Urbariul din 1692, orig. la
Arh. Stat. Magh., fond Arh. fisc. T-nia, dulap X, fasc. 59, P.; Urbariul din 1695,
orig, la Arh. Naţ. Magh. fond Arh. fisc. T-niei, dulap X. fasc. 1. M.; în fotocopii
la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei R.S.R. sub cotele: FT 124, 127, 243.
5 Acest caz e izolat şi pare o procedură temporară: ne aflăm la data cind
urbariul este întocmit pentru 1/4 din domeniu, parte cc a fost confiscată lui
Tokălyi şi înscrisă lui Apafi IT.
Maghiară,
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Extractussa

D• al14 min4

Megh vadnak
El attak
Megh van
El attâk
El attak
Megh van
El nttak

Megh vadnak

El attak

Megvan
El attak
El attak
Megvadnak

}

Az Faluknak es
Portioknak nevek

Deva V arossa
{ Szant6-halom
Szent Andras
Vecsel
Volcsesz
Herepely
Kauny
Bretelyin
Birsznyik
Lapos-nyak
Radulyest
Plaj
Sztrigonye
Roskâny
Also Lapugy
Szedisor
Mihelyest
PAn.k
Laszo
FelsO-Lapugy
Tisza
,Batrina

r~~

Burjanfalva
Keske-daga
Nyavalyasfalva
Fiizesd
Kelemenesd
Banyicza
Csertez
Toplicza
{ Vqlye-brad
Uj-Borest
Grohot
Buldzest

Summaja a Faluknak es Portioknak 35

Job.

szama

25
7
11
7
2
6
2
3
4
2
8
1
5
3
8
7
9
1
10
14
11
3
5
1
4
6
4
5
4
11
1
7
8
5
19

229

Fioknak I.ovak· E;okrOk- Tulkok- Trehe·
nak
nek
neknek
nak
szama
szama szama szama szama

20
11
10
11
4
10
5

-

1
4
8

-

-

7
2
11

-

6
4
10
17
9

-

20
21
15
7
11

-

4
9
9
16
10
9
2
15
16
6
23

339

31
37
43
12
4
19
3
8
16
16
34
2
10
14
42
35
46
8
48
90
61
18
19
2
8
21
12
16
8
40

6
2
4
-

2
2
4
3

9
10
10
5
4
3
2
2
6

10
-

25
22
40
11
6
14

-

5
12
9
23
I

6
5
9
13

3
13

34
15
14
90

2
11
8
9
6
15
2
16
4
2
18

13
11
40
23
38
6
36
60
34
10
17
4
14
26
13
23
12
37
4
29
16
11
96

99

826

219

691

I

-

I

8
12
2
3

-

3
1
1
3

-

3

-

-

8
I

-

-

9
8
7
8

-

Juhok- Disznanak
joknak

szama

24
41
126

-

-

18

-

73
-

szama

22
27
50
23
13
6
3
7
21
11
35

-

135

13
11
54
7
46
6
39
76
41
13
34
3
14
14
14
14
9
74
5
33
5
3
42

881

798

-

20
30
30
20
50
186
40
40

-

-

16
6
5
3
-

-

18

-

Mehek·
nek

sz.

-

Bujdo- Summa· Fotd
jok
sok
ado f.
f.

1
3
3
1

1
5
5

f. -

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

17

13
5
8
47

660

92

f. 189 f. 49

-

4
4

8
23

-

11
10
77
70
58
10
119
90
74

5
-

5
15
19

-

-

-

3
6
2

3
11

16
-

-

--

-

-

24
21
27
3
30
42
33
9
-

-

-

nro

Vaj oct.

7
9
6
2
6
2
3
4
2
8
1
5
3
8
7
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
6
5
6

-

-

2 1/3
3 1/2
2 1/3
1/2
2
1/2
1
1 1/3
1/2
2 1/2
1/3
1 1/2
1
2 1/2
2 1/3
3
1/3
3 1/3
4 1/2
3 1/2
1
1 1/2
1/3
1 1/3
2
1 1/3
1 1/2
1 1/3

I

1 1/2
2
I

4

I

10
14
11
3
5
1
4
6
4
5
4

-

-

3 1/2
4 1/2
3
1
3

2
1
4
3
4

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

5
7
5 1/2
1 1/2
2 1/2
1/2
2
3
2
2 1/2
2
-

7
8
5
19

3 1/2
4
2 1/2
9 1/2

189

94 1/2
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Scaunul de judecată al pîrcălabului, ca for intermediar spre scaunul provizoral, mai este menţionat şi de urbariul satului Bretea, la 1695,
clar amănunte privind atribuţiile lui nu se mai dau. La repartiţia beneficiului, provizorului îi revine 1/3 din gloabe şi stăpînului 2/3. La aceeaşi
uzuanţă trimit urbariile satelor Măceau, Minereu, Streiu Plop, Nădăşdia,
Sîncrai.
Cunoscînd atribuţiile pîrcălabilor din Hunedoara 6 putem admite că
scaunul său de judecată era de fapt un scaun provizoral cu sferă teritoriaH"l mai restrînsă. Dată fiind distanţa geografică la care se găsea
domeniul Hunedoara în ansamblul domeniilor Tokolyi, (din care a făcut
parte aproape un jumătate de secol) prezenţa prefectului de Hunedoara
va fi fost sporadică şi provizorul îl înlocuia pe acesta în scaunul de judecată central. Din acest motiv atribuţiile lui judecătoreşti le vor fi
exercitat pîrcălabii în cele trei subunităţi domeniale. De aici desele omiteri, înlocuiri, imprecizi uni.
Forul ierarhic următor, ca for suprem, este scaunul de judecată al
stăpînului, forul dominai, (Dominis terrestris szeke, Ur szeke), prezidat
de stăpîn sau de împuternicitul său direct, prefectul. La acest for participau şi 1-2 dregători ai comitatului, colaborînd la solicitarea stăpî
nului, care asigurau asistenţa de specialitate. In sec. al XVII-iea dregă
torii comitatului, la cererea stăpînului, aveau un rol de prim ordin în
activitatea forului dominaF.
Sub autoritatea forului dominai intrau şi pricinile în care erau implicaţi nobilii localnici dacă obiectul discordiei erau bunuri imobiliare
domeniale. Urbariul din 1695, la Hunedoara, subliniază acest drept şi
exclude intervenţia comitatului. De altfel, în acelaşi loc se menţionează
di nobilii se puteau judeca pentru pricini de pînă la 60 fl. la scaunul
c\ominal. De aici, în caz de apel, s~ adresau comitatului.
Forului dominai, după textele urbariilor, îi revin în exclusivitate
delictele criminale. Avînd dreptul de a judeca delictele capitale, forul
clominal al Hunedoarei, în sec. al XVII-lea, funcţiona cu jurisdicţie deplină, cu drept de liber baronat 8 • Cum se explică acest privilegiu? Hunedoara, în sec. al XVII-iea, era cel mai mare domeniu feudal nobiliar.
Stăpînii lui sînt principi (G. Bethlen, E. Tokolyi, M. Apafi II) sau mari
nobili ce îndeplinesc şi funcţia de comiţi supremi ai comitatului Hune6 Pîreălabul este cunoscut în
Transilvania acestei perioade ca dregător cu
atribuţii
militare. Vezi: Ember, Gy., Az ujkori magyar kăzigazgatiis tărtenete
Mohiicst6l az torăk kiii.zeseig, Budapest, 1946, p. 488. La Hunedoara sînt atestaţi
paralel părcălabi cu atribuţii militare la cetate - pîrcălabul suprem, pîrcălabul
porţii exterioare, pîrcălabul porţii de ·sus şi pîrcălabi
cu funcţii economicoadmisirative în aparatul domenial. In scaunele de judecată iau parte pîrcălabii

„civilP".
7 Eckhart, Fr. op. cit., p. 26.
e Competenţa scaunului de judecată dominai de a judeca delicte capitale e
cunoscut sub numele de dreptul paloşului iar în Transilvania drept de liber baronat. La jumătatea sec. al XVII-lea legile principatului au şters acest drept pentru
toate domeniile cu excepţia Făgăraşului. Vezi: Approbatae Constitutiones, P. III,
tit. 18, art. 1 şi tlt. 46, art. 4. Hun~oara dispune de liber baronat. Vezi: Ş<i. Kiss, A„
op. cit. p. 64.
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doara (Şt. Bethlen, David şi Nicolae Zolyomi, E. Tokoly). Ei au putut
asigura aparatul birocratic şi execuţional reclamat de această autoritate.
Un for de judecată special funcţiona la Boşorod: scaunul gornicului.
Aici se judecau delictele legate de încălcarea monopolului munţilor.
Completul era format din gornic şi 6 juraţi. La 1674 cei şase juraţi erau
plătiţi ele cetate cu cite o majă de fier anual.
Delictele dezbătute şi pedepsele aplicate, conform urbariului din
167-1 erau următoarele:
- omorul pe munte (asasinatul) era pedepsit cu 500 fl. sau cu
moartea;
pentru furtul de animale vinovatul dădea patru pentru unul; din
aceasta jumătate se clădea păgubaşului, jumătate revenea cetăţii;

pentru călcarea stînelor, vinovatul plătea 12 oi care erau ale
gornicului;
prădarea pădurii se globea cu 24 fl.;
furtul de lemne se amenda cu 12 fl.;
pentru desfrîu gloaba era 12 oi.
In urbariul din 1681/82, la capitolul privitor la munţii alodiali şi
veniturile lor 9 , informaţiile sînt şi mai largi. Pentru delictele comise în
munţi gornicul cita vinovatul, sub pecetea sa, la scaunul de judecată
din Boşorod, unde se judeca cazul în primă instanţă. De aici se făcea
apel la scaunul dregătorilor de la Hunedoara la care participă şi dregătorii comitatului deci scaunul dominal. Acolo cauza se decide definitiv. Pedepsele enumerate sînt parte modificate, parte precizate:
pentru omor pe munte, vinovatul e dator cu de patru ori preţul omului de care 1/2 e a păgubaşului şi 1/2 a stăpînului;
dacă nu se poate răscumpăra va fi închis pe viaţă în cetate;
furtul de animale e pedepsit ca şi la 1674 cu specificarea că
din cota-parte a stăpînului, gornicul şi provizorul primesc 1/3;
încălcarea stînelor se pedepseşte cu 12 fl.;
prădarea pădurii se pedepseşte cu confiscarea bunurilor aflate
asupra făptaşului;
cine prin abuz îşi face singur dreptate, după fiecare bun însuşit plăteşte 12 fl.; suma se împarte pe jumătate între păgubit
şi stăpîn iar stăpînul din partea sa dă 1/3 gornicului şi provizorului.
Membrii scaunului de judecată din Boşorod primesc, în salar, de la
stăpîn cite 8 rude de fier anual.
Dezbaterile şi deciziile scaunelor provizorale şi dominale au fost
fixate în protocoale scrise menite a servi drept acte justificative legale.
Numărul registrelor de judecăţi ale acestor foruri, în Transilvania sec.
al XVII-lea, păstrate pînă în zilele noastre, nu este prea mare. Pentru
acest motiv cele cîteva protocoale cunoscute sînt de mare valoare documentară10.

Urb. 1681/82; p. 52-58; vezi şi Meteş, Şt., Din trecutul satelor
Hunedoara, în Omagiu lui I. Lupaş, Bucureşti, 1943, p. 562.
10 Kiss, A., op. cit., p. 67.

9

cetăţii
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Pentru Hunedoara, în stadiul actual al cercetărilor, cunoaştem două
registre de judecată ale forului domina! din anul 1673: unul cuprinzînd
dezbaterile din luna ianuarie, al doilea pe cele din decembrie 11 • La ambele sesiuni participă din partea comitatului Şt. Kereki şi I. Eliber, cel
din urmă semnînd ca jude al comitatului Hunedoara. Alături de ei s-au
găsit, de sigur, dregătorii domeniali în ale căror atribuţii intra şi „împărţirea dreptăţii": provizorul, pîrcălabii, juzii şi juraţii locului.
Instanţa se deplasa în aşezările domeniului unde juzii şi juraţii locului prezentau pentru judecare delictele care depăşeau competenţa
scaunul judelui, precum şi litigiile ce trebuiau rejudecate de forul domina! ca instanţă superioară de apel.
Satele mici se prezentau în grup de 2-3 în faţa judecăţii cu juzii
şi juraţii lor, aşezările mai mari, sau cu cazuri mai multe, se judecau
individual. Gruparea satelor mici ca şi succesiunea dezbaterilor, era arbitrară, influenţată cu siguranţă de vecinătatea aşezărilor. Instanţa audia, în fiecare loc de întrunire, un număr variabil de persoane, 3-5,
care se înfăţişau ca acuzatori sau martori.
Registrele notează: satul, numărul de persoane citate (fără a-i nominaliza). enunţă cazul şi eventual şi sentinţa forului inferior în cazul
apelurilor: Marginal, în stînga, se consemnează sentinţa dată. In registrul din decembrie, în continuarea sentinţei, în cîteva cazuri, se consemnează şi eventualele plăţi sau execuţii ale pedepsei.
In itinerarul ei, instanţa trece prin toate aşezările domeniului. In
satele în care nu s-au ivit cazuri litigioase ce ar reclama activitatea sa,
citează 3-7 persoane şi se menţionează că „nu au nimic de declarat"
(nihil fateuntur).
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Din cele 70 de cazuri dezbătute, trei au fost scoase de pe rol neintrînd în competenţa forului domina! ci al comitatului. In aceste cazuri
e vorba de injurii adresate de tîrgoveţi (Gombkoto Zsigmond - de două
ori, şi Orban Miklos, ambii din Hunedoara) judelui şi juraţilor tîrgului.
1n alte trei cazuri de furt, probele sînt considerate neconcludente şi
procesele se amină. In cinci cazuri sînt implicaţi iobagii altor stăpîni
11

Orig. Ia Arh. Nat. Magh., fond Arh. fisc. T-niei, dulap II, fasc. !JO N.
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şi decizia scaunului este ca dregătorii să ducă procesul la scaunul de
judecată al stăpînilor respectivi obţinînd acolo satisfacţie pentru reclamant. Trei procese se încheie fără pedepse: o văduvă primeşte cîş
tig de cauză în însuşirea unui gard de la o rudă a soţului defunct, o
vacă vîndută de un iobag se întoarce la vechiul stăpîn şi este însuşită
de domeniu neprezentîndu-se păgubaşul, şi al treilea caz este admone-

starea judelui din Teliuc pentru că nu avea obezi la ca5a sa. In final,
se pronunţă 54 de sentinţe.
Care au fost delictele judecate?
O primă grupă o formează delictele de silnicie şi nesupunere (potentia): refuzul de a permite globiri, execuţii pe bunuri sau arestări,
reluarea cu forţa a bunurilor sechestrate sau luate ca zălog pentru diverse pedepse. Deseori nesupunerea la execuţie se manifestă prin lovirea, maltratarea slujbaşilor însărcinaţi cu execuţia. Zaran Iuon (Ruda dec.) s-a opus arestării ordonate de pîrcălab şi l-a lovit cu cuţitul pe executor. Vlad Lase (Ghelar - ian.) l-a bătut pe economul Trebe Nicolae
din Topliţa. Ferenc Ionas (Nădăşdia - ian.), Baluţ Mihai (Runc - ian.),
Opriţa, soţia lui Costa Panic (Minereu dec.) Drăguş Petru (Steiu Plop
- dec.) şi-au luat cu forţa zălogul sau vitele sechestarte de juzi, juraţi,
jitari. Bomba Sandor şi Andrei (Lelese - dec.) au eliberat cu puterea
din detenţiunea judelui pe păstorul Petru. Jn această grupă intră certurile şi bătăile dintre supuşi.
In toate aceste cazuri, pedeapsa e plata a 20 fl. pentru fiecare implicat găsit vinovat şi obligativitatea de a despăgubi şi împăca victima.
Intr-un singur caz, bătaia dintre doi flăcăi, a fost pedepsită cu 12 fl.
(Feregi - ian.).
Intre formele de nesupunere, fără a implica şi violenţă, se încadrează încălcarea monopolurilor senioriale şi nerespectare peceţii dregătoru
lui. Sînt prezente pricini în care supuşii au tăiat lemne din pădurea alodială, au pescuit în ape oprite, au păşunat vitele în fînaţul stăpînului.
Pentru aceste delicte, globirea vinovaţilor era reglementată direct de
urbarii şi în mod curent se aplicau pe loc, fără judecată. Se ajungea cu
ele în faţa completelor de judecată, doar în cazurile în care factorii responsabili de executarea pe loc a amenzii nu au făcut-o sau nu au putut-o face. Pedeapsa hotărîtă era de 12 fl.
In şapte cazuri se aplică amenda de 12 fl. pentru 8 sate din Pădu
reni (Gleş, Vălar, Ghelar, Cerişor, Poeniţa Voinii, Murar, Ruda, Pîclişa)
pentru ţinerea nedeelor.
De nerespectarea peceţii dregătorului (refuzul de a se prezenta la
citare oficială) s-au făcut vinovaţi iobagii din Nădăşdia (în ianuarie) şi
Bomba Mihai (Lelese - dec.). Ei au fost condamnaţi la 3 fl. amendă.
Trei femei din Ghelar, în ianuarie, sint acuzate că au lucrat (copt,
tors, etc.) în zilele de sărbătoare. Sînt globite cu 12 fl.
Injuria era aspru pedepsită, fie cu o însemnată amendă bănească,
fie cu pedepse corporale. Approbatae Constitutiones, P. IV, tit. XLII, art.
XXII prevede pedepse severe, chiar şi cu moartea, pentru cei ce pîngă
resc numele lui Dumnezeu sau înjură despre „suflet''. Acelaşi corpus
de legi, în P. V, edict XXXIV precizează că slugile şi iobagii care se
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fac vinovaţi de acest păcat să fie puşi în obezi de mînă o jumătate de
zi. Pedeapsa se putea răscumpăra cu 25 dinari.
La Hunedoara, scaunul dominal condamnă iobagii pentru injurii şi
calomnii la gloaba ele 12,50 fl. sau la detentiune, legare de stîlpul infamiei sau biciuirea (de 1-3 ori în zilele de tîrg) în piaţa publică la
casa judelui, sau sub poarta cetăţii. Pascul Drăgoi (Haţeg - ian.), care
a înjurat de Dumnezeu şi a ameninţat cu focul pe cumnatul său, e pedepsit cu detenţiune de 6 luni şi cu trei biciuiri în zilele de tîrg. De
detenţiune poate scăpa dacă îşi găseşte chezaşi. 1ntr-un singur caz,
Muşa Balint (Cerişor ian.) a fost obligat la 20 fl. amendă pentru
injuriile aduse judelui şi altor dregători.
Cazuri de imoralitate se judecă 5, din care un proces pentru concubinaj şi patru cazuri ale unor fete însărcinate. Sentinţele sînt laconice: „să fie întemniţaţi şi să se procedeze alticulariter". Intr-un caz,
tatăl copilului fiind cunoscut, se indică obligativitatea căsătoriei. (în
acest caz sînt scutiţi de pedeapsă).
Approbatae Constitutiones, P. IV, tit. XLVII, art. XXI, prevede pedeapsa cu moartea pentru adulter; desfrîul celor necăsătoriţi se pedepsea cu biciuirea şi obligativitatea căsătoriei. In practică, cum ne informează urbariile altor domenii, delictul se pedepsea cu amenzi băneşti
(bika penz), stăpînul nefiind interesat în desfiinţarea fizică a supuşilor
„păcătoşi".

Furtul, dovedit în instanţă, atrăgea pedeapsa tăierii unei urechi stigmatizîndu-1 pe infractor pe toată viaţa. Pedeapsa se putea răscumpăra
cu 40 fl., adică cu preţul capului. Hoţul era obligat, de asemenea la despăgubirea reclamantului. Sînt dezbătute cazuri de furt de oi, fîn, obiecte
de argint, o coasă.
La Hunedoara, atît la dezbaterile din ianuarie cit şi în cele din decembrie, sînt pedepsiţi pentru abuzuri unii dregători care au încasat
sume de răscumpărare pentru vitele sechestrate, peste taxele în uz.
Stăpînul se străduieşte să protejeze pe supuşi şi faţă de proprii slujbaşi
şi slujitori abuzivi: Muntean Ona şi Manga Mihai au perceput două polture pentru răscumpărarea unei vite sechestrate. Sînt pedepsiţi cu 1 fl.
fiind „oameni săraci" (cei doi sînt jitari). In ianuarie drabanţii din cetate (nu li se specifică numărul şi numele) sînt acuzaţi că au perceput
cite 5 d. de vita sechestrată. Sentinţa hotăreşte că cel ce va fi dovedit
vinovat va plăti 12 fl. amendă. In luna decembrie, Csatlos Andras recunoaşte că a luat, ca răscumpărare, mai mult de 2 d. de vită sechestrată. E pedepsit cu 12 fl.
Judele din Socet a înjunghiat două oi ale lui Toma Petru. E condamnat la 12 fl. amendă şi are obligaţia de a despăgubi pe Toma Petru.
In decembrie, la Haţeg, mai sînt judecaţi Manga Mihai şi Iorga
Petru acuzaţi de a fi folosit bani falşi şi văduva Karansebesi Ferencne
care a vîndut vinarsul cu măsură falsă. Primii doi împricinaţi sînt reţi
nuţi pînă vor dovedi dacă ei au bătut banii sau le-au parvenit „pe cale
dreaptă". Pînă atunci sînt puşi sub chezăşie de 40 fl. Văduva e pedepsită,
pentru folosirea măsurii false, cu 12 fi.
Caz de omucidere este unul singur, la Haţeg, unde sluga Petru, a
domnului Nalaczi, l-a omorît pe iobagul Ghiurca Popuţa. Dregătorii
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trebuie „să-l urmărească ca pe un adevărat asasin". Vinovatul fiind iobagul altui stăpîn, cazul se transmite altor foruri.
Situaţia, în ansamblu, se prezintă astfel:

I
nr. cazuri
nr.

acuzaţi

silnicie

I

injurii

I imoraliI furt I
tate

abuz

dregători

40

11

5

4

40

11

7

4

3

4

I diverse I total
1

64

1

67

Intre cazurile judecate, unele sînt apeluri. Acestea reflectă indirect
activitatea jurisdicţională a unor foruri inferioare şi a executorilor. Uneori, existenţa unei sentinţe anterioare este clar formulată. Frăţilă Misa
(Haţeg ian.) a furat un car de lemne din pădurea oprită; s-a opus
execuţiei gornicului şi atunci pîrcălabul i-a pretins în gloabă o pereche
de cizme. Scaunul dominal revizuieşte cazul pedepsindu-l cu 12 fl. din
care să se scadă valoarea cizmelor. O femeie a calomniat-o pe alta (Poeniţa Voinii ian.). Au ţinut judecată în sat (falujokban torvenye is
volt). Pîrcălabul Orban Miklos i-a luat un bou piritei. Scaunul dominal
revine asupra sentinţei şi o amendează cu 12,50 fl.
În Haţeg, în decembrie, se rejudecă cazul a trei locuitori care s-au
făcut vinovaţi de silnicie. La scaunul tîrgului unul din cei trei a fost
achitat înţelegîndu-se cu păgubitul, ceilalţi doi au fost globiţi cu cite
3 fl., respectiv cu 1,50 fl. Rezoluţia forului domina! atrage atenţia că
judele tîrgului a greşit judecind cauza şi a schimbat sentinţa pedepsindu-i cu cite 20 fl. pe fiecare.
Amenzile băneşti se achitau deseori în natură, sau parţial şi în natură: Bomba Mihai (Lelese ian.) a dat, pentru 10 fl. amendă, o v·acă
stearpă, 4 oi şi un berbec; în acelaşi proces, ceilalţi doi inculpaţi au
dat pentru 40 fl., 13 oi şi 5 mărci. Lui Drăguş Petru (Streiu Plop dec.) i s-au luat la curie doi boi pentru gloaba de 20 fl. decisă de forul
domina!. Opriţa, soţia lui Costa Panic (Minereu - dec.) a plătit pentru
o gloabă 12 vedre de vin.
Din activitatea acestui for dominal mai cunoaştem un singur act,
izolat, din 9 dec. 1681, cuprinzînd doar sentinţa în chestiunea reţinerii
sumei de 300 fl. din bunurile defunctului Csava Anclras, în contul datoriei probate de provizorul Jandurovski în faţa prefectului. Actul e intitulat „Deliberatum . . . in Sede Judiciaria lllustrisimi Comitis Domini
Emerici Thokolyi in Arce Vajda Hunyad celebrata .. ." 12
Executorii sentinţelor scaunelor de judecată domeniale, cum rezultă
din textele analizate, erau: juzii, jitarii, pîrcălabul, gornicul, drabanţii
designaţi de provizori sau prefect.
Cele două serii de dezbateri, cu siguranţă nu reprezintă întreaga
activitate judecătorească a anului. Cazurile de care se ocupă sînt „sus12

Idem, fasc. 92, H.
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pect" de sistematic grupabile pe delicte de: potenţia, injurii, imoralitate.
Din şirul acestor litigii lipsesc cu desăvîrşire conflictele majore, cu profunde implicaţii economice pentru supuşi şi stăpîn, cum au fost: ocupări
abuzive de pămînt iobăgesc de către nobilii locali, nerespectarea de nobili a obligaţiilor urbariale datorate după pămînturile domeniale avute
în folosinţă, conflictele succesorale, etc. Aceste probleme sînt prezente
permanent în viaţa iobagului, sînt între gravele probleme ale existenţei
sale cotidiene. Unele dintre acestea se vor fi rezolvat pe cale petiţio
nară, prin rezoluţia scrisă de provizor sau stăpîn. Multe din aceste litigii însă, au pretins şi prezentare de dovezi, de martori, constatări la
faţa locului. Acestea din urmă erau dezbătute şi rezolvate cu sentinţe
ale forului dominal.
Astfel, cu ocazia întocmirii urbariului domeniului din 1681/82, iobagii enunţă în faţa conumeratorilor o serie de plîngeri, reclamaţii, din
care li se trag „necazuri şi pagube de necrezut". Conscriptorii notează
că, deşi nu au nici timpul, nici nu le intră în competenţă soluţionarea
acestor nereguli, ei le scriu, în ordine, pentru a le face cunoscute, servind astfel folosul dregătorilor, iobagilor şi a stăpînului. Iată problemele ridicate:
1) Ştefan Gligora, din Măceu, reclamă că nobilul Bugiul Opra i-a
luat o vie de 200 vedre promiţindu-i pentru butuci 50 fl. iar pentru
teren un pămînt de aceeaşi suprafaţă în hotar; nu a primit nimic din
cele promise şi nobilul refuză să-i dea şi în viitor.
2) Nobilul Bugiul Janos a ocupat cu puterea o vie de 150 vedre,
fără nici un motiv; uzurpatorul pretinde că ar fi depus preţul viei în
mina provizorului Hosdati Ferenc. Iobagul afirmă că nimeni nu ştie
ca Bugiul să fi plătit ceva cuiva.
3) Acelaşi nobil a ocupat cu forţa şi o altă vie de 170 vedre, de la
iobagul Sorhan Lazăr promiţîndu-i 16 fl. pe ea; banii nu i-a dat, mai
mult, l-a chinuit pe iobag ţinîndu-1 ca strajă în cetate timp de doi ani
ca să-l constrîngă să-i cedeze via.
4) Stroia Lazăr a zălogit pentru 22 fl. o vie de 200 vedre unui iobag
a lui Csernatonyi Zsigmond; murind iobagul, via a intrat pe mina lui
Csermenyi de la care Stroia Lazar nu o poate răscumpăra.
5) Moisin Janos reclamă pe acelaşi Bugiul Janos pentru ocuparea
abuzivă a două vii, a două arabile şi a două fînaţe. Acelaşi iobag se
plînge şi de Csermenyi care refuză să-i accepte răscumpărarea unei vii
zălogite unui iobag al numitului nobil.
6) Ilina, văduva lui Lupşa Lada, îl reclamă pe Csermenyi că pentru
cei 6 fl. cu care soţul ei zălogise o vie de 100 vedre, Csermenyi i-a dat
abia două mierţe de griu.
Se reclamă alte 6 vii zălogite de iobagi nobililor Ungur Găspăr, Tunyogi, Buda Janos, Kormendi Istvan, Bethlen Domokos, Nalaczi Istvan,
care au fost iobăgeşti şi a căror situaţi nu a fost reglementată. Astfel
se înstrăinează veniturile stăpînului1 3 •
1a

Urb. 1681/82, p. 118-120.
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Iată deci probleme care vor fi fost dezbătute şi chiar soluţionate
şi în forul domina!. Din păcate, în actualul stadiu al cercetărilor, nu
cunoaştem alte registre de judecată din perioada analizată.

In urma dezbaterilor scaunului domina! din ianuarie şi decembrie
1673, stăpînului şi dregătorilor săi i-au revenit virtual, suma de 1008,50
fl. Suma e considerabilă ca valoare. Pentru comparaţie amintim că, la
1681/82, domeniul percepea din taxe 1645 fl., iar venitul din crîşmă
rit (prindp::i.la '3U: ~ă de venituri băneşti domeniale) e:-':l est mată la
1680 la ~056,55 fl. 14 Scaunele de judecată domeniale se clovecles~ importante surse de venituri băneşti pentru stăpîni şi dregătorii lor. Stă
pînii erau interesaţi în respectarea şi exercitarea dreptului de judecată
şi urmăreau organizarea şi asigurarea cadrului necesar realizării lui.
Stăpînii Hunedoarei au subliniat, în toate cazurile posibile, obligaţia locuitorilor de pe domeniu de a se adresa cu plîngerile lor dregători
lor domeniali precum şi obligaţia acestor dregători de a soluţiona cazurile litigioase. Emeric Ti:ikolyi, în instrucţiunile pe care le dă provizorului domeniului, la 1 ianuarie 1679, în punctele 21 şi 27 îl însărcinează
„să controleze domeniul înainte de vizitaţiunea generală a dregătorilor
comitatului şi să îndrepte cu legea ceea ce se poate. Pe răufiică ton ~ă-i
pedepsească pro ratione delicti. Să-i apere, să-i protejeze pe iobagii stă
pînului şi să nu permită nimănui să judece faptele lor. Dacă sărăcimea
vine cu plîngeri la el, în cel mai scurt timp să le rezolve, iar clacă nu-i
stă în putere, să înainteze cazul prefectului sau stăpînului. DRcă săracii
se fac vinovaţi de delicte, să nu permită amestecul dregătorilor comitatului, ci să li-o ia el înainte şi să-i judece, să-i pedepsească, să înainteze sentinţa spre ratificare prefectului sau stăpînului. Dacă un iobag e
neascultător sau vrea să se înstrăineze, să-l prindă şi după pedepsirea
lui să-l pună sub chezăşie observînd bine situaţia chezaşilor; să-i execute (material) pe chezaşi în cazul în care iobagul totuşi ar fi fugit.
Cauzele criminale, în lipsa stăpînului, să le prezinte prefectului"l 5 •
Intîlnim aceleaşi insistenţe şi în instrucţiile generale date de Ti:ikolyi provizorilor săi în 1684 (punctele 26, 31-32, 72) 16 •
Şi în textele urbariilor atenţionează dregătorii domeniali să ia mă
suri pentru a fi judecate şi pedepsite orice excese s-ar întîmpla pe domeniu, pentru ca dregătorii comitatului (şpanii, juzii) să nu aibă motive să intervină şi astfel stăpînul să fie lipsit de proces şi de veniturile acestuia. Locuitorii de pe domeniu să cunoască faptul că trebuie
să-şi adreseze toate plîngerile provizorului şi nu comitatului. Dacă încalcă opreliştea să fie globiţi cu 12 fl.17. Juzii satelor sînt direct răs
punzători pentru respectarea acestei dispoziţii 18 .
Mai mult, intre condiţiile de scutire de taxă şi înobilare a sesiei lui
Bogya Tobias, din Hunedoara, la 1681, se menţionează şi obligativitatea
Idem, p. 208-218.
Idem, p. 674-75, 677.
Lehoczky, T., Gttzdaaagi viszonyok Tokolyi Imre fejedelem uradalmaiban
1684, în Magyar Gazdascigtortenelmi szemle, 1894, p. 146-63, 239-63.
17 Urb. 1681182, p. 72.
18 Idem, p. 90.
14

15
16
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Stăpînul feudal subordonează cu autoritate jurisdicţiei sale cauzele
tuturor locuitorilor de pe domeniu, stăruie la a monopoliza „împărţirea
dreptăţii", chiar în raport cu autoritatea publică a comitatului.

DAS DOMANIALGERICHT IN HUNEDOARA IN DER ZWEITEN
HALFTE DES 17. JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
Die Studie analysiert die Befugnisse und die Struktur des Gerichtsstuhles
,1.1es Foru.ms) des Dorfrichters, des Marktrichters (in Hunedoara und Haţeg), des
Gerichtsstuhles des Waldhilters, des Gemeindevorstehers, des Hofrichters und des
Domănenforums (Richterstuhl des Feudalherren).
Es werden ausfilhrlich 70 im Januar und Dezember gerichtete Fălle des Domănenforums dargestellt, die konkret den Beweis bringen, dass das Recht des
Feudalherrens zu richten ein wirksames Mittel zur Versicherung des sozial-okonomischen Rahmens ist und eine wichtige Geldeinkommenquelle filr den Feudalherrn und dessen Beamten bildet.
Die Arbeit verwendet unveroffentlichte Daten aus Domănenurbarien der Jahre
1674, 1681/82, 1692, 1695, Richterprotokolle vom Januar und Dezember 1673, so
wie die Anweisungen des Domănialherrn an seine Hofrichter aus den Jahren
1679 und 1684. Es wird dargelegt, dass der Feudalherr eigenmăchtig die Rechtsfălle aller Bewohner seiner Domănial-Gerichtsbarkeit unterordnet und in Beziehung
zur offentlichten Komitatsbehărde.

1•

Idem, p 252-53.
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ASPECTE ALE TRANSPORTULUI SARII
PE MUREŞ IN VEACUL AL XVIII-LEA

IOAN DORDEA

1n antichitate şi în evul mediu, sarea ocupa un loc de seamă între
articolele de comerţ, omul folosind pentru sine şi pentru animale o cantitate însemnată de sare. Dar în comparaţie cu zilele noastre, posibilităţile de procurare a sării erau mai reduse, datorită unor împrejurări
specifice, avînd în vedere că nu au fost descoperite rezervele de sare
din adîncime decît în proporţie foarte mică, nivelul forţelor şi mijloacelor de producţie era foarte scăzut, tehnica de foraj şi exploatare rudimentare. Dar sarea era solicitată pe pieţe situate de multe ori la distanţe foarte mari de locul de exploatare ceea ce a dat naştere unui intens comerţ drept care unii cercetători se credeau îndreptăţiţi să afirme
că transportul sării pentru vînzare a constituit de fapt începutul comerţului internaţionali.

Bogăţia în sare
lanţului carpatic a

a unor vaste zone situate de o parte şi de alta a
contribuit în mare măsură la apariţia timpurie a
unor drumuri comerciale şi în partea de sud-est a Europei, drumuri care
porneau de multe ori chiar de la locul de exploatare şi se îndreptau
spre cele mai diferite şi îndepărtate ţinuturi lipsite de preţiosul mineral.
Cele mai avantajoase şi în acelaşi timp mai economicoase drumuri
de transport ale sării s-au constituit de-a lungul apelor curgătoare. Salinele transilvane, exploatate încă de pe vremea romanilor 2 , aşezate în
apropierea unor rîuri navigabile ca Mureşul, sau Someşul, au folosit cu
precădere calea acvatică de transport deşi, nici una dintre ele, pină la
redeschiderea în anul 1791 a salinelor de la Ocna Mureşului, nu era
situată chiar în imediata apropiere a malurilor celor două riuri, transportul sării pe uscat contribuind din plin la scumpirea preţului sării.
Cele mai vechi ştiri despre folosirea riurilor din Transilvania ca
mijloc de transport pentru principalele produse şi bunuri comerciale,
printre care sarea ocupa un loc însemnat, provin încă din timpul stăpî
nirii romane pentru ca numeroase documente, începînd cu veacul al
X-lea, să consemneze libertăţi şi drepturi acordate pentru buna desfăşu
rare a transportului sării în special înspre Ungaria 3 •
Date interesante, dar puţin exploatate, despre transportul sării pe
rîurile navigabile din Transilvania mai ales pe Mureş ne sînt oferite
de călătorii străini care începînd cu veacul al XIV-lea au trecut sau
1 Cf. Kurt Stegen, Von Alten Salzstrnssen, în: Der Anschnitt Bochum, Jahrgang, 71/2, 1955, p. 5-9.
2 Cf. V. Cristescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 50-52.
8 Date mai ample privind folosirea rîurilor din Transilvania pentru transportul sării în: V. Motogna, Ocnele de sare din Transilvania şi istoria medievală a
românilor, în: Studii şi cercetări istorice, Iaşi, 1943, vol. XVIII, p. 136-142; N.
Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1973.
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şi-au petrecut mai mult sau mai puţin timp în Transilvania4. Stephan
Taurinus (Stierochsel) în al său Index Abecedarius, descrie cele două
rîuri navigabile, Mureşul şi Someşul, aminteşte faptul că anual se transportau pe nave bolovani de sare înspre Ungaria 5 ; Anton Verancsics în a
sa Descriere a Transilvaniei, Moldovei şi Ţării Româneşti susţinea că
„întreaga Transilvanie este aşezată pe sare (pină intr-atit, incit în multe
locuri de pe rîul Mureş se înalţă malurile săpate în sare)", mari cantităţi din aceasta era transportată cu luntrea pe Mureş pe Olt pe Someş pe
Arieş aducînd venituri însemnate vistieriei regelui 6 •
Lu2rarea istorico-etnografică Hungaria aparţinînd umanistului Nicolae Olahus 7 sau Chorographia Transilvaniae a lui Georg Reicherstorffer8 cuprind ele asemenea date despre folosirea pentru navigaţie a
Mureşului, Someşului sau a Arieşului, fiind socotite drept cele mai importante artere de transport a sării exploatate în Transilvania.
Cele mai cuprinzătoare ştiri despre transportul sării pe Mureş, pe
Someş sau pe Arieş în evul mediu ni le oferă două rapoarte întocmite
la un interval de 24 de ani; cel din 16 august 1528 aparţinind trimisului vestitei case Fugger, Hans Dernschwam privind exploatarea salinelor din Transilvania!\ al doilea intitulat Raportul din lunile martieaprilie 1552 despre veniturile regeşti din Transilvania 10 , avînd ca autori
pe comisarii regelui Ferdinand I de Habsburg, episcopul Paul Bornemisza şi comitele Georg Werner.
Un loc important între măsurile preconizate de Dernschwam pentru mărirea producţiei de sare exploatate şi comercializate îl ocupa acel
plan „de ridicare a comerţului cu sare la rang european" prin execucutarea unor vaste lucrări de navigabilizare a celor două rîuri Mureşul
şi Someşul.

,Bogat în informaţii despre producţia de sare din Transilvania, cu
referire specială la cămara de sare din Turda, oferind în acelaşi timp
soluţii pentru dezvoltarea producţiei de sare şi comercializarea ei în
afara graniţelor Transilvaniei, raportul întocmit de Hans Dernschwam
oferă date amănunţite privitoare la anotimpul cel mai prielnic pentru
transport „după Paşti, cind încep apele Mureşului să crească" şi despre
necesitatea permanentă a curăţirii albiei rîului prin scoaterea trunchiurilor şi crengilor de pe întreg parcursul de navigare. Dernschwam fă
cea propuneri privind locul de construire a luntrelor, mărimea şi capacitatea lor de transport.
Indicind traseul pe care sarea urma să fie transportată Dernschwam
numeşte localităţile mai importante de pe cursul mijlociu al Mureşului,
Cf. Călători străini despre ţările române (Sub
Ed. Ştiinţifică, voi. I-II, 1968.
5 Ibidem, p. 159-161.
a Ibidem, p. 409-410.
4

reşti,

' Hungaria
opportunitatibus,
a Ibidem, p.
9 Ibidem, p.
10

Cf.

redacţia

M. Holban), BUl u-

sive de originibus gentis regionis situ divisionis habitu atquae
Bratislava, 1773; Călători străini, vol. I, p, 489-490.

225.
256-295.

Călători străini,

vol. II, 1970, p. 17-96.
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începînd cu Vinţul de Jos şi Vurpărul, continuînd cu Deva 11 , Vără
dia de Mureş, Şoimuş, Lipova şi încheind cu cele de pe cursul inferior
Arad, Pecica, Cenad şi pînă la Seghedin. Pentru desfăşurarea în cele
mai bune condiţii a transportului pe Mureş, Dernschwam recomanda
în primul rînd refacerea cămărilor anexe, socotind că unele dintre ele
erau situate prea aproape una de alta (de ex. cea din Cenad de cea din
Lipova), altele fiind necesare de pildă, O cămară bine aşezată a.sigură
tot succesul" considera el. Dernschwam propunea funcţionarea a cinci
cămări: la Lipova, Seghedin, Pecs, Zagreb şi ultima la Varasndin (azi
H.S.F.I.) pe Drava deci, prelungirea traseului pe care urma să fie transportaUi sarea, urmărind în felul acesta ridicarea comerţului cu sarea
din Transilvania la un nivel internaţional, posibilitatea de a vinde sarea la un preţ sporit. Dernschwam se arăta nemulţumit de faptul că se
pierdea o parte din banii investiţi în construirea luntrelor, care erau
cumpărate la un preţ foarte mic de comiţii cămărilor unde se făcea descărcarea sării, propunînd pentru reglementarea acestei situaţii defavorabile instituirea unui sistem de „înţelegeri cu luntraşii" cărora „li se
va acorda pe viitor o sumă fixă pentru fiecare luntre".
Spre deosebire de raportul întocmit de Hans Dernschwam, raport
păstrat în arhiva Fugger din Augsburg 12 , Raportul din lunile martieaprilie 1552 despre veniturile regeşti din Transilvania este mai amă
nunţit. ln cursul redactării, cei doi comisari, care erau în posesia raportului lui Dernschwam, au preluat o serie de date, uneori fără să mai
opereze modificări în textul întocmit de Hans Dernschwam. Paul Bornemisza şi Georg Werner au descris în raportul lor atît aspectele privind administrarea cămărilor de sare, organizarea producţiei, salarizarea
funcţionarilor şi a tăietorilor de sare cit şi cele care se refereau la obligaţiile luntraşilor şi plata diferenţiată pe care aceştia o primeau pentru
efectuarea transportului, construirea şi pregătirea luntrelor, dimensiunile şi cantităţile obligatorii pentru o luntre, măsurile ce trebuiau întreprinse pentru prevenirea furtului de sare practicat de corăbieri.
1n epoca Principatului principii, ca proprietari ai ocnelor de sare,
au căutat să asigure transportului fluvial al sării condiţii cit mai bune şi
cît mai puţin costisitoare.
Documentele de arhivă atestă interesul manifestat pentru înlesnirea
transportului pe apă prin acordarea de privilegii plutaşilor organizaţi
în b1·esle 1 ~ sau protejarea, prin emiterea de articole dietale, a corăbiilor
11 „ ... mai departe se trece pe lingă un castel, în care îşi are reşedinţa voievodul Transilvaniei; e numit Deva (Dywa) pe nemţeşte Diemrich (Demrich) apoi
mai jos pe lingă un castel numit Varadia apoi pe lingă [un castel] Şoimuş şi după
aceasta la Lipova unde se afla prima cămară". Cf. Călători străini ... , vol. I,
1968, p. 271-272.
1" Cf. J. Strieder, Ein Bericht des Fuggerschen Faktors Hans Dernschwam
iiber den Siebenbiirgener Sa!zbergbau um 1520 în: Ungarische Jahrbiicher, 7,
XIII, 1933, p, 260-290.
13 In
anul 1607 principele Transilvaniei Sigismund Rak6czi confirmă actul
emis de Sigismund Bâthory la 1 iulie 1591 în Alba Iulia prin care întăreşte statutele plutaşilor din Dej, cuprinse în cinci articole la care se mai adaugă încă
două articole prin care „nimeni nu poate să tulbure pe plutaşi în vechile lor
obiceiuri". Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Primăria oraşului Dej, 1612, nr. 328
(transumpt în actul dat de Gabriel Bathori la 6 februarie 1612).
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şi plutelor încărcate cu sare de pericolul ce-l prezenta ridicarea de
zăgazuri şi stăvilare pe Mureş şi Someş 14 , vămuirea nejustificată a plu-

telor încărcate cu sare. Asigurarea permanentă a portului de îmbarcare
pentru Ungaria, Partoş, cu cantităţi suficiente de sare destinată pentru
export constituia o problemă deosebită datorită dificultăţilor ridicate de
transportul pe uscat al sării exploatate la Turda, Sic, Ocna Sibiului sau
Cojocna. 1n numeroasele circulare trimise comitatelor principii îndemnau, sub ameninţarea cu pedeapsa, la grăbirea transportului şi efectuarea obligaţiei de cărăuşie a sării 15 în anotimpul favorabil.
Creşterea interesului pentru exploatarea cit mai sistematic{1 şi valorificarea imenselor bogăţii de sare atît de necesare pentru completarea veniturilor Habsburgilor odată cu instalarea lor în Transilvania,
atrage după sine apariţia unor lucrări de specialitate în care autorii au
încercat să prezinte atît dispunerea, compoziţia şi varietatea zăcămîn
tului de sare cit şi modalităţile cele mai eficiente de transport şi comercializare a ei 10 .
In trei lucrări1 7 , apărute în cea de a doua jumătate a veacului al
XVIII-iea autorii, s-au oprit cu insistenţă asupra transportului sării pe
Mureş şi pe Someş.
Prima dintre ele intitulată De Fodinis Transilvaniae, Historischer
Ausweis des in dem Grm·sfiir:;tenth11m Siebenbilrgen sowohl als ganzen
Konigreich Hungarn sich befindenden Salzwesens nebst dem richtigen
Plan einer jedweden in Bau stehenden regelmăssigen Salzgrube mit
Anmerkungen und verschiedenen Zeichnungen zuletzt aber eincr General Salz Land Kartte begleitet a fost întocmită de consilierul camerei
aulice Johann Freihern von Schilson în anul 1772 18. Din cele peste 89
de pagini ale manuscrisului autorul descrie de-a lungul a 21 pagini modul de desfăşurare a transportului sării pe Mureş, sintetizînd apoi, în
tabelele anexate la sfirşitul lucrării, date şi cifre referitoare la producţia
de sare realizată în Transilvania şi Maramureş distinate pentru oficiile
specializate situate de-alungul Mureşului sau Tisei. Incepînd cu descrierea oficiului de transport al sării de Ia Partoş şi a oficiilor filiale Mirăslău şi Şoimuş a principalelor depozite de la Mureş înspre Ungaria:
14

nr. 266.
15

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond:

Primăria

oraşului

Bistriţa,

an. 1640, doc.

Ibidem, 1632, doc. nr. 52, 76; 1642, doc. nr. 160, 163 şi 177; 1648, doc.

nt".

164,

195.

u; O prezentare a istoriografiei exploatării şi transportului sării din Transilvania şi Maramureş. în: Anuarul Institutulu: de istorie şi arheologie Cluj-Napora
(în continuare se va cita AllACNJ, XX, p. 16::1-203 (I. Dordea, V. Wollmann).
17 Date succinte despre folosirea Mureşului, a Someşului sau Aricşului pcnt:-u
transportul sării şi a altor produse din Transilvania apărute tot în cea de a doua
jumătate a veacului al XVIII-lea sînt cuprinse şi în lucrările aparţinînd lui Ioa'.!nes Fridwaldszky, Mineralogia Magni Principatus Transilvaniae, Cluj, 1768, p. 162,
sau losephus Benko, Transilvaniae sive magnus rransilvaniae Principatus Olim
Dacia Mediteranea dictus, tom. I, Viena, 1778, p, 62-63 fără ca autorii să prezinte mai pe larg aspecte privitoare la această temă.
18 Manuscrisul lucrării lui I. Schilson se păstrează în arhiva familiei şi domeniului Niczky de la Arhivele landului Burgenland din Eisenstadt (Austria),
fascicola 108 nr. 6960. Cf. I. Dordea, Un manuscris din veacul al XVIII-iea despre
producţia şi comercializarea sării din Transilvania şi Maramureş, în: Acta Musei
Napocensis, XVII, 1980, p. 567-575.
·
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Săvîrşin, Arad şi pînă la Seghedin, autorul se ocupă în continuare de
modul de construire a plutelor la şantierele de la Partoş şi Zam, indicînd numărul plutelor şi micilor corăbii care se pot construi anual, materialul lemnos folosit, forma şi mărimea lor, avînd în vedere viteza
apei şi numeroasele cotituri ale rîului. Schilson scoate în evidenţă greutăţile întimpinate de oficiul de transport pentru angajarea plutaşilor,
propunînd drept remediu conscrierea locuitorilor din satele situate în
apropierea Mureşului, scutirea lor de taxe şi contribuţii tocmai pentru
a se asigura permanent numărul de plutaşi nec2sari pentru transportarea anuală a celor peste 600.000 măji de sare pentru Ungaria, faptul
că anual, datorită nivelului s:::ăzut al Mureşului din timpul verii, nu
se pot face mai mult de 3-4 transporturi dus-întors. Sînt descrise obligaţiile care reveneau funcţionarilor oficiului de transport şi în special a
supraveghetorilor transportului (Transportsofficiren), măsurile de întreprins pentru curăţirea albiei rîului Mureş.
Lucrarea cea mai completă, este cea aparţinînd consilierului cameral Johann Ehrenreich von Fichtel, Beytrag zur Mineralgeschichte von
s;ebcnburgcn, Nilrnberg, 1780.
Printre alte sînt descrise principalele o:icii de transport şi depozitare, personalul care deservea întregul traseu începînd de la Partoş,
şi pînă la Seghedin în Ungaria, constituirea echipajelor pentru plute,
numărul acestora şi greutăţile întimpinate la readucerea lor împotriva
cursului apei. Făcînd o comparaţie între cele două lucrări, întocmite
cam în aceeaşi perioadă, putem constata identitatea unor cifre şi date,
asemănări în descrierea situaţiei de la cămări şi oficiile de transport,
ceea ce denotă că ambii autori au folosit aceeaşi sursă de informare:
documente oficiale ale vremii referitoare la valorificarea sării în Transilvania, care din păcate astăzi sînt dispărute, sau de la oficiile de transport şi depozitare situate pe valea Mureşului1 9 •
A treia lucrare, cea întocmită de G. Windisch, Geographie des
Grossfilrstenthums Siebenbilrgens, Pressburg, 1790, oferă, în afara ştiri
lor despre minele de aut, prelucrarea fierului, date importante despre
salinele şi izvoarele de sare din Transilvania şi mai ales despre oficiile
şi depozitele situate pe valea Mureşului. Făcînd o descriere topografică
a Transilvaniei, Windisch înşiră principalele localităţi din împrejurimile
oficiilor de transport de unde se recruta personalul necesar pentru transportul sării. Din punctul de vedere al impactului economiei sării asupra
istoriei sociale este foarte interesantă remarca, făcută de Windisch că
o mare parte a locuitorilor din aşezările situate de o parte şi de alta a Mureşului din comitatele Alba şi Hunedoara dar, şi din secuime sau comitatul Turda, îşi cîştigau în cea mai mare parte existenţa din confecţionarea
plutefor şi corăbiilor din angajarea ca plutaşi la oficiile de transport.
La Băcăinţi, Cicău, Banpotoc, Dealul Mare, Ilia, Folt, Boholt, Şoimuşul
19 Un fragment de fond cu acte aparţinînd Oficiului de transport de la Partoş
din perioada 1744-1826 se află în păstrare la Arhivele Statului Cluj-Napoca prezenţa lor confirmînd că a existat o arhivă bine pusă la punct a acestor oficii pe
baza căreia cei interesaţi puteau extrage datele necesare pentru redactarea unor
lucrări cu caracter practic sau ştiinţific. Cf. Art. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Oficiul
de transport al sării Partoş (în continuare se va cita Of. T.S.P.).
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Mureşan,

Ba::ea, Bretea Mureşană, Bretea Streiului, Valea Lungă, BurVeţ9l, Boiul de Sus şi de Jos, Glod, Gura Dobrii, Teiu, Să
cămaş, Cerbăl majoritatea locuitorilor lucrau la transportul sării sau la
confecţionarea plutelor.
In veacul al XIX-lea creşte în mod considerabil numărul studiilor
de specialitate în care sînt tratate particularităţile fizico-geografice ale
rîurilor din Transilvania alături de aspecte privind transportul diverselor produse de export ca: fierul, cerealele, cheresteaua, piatra şi alte
materiale de construcţie, dar mai ales sarea. Căile fluviale de transport,
Mureşul, Oltul (dar din ce în ce mai puţin Arieşul şi chiar Someşul),
continuă să rămînă şi în a doua jumătate a veacului al XIX-lea 20 , cele
mai rentabile mijloace pentru vechicularea cantităţilor tot mai mari de
sare, obţinută în Transilvania mai ales după redeschiderea exploatării
ele la Ocna Mureşului.
Presa şi literatura din Transilvania secolului al XIX-lea 21 au acordat de asemenea o atenţie deosebită transportului fluvial în special plutăritului, desfăşurat pe Mureş, pe Olt sau pe Arieş scoţîndu-se în evidenţă curajul şi îndemînarea, greutăţile şi piedicile pe care le aveau de
înfruntat plutaşii şi corăbierii, accidentele soldate adesea cu pierderi
materiale şi de vieţi omeneşti.
Orban Balazs ocupîndu-se de istoria secuilor A szekelyfold lcir6.sa
vol. I-V, Budapesta, 1868-1871 descrie plutăritul pe Mureşul superior, în secuime, greutăţile pe care le întîmpina un plutaş nu numai clin
cauza numeroaselor piedici naturale, stînci, curenţi repezi, grinduri dar
şi din cauza numeroaselor vămi şi taxe pe care aceştia erau nevoiţi să
le achite. El susţinea ideea înfiinţării unei societăţi care să se ocupe cu
curăţirea Mureşului, sumele de bani pentru întreţinerea acesteia urmînd a fi procurate tocmai din taxele impuse pentru fiecare plută 22 •
Intre lucrările mai însemnate din veacul al XIX-lea cu specială privire la transportul pe apă este şi cea aparţinătoare lui K6vari Laszl6 23 ,
în care autorul ne oferă date însemnate despre lungimea, lăţimea şi
adîncimea principalelor rîuri din Transilvania cu precizarea locurilor
favorabile pentru deplasarea corăbiilor încărcate cu sare sau a porţiujuc, Zam,

20 In anul 1872 s-a pus în funcţiune calea ferată de la Ocna Mureşului. Cf.
Kurzer Abriss der geographischen, geognostischen und Bergbaubetriebsverhaltnisse
der siebenbilrgischen Salinen nebst 8 Ubersichten. Zussmmengestelt bei der Klau.~emburger K. U. Bergdirektion, Klausenburg. Gedrurkt bei Nicolaus Papp, 1873,
23 p. + 8 anexe (In continuare se va cita Kurzer Abriss).
2 1 Fodor Andras, A
Maroson, mint Erdely legnagyobb foly6 vizen mostan
divatoz6 kereskedelemrol 's ezt nagyon hcitrciltat6 okokr6l (Despre comerţul practicat în prezent pe Mureş ca cel mai mare fluviu al Transilvaniei şi despre motivele care-l frînează) în: Nemzeti Tcirsalkod6, 1838, p. 3; Tutaj Peter, Jsmet tutajciszati panasz (Din nou plîngeri despre plutărit) în: Erdelyi Hirad6, 1846; Lombossy, Az erdelyi tutajciszat ismertetese (Prezentarea plutăritului din Transilvania)
în: Hetilap, 1847; Statisztikai adatok erdelyi tutajokr6l es s6szcillitcisr6l (Date statistice despre plutele din Transilvania şi transportul sării) în: Korunk, 1865, vol.
V; Urzică Vasiliu, Plutăritul, în: Gazeta Transilvaniei, 1908, nr. 86.
22 Orban Balăzs, op. cit., vol. II, Pesta, 1869, p. 137-139.
23 Vizi-utak es a rajtok foly6 tutajozds es haj6zcis (Drumurile pe apă, plută
ritul şi navigatul pe ele) în: Erdelyorszcig statistikcija, (Statistica ':'.'ransilvaniei)
Cluj, vol. I, 1847, p. 259-264.
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nilor în care numai plutele"~teau fi mînuite pe apele repezi ale Mureşului sau Arieşului.
··,
Cunoscînd îndeaproape importanţa pe care o reprezenta Mureşul
pentru comercializarea pe piaţa externă îndeosebi a lemnului, a sării de
la Ocna Mureşului2 4 Kovari Laszlo scoate în evidenţă lipsa de preocupare a oficialităţilor pentru asigurarea unei bune navigabilităţi pe tot
parcursul anului prin curăţirea Mureşului şi îndepărtarea tuturor obstacolelor căci „printr-o asemenea întreţinere - scria Kovari - abia
sînt ani în care 6-7 corăbii să nu se scufunde, ceea ce aduce pagube
foarte mari"2".
O altă lucrare 26 , apărută în cunoscuta revistă transilvană A.rchiv
des Vereins filr siebenbilrgische Landeskunde, III, Sibiu, 1848, îşi propunea, aşa cum se remarca chiar în partea introductivă, ca pe baza izvoarelor tipărite şi netipărite să se scoată în evidenţă importanţa rîurilor din Transilvania pentru buna desfăşurare şi pentru prosperitatea
comerţului transilvănean, autorul rezervînd un 102 însemnat transportului sării „care în mare parte se desfăşura pe Mureş şi Someş". Se
aprecia faptul că exportul sării înspre Ungaria se făcea în cantităţi
considerabile pe cele două rîuri Mureşul şi Someşul dar acEst lucru se
efectua „nu fără mari greutăţi" datorită faptului că, cele două drumuri
pe apă „nu erau nici regularizate şi nici scutite de multele privilegii
feudale".
La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul s~colului al XX-iea
trebuie menţionate apariţia unor lucrări care şi-au propus să evo :'.e istoricul exploatării şi transportului sării din Transilvania.
Astfel lucrarea editată de către Direcţia minieră din Cluj2 7 pe baza
unor documente de arhivă, a lucrărilor apărute pînă atunci şi a unor
date culese în teren ne oferă, pe lingă însemnate date despre saline, valoroase informaţii privind mărimea şi importanţa geografică şi economică a principalelor rîuri din Transilvania, vechimea şi modul de efectuare al transportului sării pe Mureş sau pe Someş, iar studiul lui
K Wolf2'\ se ocupă cu istoricul navigaţiei pe rîul Olt. Ottokar von
Buschman în cuprinzătorul său studiu 29 , redactat pentru Transilvania
şi Maramureş pe baza cercetătorilor proprii şi a studiilor lui Fr. Posepny
sau Ed. Preissig a informaţiilor oferite de Fichtel - oferă de asemenea
ştiri privitoare nu numai la exploatările propriu-zise dar şi la modalităţile de com~rcializare a uriaşelor cantităţi de sare. De la el aflăm că
Kovari Laszlo, a fost preocupat de cercetarea exploatării şi comercializării
din Transilvania publicînd o serie de studii, articole şi lucrări în special cu
caracter statistic. Pentru redactarea lucrărilor sale referitoare la această temă s-a
inspirat atît din d.ocumentele oficiilor de sare cit şi din lucrările apărute pînă
atunci între care în primul rînd cea a lui Fichtel. Cf. S6bcinycik statistikcijcihoz
Statistica ocnelor de sare) în: Hetilap, nr. 9-10, 1852; Szekelyhonr6l (Despre secuime, Cluj, 1842).
2s Kovări Laszlo, op. cit., p. 261.
2G Zur Geschichte des siebenbilrgischen Handels vom Jahre 972 bis 1845.
21 Kurzer Abriss:
2e Geschichte der Altschiffahrt, 1891.
29 Das Salz dessen Vorkommen und Verwertung in siimtlichen Staaten der
Erde, I (Europa), 1909.
24

sării
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ce în anul 1872 s-a făcut legătura pe calea ferată cu ocna Mureîn anul 1882, sarea de la Ocna Dejului era transportată la fel
prin intermediul vagoanelor de cale ferată ajungîndu-se în felul acesta
la scăderea preţului de cost al sării. Plutăritul, viaţa şi activitatea curajoasă a plutaşilor folosirea încă la începutul veacului XX a acestui
mijloc de transport este reliefat de V. I. Istrate în lucrarea sa intitulată Valea Mureşului şi împrejurimile, Bucureşti, 1929.
Lucrările apărute în ultimele două decenii au adus contribuţii noi
îmbogăţind istoriografia privind folosirea rîurilor din ţara noastră pentru transportul sării sau a altor produse comerciale.
Abordînd problematica vămilor şi drumurilor comerciale bihorene,
Roşu L. Titus 30 aminteşte în studiul său despre plutele încărcate cu
sarea extrasă la Ocna Dejului şi adusă pentru a fi transportată mai uşor
decît cu carele pe apele Crişului Repede, iar L. Boicu31 în studiul său
p1·ezintă numeroasele eforturi şi încercări depuse în veacul al XIX-lea
pentru navigabilizarea rîurilor moldovene încercări care s-au lovit însă
de lipsa de iniţiativă şi de preocupare a autorităţilor dar mai ales a
lipsei de capital necesar pentru investiţii de proporţii atît de mari pentru aceea perioadă, cum era, spre exemplu, navigabilizarea rîului Siret.
David Prodan 32 , alături de însemnatele date privind organizarea şi
funcţionarea cămărilor de sare din Maramureş a producţiei şi vînzării
sării, oferă detalii preţioase privind modul de confecţionare a plutelor
şi corăbiilor în veacul al XVI-lea, modul de desfăşurare a transportullii sării pe Tisa.
Bazat pe numeroasele articole şi studii apărute mai ales în a doua
jumătate a veacului al XIX-lea despre folosirea Mureşului pentru plutărit şi transportul cu corăbiile a diverselor produse de comerţ, Czegledy Jânos 33 se ocupă în mod deosebit de plutăritul pe Mureşul Superior, reglementările, legile şi instrucţiunile aduse, mai ales începind de
la sfirşitul veacului al XVIII-lea pentru buna desfăşurare a vechiculării
lemnelor aduse din munţi spre pieţile de vînzare din zonele de şes, sau
pentru confecţionarea corăbiilor necesare la transportul sării. Valoroase
informaţii despre folosirea Mureşului pentru transportul sării în evul
mediu, importanţa celor două aşezări Vinţul de Jos, pe malul stîng şi
Vurpărul, pe malul drept, ca locuri pentru transbordarea sării aduse
cu carele de la Ocna Sibiului sau Turda sînt scoase în evidenţă de
Ernst Wagner şi Hans Gunesch în studiul lor cu privire la istoria districtului Vinţ34.
30 Vămi, vaduri şi drumuri comerciale bihorene pînă la jumătatea veacului
al XIV-lea, în: Studii şi Articole de Istorie, III, 1961, p. 69-86 ..
31 lncercări de navigabilitate a rîurilor moldoveneşti în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi, 1965,

nr. 2, p. 93-116.

32

Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, I-II, Bucureşti, 1967-68.
Tutajozcis a Maroson a mult szcizadban (Plutăritul pe Mureş în secolul trecut) în: Etnographia, Budapesta, 1969-1970, nr. 2-4.
34
Ernst Wagner, Hans Gunesch, Zur Geschichte des Winzer Distrikts, în:
Zeitschrift fiir Siebenbiirgische Landeskunde, IV, 2, Koln-Wien, 1978, p. 81-120.
33
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Studiile Aurorei Ilies 3 5','-!:Eniamin BassaJ 6 sau I. Dordea, V. Wollmann37 constituie lucrări cu
ferire specială la transportul fluvial al
sării în Ţara Românească, Tra 'lvania şi Maramureş. Pe baza unor
investigaţii documentare sînt trata~.aspecte inedite sau mai puţin cunoscute despre această activitate atît ~ importantă a procesului de valorificare a preţiosului mineral. O contripuţie deosebită a acestor din
urmă studii este aceea a tratării nu numai a aspectelor tehnice ale
transportului fluvial dar şi a celor de natură social-economică, plutaşii,
corăbierii şi ceilalţi lucrători care serveau la ofkiile de transport fiind
in centrul preocupărilor autorilor. întregul proces al muncii, este reconstituit în aceste studii începînd cu alegerea şi doborîrea copacilor
necesari pentru plute sau corăbii şi încheind cu greutăţile ridicate de
readucerea acestora, împotriva cursului apei, pentru a fi din nou reîncăr
cate la porturile de îmbarcare.
Bogata documentaţie arhivistică existentă în depozitele Arhivelor
Statului Cluj-Napoca, înlesneşte urmărirea acestui aspect al istoriei să
rii din Transilvania. Fondurile arhivistice ca Tezaurariatul Minier al
Transilvaniei, Oficiul superior minier din Zlatna sau cele ale comitatelor şi scaunelor din Transilvania cuprind numeroase informaţii privitoare la transportul sării pe apă motiv pentru care ne propunem să
prezentăm pe baza unor date noi, cîteva aspecte legate de folosirea
Mureşului în veacul al XVIII-lea pentru transportul sării.

*
La sfîrşitul veacului al XVII-lea, odată cu ocuparea Transilvaniei
de către Habsburgi, intre măsurile imediate luate de comisiile trimise
în Transilvania pentru reorganizarea exploatării sării se numără şi cele
privitoare la îmbunătăţirea transportului fluvial pe rîul Mureş. In rescriptul regal dat din Viena la 14 martie 1696 pentru tezaurarul regal
transilvan Ştefan Apor 36 se dispunea luarea de măsuri în vederea promovării comerţului cu sare permiţîndu-se ca şi în comitatele mai îndepărtate de locurile de exploatare, Zarand, Solnocul de Mijloc, Crasna,
Chioar, Timiş şi A.rad să se cumpere sarea adusă direct de la Ocna
Sibiului dar nu şi din alte centre de exploatre, comitatele respective
urmînd să-şi procure sarea de la cea mai apropiată ocnă. Motivul este
lesne de înţeles, sarea se vindea mai ieftin la ocne, preţul ei crescînd
prin cheltuielile de transport înspre pieţele de desfacere externe dar,
erariul era interesat ca acest transport direct de la ocne să fie efectuat
de cei care solicitau sarea din comitatele învecinate ocnelor şi nu să fie
35

Studii
36

Drumurile şi transportul sării în Ţara Românească (secolele XV-XIX), în:
Materiale de Istorie Medie, 1974, nr. 7, p. 223-242.
Transportul sării pe Mureş în secolele XVIII-XIX, în: Sargetia, VII, 1970,

şi

p. 141-149.
a1 I. Dordea, V. Wollman, Transportul şi comercializarea sării din Transilvania
şi Maramureş în veacul al XVIII-Zea, în: AIIACN, XXI, 1978, p. 134-171.
as Fr. D. Schmidt, Chronologisch-systhematische Sammlung der Berggesetze
der Kănigreiche Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Slavonien und des Grossfilrstenthumes Siebenbilrgen, vol. V, (1656--1708), Wien, 1835 (se va cita în continuare ChronSystSBergG.}, 473-76.
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de la oficiile de vînzare la preţuri nu prea man m comparacu cele de la ocne. In acelaşi timp se dispunea ca pentru navigabilizarea Mureşului şi Someşului, Societatea palatină transilvană (Societas
Transilvanico-Palatinalis)3 9 în înţelegere cu forul cameral să investească
sumele necesare pentru curăţirea albiei rîului Mureş, iar proprietarii de
mori, situate pe cele două riuri, să înlesnească cit mai mult traficul fluYial.
Uşurarea transportului sării pe Mureş răminea în permanenţă în
atenţia Camerei Aulice de la Viena astfel că instrucţiunile trimise în anii
următori comisarilor aflaţi în Transilvania pentru cercetarea şi luarea mă
surilor de îmbunătăţire a mineritului transilvan~ 0 • cuprind de fiecare
dată dispoziţii referitoare la regularizarea cursului Mureşului şi Someşului sau la folosirea tuturor posibilităţilor de transport al sării inclusiv
a angajării de luntraşi sau chiar proprietari de corăbii - appaltatorj pentru efectuarea contra cost a transportului sării.
Alte măsuri iniţiate de Camera Aulică pentru intensificarea comerţului cu sare, în special prin posibiltăţile oferite în acel moment de rîul
Mureş, se referă la instituirea postului de comisar al transportului
sării 41 . In instrucţiunile pentru comisarul transportului sării din Transilvania emise din Viena la 9 septembrie 1701 se arată că foloase mai
mari pe seama Camerei Aulice s-ar putea obţine numai prin mijlocirea
unui transport bine organizat spre Ungaria - cea mai mare posibilitate
pentru aceasta fiind oferită de folosirea judicioasă a rîului Mureş. In
acest scop în instrucţiuni sînt precizate obligaţiile comisarului sării şi
a tuturor celorlalţi funcţionari, precum şi modul de organizare a transportului sării începînd de la ocne şi pînă la atingerea punctului fim1l Seghedinul. Astfel, comisarului sării îi revenea - printre altele - obligaţia de a comanda în anotimpul cel mai favorabil pentru exportul sării
numărul de plute necesar de mărime corespunzătoare şi în bună stare,
capabile să preia 800-900 blocuri de sare (un bloc de sare cîntărea minimum 80 de Pfunzi), iar odată cu încheierea transportului spre Seghedin să asigure readucerea acestora în portul de la Partoş unde să fie
ferite de îngheţ prin tragerea lor la malul apei şi fixarea lor pe podeţe
dinainte pregătite.
In instrucţiuni se mai prevedea ca cei care lucrau la transportul
sării să fie aşezaţi pe proprietăţile erariului şi anume în cîmpia de lingă
Alba Iulia precum şi la Vinţ, Blandiana, Deva sau Braniş, pentru ca în
felul acesta să poată fi asigurate efectuarea serviciilor la Oficiul de
transport. In instrucţiunile din anul 1702 trimise consilierului cameral
ţie

39 Despre înfiinţarea şi activitatea Societăţii palatine transilvănene, vezi A.
Magyari, Date privitoare la istoria comerţului cu sare în Transilvania la sfîrşitul
sec. XVII, în: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai", Cluj, Series Historia, 1967,
fasc. 1, p. 27-35.
4 Fernere Instruktion zur Untersuchung des K. siebenbiirgischen Bergbaues,
(Viena, 30 iulie 1699); Verordnungen iiber den Bericht der siebenbiirgischen Bergund Salzwesens-Untersuchungs Komission (Viena, 15 ianuarie 1700); Instruktion
fiir den Grafen von Seeau zur Einrichtung des K. siebenbilrgischen Kammerwesens (Viena, 6 decembrie 1700); Cf. ChronSystSBergG, voi. V, p. 610-682.
41 Instruktion filr den K. Salz-Transportskomissiir in Siebenbilrgen (Viena,
3 septembrie 1701), în: ChronSystSBergG, V, 1835, p. 683-690.
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Johann Friedrich von Seeau se aproba, chiar adăpostirea acestora în
locuinţe construite pe cheltuia
erariului la Alba Iulia, Deva, Vărădia
şi în alte locuri pe domenii fis le, pentru asigurarea permanentă a
unor plutaşi experimentaţi pentru tra
ortul sării.
Pentru nivelul de organizare al tr sportului sării pe apele Mure'ŞUlui existent în acel moment, în ins truc.' ni se cerea exportarea, spre
Ungaria a minimum 400 OOO blocuri de sare. înă la primirea altor dispoziţii se transmitea în instrucţiunile menţionat~ angajarea a 170 cîrmaci
şi 1020 de plutaşi obişnuiţi.43
"",,
"
Pentru ca traficul plutelor şi corăbiilor încărca~cu
sare să nu fie
stînjenit, instrucţiunile prevedeau scoaterea morilor şi',a podurilor plutitoare sau a altor construcţii făcute pe cursul apei care ar prezenta pericol pentru exportul sării înspre Ungaria, stricăciunile şi plata reparaţiilor urmind a fi supuse judecăţii instanţelor.
Totodată se prevedea angajarea unor curăţitori cărora li se plătea
un salar de pînă la 30 fl. pentru a curăţi apele Mureşului de crengile şi
triunchiurile de copaci. Ei urmau să preceadă convoaiele de plute şi corăbii încărcate cu sare pe o distanţă cuprinsă între Partoş şi Seghedin.
Răscoala curuţilor a pricinuit mari perturbări în desfăşurarea comerţului cu sare, înfrîngerea lui Rak6czi prilejuind oficialilor de la
Viena posibilitatea de a relua procesul de reorganizare a exploatării şi
transportului sării spre pieţele externe. In instrucţiunile emise la Alba
Iulia la 1 ianuarie 1712 pentru inspectorul Administraţiei salinelor din
întreaga Transilvanie Mayerhoffer 44 , numit cu acel prilej, sau în instrucţiunile pentru Oficiul superior salinar din Transilvania emise la
Viena la 28 decembrie 1714 45 se aduc precizări privitoare la modul de
-organizare a transportului sării pe Mureş avînd drept scop - aşa cum
se remarca într-una din instrucţiuni - promovarea comerţului cu sare.
Reluarea de către Habsburgi a cursului normal în ceea ce priveşte
administrarea ocnelor de sare din Transilvania aflate aproape nouă ani,
cînd sub controlul răsculaţilor cind sub controlul imperialilor, s-a făcut
prin efectuarea unor schimbări în modul de organizare şi chiar în conducerea acesteia. Au fost desfiinţate, prin instrucţiunile din 1712, posturile de comisar al transportului sării şi cel de provizor al tuturor ocnelor din Transilvania ambele funcţii fiind cumulate de un inspector. Greutăţile întimpinate, în special la supravegherea mai îndeaproape a transportului sării, determină oficialităţile camerale din Viena, ca în scurt
timp să revină asupra deciziei luate în anul 1712. Prin instrucţiunile din
1714 se reînfiinţează postul de provizor suprem al tuturor ocnelor din
42 Instruktion fi.ir Organisierung des Kammerwesens in Siebenbi.irgen (Viena,
28 ianuarie 1702), ChronSystSBergG, V, 1835, p. 705-719.
43 Cf. ChronSystSBergG, V, 1935, p. 685.
44 Instruktion
fi.ir den Inspektor des gesamten siebenbi.irgischen Salzwesns
(Alba Iulia, 1 ianuarie 1712), în: ChronSystSBergG, VI (1709-1740), Viena, 1834,
p. 18-26.
45 Instruktion
fi.ir das siebenbi.irgischen Salzwesens Obereinnehmer Amt
(Viena, 28 decembrie 1714), în: ChronSystSBergG, VI, p. 36-44.
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Transilvania46, transportul pe Mureş urmînd să fie administrat în continuare de Inspectoratul de transport naval de la Partoş (Alba Iulia).
Prin cele două instituţii, se spunea în instrucţiuni „întregul comerţ cu
sare al Transilvaniei va fi în bună ordine".
Avînd în vedere situaţia de nesiguranţă existentă din cauza răscoa
lei amintite transportul sării a fost subordonat o perioadă de timp că
pitanului şi în acelaşi timp comandant la Deva, Qurin Alphons Tocherer. Acesta l-a arendat cu obligaţia ca potrivit cu condiţiile din contractul încheiat cu oficialităţile din oraşul Seghedin, judele corăbierilor,
supraveghetorul cîrmacilor şi corăbierii, atît timp cit durează contractul cu aceştia, să fie plătiţi din preţul arendei. În acest fel Tocherer
dacă ar mai avea în continuare de supravegheat transportul sării urma
să fie şi el subordonat pe viitor inspectorului nou numit primindu-şi,
potrivit contractului, salarul de la fisc. în instrucţiuni nu se prevedea
în mod cert felul în care urma să se efectueze pe viitor transportul sării
pe Mureş oficialităţile urmînd să intervină ulterior printr-o decizie a
Camerei Aulice în acest sens.
Existau două posibilităţi dintre care una era de a se arenda în continuare transportul sării cu menţionarea strictă a obligaţiilor care reveneau potrivit contractului de arendă sau, revenirea la întreprinderea
în totalitate a transportului pe apă prin intermediul oficianţilor de la
Administraţia oficiului de transport Partoş. Situaţia aceasta nu era definitivă aşa cum rezulta din instrucţiuni, oficialităţile dorind să se ajungă
la starea de dinainte de răscoală cînd transportul sării era mai bine organizat şi drept urmare şi beneficiile rezultate din comerţul cu sare
erau mai mari.
In instrucţiunile din anul 1712 s-au făcut şi alte precizări în ceea
ce priveşte desfăşurarea comerţului cu sare. S-a dispus astfel ca depozitul de la Deva să fie aprovizionat pe viitor numai cu sarea adusă cu
carele de la Ocna Sibiului, care era o sare măruntă şi nu în blocuri aceasta din urmă fiind rezervată exclusiv pentru exportul spre Ungarian. Era interzisă cu desăvîrşire vînzarea blocurilor întregi (Formalstein) în interiorul Transilvaniei - intra limites Transilvaniae. Pentru
siguranţa şi buna desfăşurare a transportului pe Mureş în instrucţiuni
se dispunea confecţionarea unor corăbii trainice care să fie folosite şi
apoi păstrate în bune condiţii. „Deoarece - se atrăgea atenţia în instrucţiuni adesea corăbiile se strică în port se cere ca ele să fie imediat reparate şi prevăzute cu tot ceea ce este necesar", iar corăbierii
48 Provizorul suprem al Oficiului Superior salinar numit în persoana lui Johann Christoph Pressner avea in subordine salinele de la Ocna Sibiului, Turda,
Cojocna, Sic, Oe. Dejului, Oe. de Jos precum şi depozitele de la Huedin, Şimleu
şi Baia Mare (Cf. ChronSystSBergG), VI, p. 36.
47 La Deva se admite aducerea blocurilor de sare sfărimate sau puţin striate
- preţul acestora ridicindu-se la 51 cr. - în comparaţie cu acela a unui bloc de
sare întreg care se vindea cu 1 fl. 8 cr. Sarea de la Ocna Sibiului se aducea de
obicei cu carele pînă la Deva, preţul pentru un bloc de sare transportat ridicindu-se la 9,1 1/ 2 cr. In perioadele cînd drumurile pe uscat, din cauza ploilor, deveneau impracticabile, sarea se trimitea de la Ocna Sibiului la Alba Iulia şi apoi
de aici pe Mureş pînă la Deva, pentru un bloc de sare transportat pe calea apei
de la Alba Iulia la Deva se plătea 2 t/2 cr. Cf. ChronSystSBergG, VI, p. 18-26.
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se arăta în continuare în in'stţucţiuni - „de fiecare dată să fie plătiţi în mod corect" prin aceasta ~mărindu-se de fapt curmarea unor
abuzuri din partea funcţionarilor sa~ a celor care arendau transportul
de sare.
·
Inspectorul, potrivit cu instrucţiunile,' avea ca sarcină principală alocarea din timp a sumelor de bani necesari pentru plata corăbierilor
pentru ca aceştia să poată fi recrutaţi şi plătiţi atunci cînd apele Mureşului erau favorabile pentru deplasarea plutelor şi corăbiilor.
Lipsa animalelor de tracţiune, calitatea proastă a sării mărunte de
la Ocna Sibiului 4 \ posibilitatea procurării ei la un preţ mai ridicat, dar
totuşi convenabil, ţinînd seama de greutăţile transportului terestru, determina însă pe locuitorii comitatelor Zarand şi Hunedoara să renunţe
a-şi mai procura sarea direct de la Ocna Sibiului, apelînd la depozitele
de la Şoimuş, Partoş, Deva, Hălmagiu, depozite aprovizionate cu sarea
adusă pe Mureş cu plutele şi corăbiile de la Turda, de calitate mai bună
şi de multe ori chiar sub formă de blocuri. Situaţia a creat însă neplă
ceri Oficiului de sare de la Ocna Sibiului care se vedea în imposibilitatea de a mai vinde sarea măruntă, motiv pentru care a apelat la Guberniul Transilvan cerind ca toţi cei care s-au înscris pentru obţinerea
sării de la Ocna Sibiului să fie obligaţi să se aprovizioneze de la acel
oficiu, iar funcţionarilor de la depozitele de la Şoimuş, Deva, Partoş
situate pe Mureş, să li se interzică a mai vinde sarea sub formă de
blocuri. - In acelaşi timp se aprecia că practicarea acestui sistem favoriza furtul de sare (der Salzpaschung nicht anders als Tilr und Thor
ăfnen (!)), depozitele nefiind în măsură să cunoască cantităţile de sare
conscrise anual4o.
1n urma acestei contestaţii Guberniul însărcinează Tezaurariatul
minier şi monetar ca în colaborare cu Comitatul Hunedoara să efectueze o nouă conscriere a celor care solicită sare de la Ocna Sibiului
tabelele întocmite cu acel prilej urmînd să conţină exact numărul oamenilor şi al animalelor pentru fiecare localitate. Localităţile mai îndepăr
tate de Ocna Sibiului puteau - din acest motiv - să fie aprovizionate
în continuare cu sarea adusă pe Mureş la depozitul de la Şoimuş, dar
la un preţ mai ridicat în care era inclus şi preţul transportului pînă la
depozit 50 •
Cu toată intervenţia la Guberniu pentru reevaluarea cantităţilor de
sare conscrise Oficiul sării din Ocna Sibiului se vede nevoit să revină
cu un nou raport5 t înaintat la 6 iunie 1788 Inspectoratului superior minier şi salinar pentru a se lua măsuri care să favorizeze vînzarea sării
mărunte. Din lipsa cumpărătorilor sarea măruntă era pur şi simplu
aruncată „iiber die Gyra geworfen", formînd halde uriaşe de sare
-

4 e Dintr-un raport întocmit la 12 septembrie 1786 privind balanţa de vînzări
şi cumpărări a domeniului Hunedoara rezultă că datorită proastei calităţi a sării
„aproape jumătate constă din pămînt" vînzarea celor 14 măji şi 83 libre de sare
se făcea foarte greu, cumpărătorii refuzînd acest lucru. Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca,

Fond. Tezaurariatul minier al Transilvaniei (în continuare se va cita T. M.), 1786,
doc. nr. 2077, p. 16.
4s Ibidem, 1786, doc. nr. 1676 f. 2-3.
50 Ibidem, f. 1.
51 Ibidem, 1788, doc. nr. 2157 f. 1-3.
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aflate sub aerul liber, neprotejată, devenind cu totul neutilizabilă. „Locuitorii comitatelor Hunedoara şi Zarand au fost conscrişi anul trecut
- se spunea în raport - iar la conscriere au fost întrebaţi de unde doresc să-şi procure sare. Potrivit conscripţiei - se arată în raport - cei
mai mulţi s-au înscris la depozitele de la Partoş şi Şoimuş, la Ocna Sibiului fiind consemnată numai o cantitate de 23 396 măji 66 libre de
sare măruntă care urma să fie ridicată pe comitate conform situaţiei
întocmite pe baza conscripţiei dar, nici această cantitate de sare nu se
poate comercializa în totalitate datorită depozitelor de la Şoimuş şi Partoş care valorificau şi sare în blocuri (Formalstein).
Oficiul sării de la Ocna Sibiului atrăgea atenţia că cele două depozite de la Şoimuş şi Partoş aveau dreptul - potrivit unor dispoziţii
mai vechi - să vîndă numai blocuri de sare sfărîmate (confracten)
blocurile întregi de sare fiind destinate pentru export. In acelaşi timp
scaunele Orăştie şi Sebeş au fost repartizate, printr-un ordin al Tezaurariatului din 25 iunie 1787, pentru procurarea sării sub formă de blocuri
tot la Partoş, cu toate că odinioară la aceste depozite se vindea numai
sare bucăţi sau măruntă. Pentru reglementarea situaţiei Oficiul sării
cerea reexaminarea de către Inspectoratul cameral a conscripţiei propunînd şi anularea aprobării primite de către cele două depozite de la
forurile camerale pentru vînzarea sării în blocuri.
In răspunsul său Oficiul de vînzare a sării din Şoimuş se declara
ele acord cu propunerea de a nu mai vinde pe plan local decît sare mă
runtă sau blocuri de sare sfărîmate, la fel şi depozitele de la Partoş sau
Hălmagiu 52 , sugerînd totodată Inspectoratului cameral să înainteze în
acest sens propuneri Guberniului cu menţiunea că sarea sfărîmată se
va vinde la preţul cu care se vinde sarea în blocuri de 80-90 Pfunzi,
deoarece, cărăuşii erau plătiţi pentru transport cu aceeaşi sumă de bani
indiferent de forma sării.
Este cunoscut că cel mai mare oficiu de transport din Transilvania
era cel de la Partoş, oficiu avînd în subordine un numeros personal administrativ-funcţionăresc precum şi un mare număr de lucrători angajaţi direct în procesul de vehiculare a sării spre pieţele interne şi externe. Tot la Partoş funcţiona şi un şantier pentru construirea corăbiilor,
bacurilor, plutelor sau a altor ambarcaţiuni necesare pentru transportul
sării pe Mureş53.
Principala activitate a oficiului de transport de la Partoş era aprovizionarea cu sare a Banatului şi Ungariei, toate eforturile depuse fiind
subordonate acestui scop. Oficiul se îngrijea de asigurarea de condiţii
cit mai bune de navigaţie pentru plutele şi corăbiile încărcate cu sare
luînd măsuri de curăţire şi drenare a cursului Mureşului, de îndepărtare
a oricăror piedici - mori, stăvilare - care, ar fi stînjenit deplasarea
acestora şi îndeosebi de asigurare a unui număr cit mai mare ele corăs2 Ibidem, f. 5.
~ Despre activitatea Oficiului de transport, a şantierului de la Partoş, .„ezi
I. Dordea-V. Wollmann, Transportul şi comercializarea sării din
r „,,, .
şl
Maramureş în veacul al XVIIl-lea, în: AIIACN, nr. XXI, 1978, p. 142-143.
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bieri şi plutaşi capabili să efectueze transportul în condiţii atît de dificile.
Pentru aducerea la Partoş a cantităţilor de sare necesare la export
sau pentru satisfacerea comenzilor suplimentare, neprevăzute, oficiul
apela adesea la diverşi întreprinzători particulari cărora li se arenda,
pe bază de contract, efectuarea transportului.
Un astfel de contract este încheiat între Oficiul de transport naval
din Partoş şi Kăver Ferenc din Tg. Mureş care se angaja să asigure
transportul sării pe distanţa dintre Tg. Mureş şi Partoş 5 4. Potrivit înţelegerii intervenite Kover Ferenc se obliga să asigure chiar şi materialul lemnos necesar la construirea plutelor, prin aducerea lui din
munţii Gurghiului, fiecare transport de sare urmînd să fie însoţit de un
o:n de încredere care să primească de la Oficiul de transport naval o
autorizaţie de liberă trecere la toate punctele de vamă de pe cursul Mureşului. 1n contract se menţiona însă în mod expres că autorizaţia să nu
fie folosită decît pentru corăbiile şi plutele proprii deoarece se obişnuia
ca la acestea să fie ataşate şi alte plute aparţinînd diverselor persoane
neconsemnate în contract.
Atunci cînd comenzile de sare pentru Ungaria depăşeau cu mult
cantităţile prevăzute a fi transportate în anul respectiv şi dacă acest
lucru coincidea şi cu situaţia în care fondurile camerale erau solicitate
pentru alte scopuri - îndeosebi cheltuieli militare - oficiul se vedea
nevoit de a apela nu numai la arendarea transportului sării dar şi la
angajarea unui număr suplimentar de plutaşi şi corăbieri.
Recrutarea acestora constituia o sarcină foarte grea pentru oficiu55
dar şi mai grea, în acele condiţii, era procurarea sumelor de bani necesare pentru plata salariilor acestora.
Cîştigurile rezultate din comercializarea sării fiind totuşi indispensabile - prin ieftinătatea procesului de producţie obţinerea sării se
făcea cu cele mai mici investiţii oficialităţile dispuneau ca pentru
obţinerea sumelor necesare la plata transportului fluvial al sării toate
ocnele de sare din Transilvania să trimită sumele de bani obţinute din
vînzarea pe plan local a sării.
Pentru anul 1789, spre exemplu, aşa cum rezultă dintr-un ordin
gubernia1ss, oficiului de transport de la Partoş îi erau necesari cca. 200 OOO
florini în vederea efectuării transportului de sare înspre Ungaria. De
aceea se cerea Inspectoratului superior minier şi salinar din Zlatna să
ia măsurile de cuviinţă în vederea realizării sumei respective. Inspectas1 Sar<c'a era adusă la T, Mureş de la Praid, exploatare folosită tot mai
frecvent la sfîrşitul veacului al XVIII-lea pentru completarea cantităţilor de sare
destinate la export. Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P., 1783, doc. nr. 680
(cota provizorie).
ss Guberniul Transilvan intervenea adesea la comitate şi scaune pentru
luarea unor măsuri de recrutare a plutaşilor şi corăbierilor necesari. Astfel, în
ordinul gubernia! nr. 8824 din 17 noiembrie 1808 se dispunea autorităţilor Scaunului Arieş de a veni în ajutorul Oficiului cameral în vederea recrutării navigatorilor supranumerari ce urmau a fi angajaţi pentru transportul pe Mureş a
sării destinate pentru Ungaria, Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Scaunul Arieş,
doc. nr. 676/1808.
se Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond T. M. doc. nr. 1153/1789 f. l.
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ratul, prin circulara din 6 martie 1789, înştiinţa oficiile de sare de la
Turda, Ocna Sibiului şi Praid ca încasările suplimentare din vinzarea
sării să fie trimise imediat, după încheierea fiecărui trimestru, la oficiul de transport de la Partoş 57 •
Oficiul de transport naval al sării de la Partoş dispunea de un număr considerabil de plute şi corăbii 58 pentru efectuarea transportului
sării înspre Ungaria, iar aprovizionarea Banatului cu sare era asigurată
prin oficiile de sare de la Lipova sau Valea Mare care dispuneau la
rîndul lor de plute şi corăbii proprii5 9.
In general Oficiul de transport naval de la Partoş folosea plutele
şi corăbiile sale numai pentru transportul sării înspre Ungaria dar, în
afară de sare, de multe ori se transportau şi alte produse şi mărfuri ca:
cereale, produse alimentare, făină, fasole, lemn, fier, cupru sau piatră
pentru construcţii.
Ajunse la Seghedin, punctul final al traseului parcurs de corăbiile
şi plutele Oficiului de transport naval de la Partoş, după descărcarea
sării, avînd în vedere ieftinătatea transportului fluvial în comparaţie cu
cel terestru, autorităţile camerale solicitau plutaşilor şi corăbierilor
transportarea înspre Transilvania a diverselor produse. Oficiul de transport naval de la Partoş se opunea adesea acestui lucru rnotivînd urgenţa reîntoarcerii corăbiilor şi plutelor pentru efectuarea unui nou
transport. La rîndul lor corăbierii nu întotdeauna erau dispuşi pentru
readucerea corăbiilor şi plutelor la Partoş întrucît autorităţile plăteau
sume foarte mici, iar readucerea corăbiilor încărcate contra cursului
apei era şi mai dificilă.
Argumentele oficiului de transport nu erau însă întotdeauna întemeiate mai ales atunci cînd se accepta de către plutaşi şi corăbieri
efectuarea transportului astfel că autorităţile camerale superioare erau
nevoite să intervină chiar prin aplicarea unor sancţiuni funcţionarilor
oficiului care abuzau de anumite instrucţiuni privitoare la transportul
sării pentru a nu permite corăbierilor obţinerea unor cîştiguri suplimentare. Astfel, Camera Aulică ungară se vedea nevoită de a interveni la
administratorul Oficiului de transport naval de la Partoş, Loffler pentru
ca acesta să ridice interdicţia dată pentru încărcarea la Seghedin a unei
însemnate cantităţi de făină destinată pentru a fi transportată la Arad.
In rescriptul adresat la 18 noiembrie 1749 din Bratislava 6 Camera Aulică

°

57

Ibidem, f. 3.
Potrivit informaţiilor oferite de I. Schilson în anul 1772 oficiul de transport avea în dotare 262 plute, iar dacă numărul acestora s-ar fi ridicat la 400,
afirma Schilson, cantitatea de sare anuală transportată pînă la Seghedin s-ar fi
ridicat la 600.000 măji. Cf. I. Schilson, op. cit., p. 8. Fichtel aminteşte de existenţa
a peste 300 plute destinate numai pentru transportul sării înspre Ungaria. Cf.
I. Fichtel, op. cit., p. 125. De la Arad au fost aduse pînă la Partoş în anul 1778,
92 de plute pentru a fi folosite la transportul sării iar în 1780 numărul plutelor
ancorate în acest port se ridica la 300. Cf. Kurzer Abriss ... p. 22.
58 Inspectoratul superior minier şi salinar din Zlatna solicită la 14 septembrie 1791 Oficiilor sării din Lipova şi Valea Mare trimiterea corăbiilor bănăţene
pentru efectuarea unui transport de la Partoş întrucît corăbiile transilvănene nu
vor mai putea efectua deplasarea înspre Seghedin, din cauza timpului nefa\·orabil. Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: T.M„ doc. nr. 3121 şi 3116/1791.
60 Arh. Stat Cluj-Napoca. Fond: Of. T.S.P. doc. nr. 77/1749, f. 1-3.
58
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ungară aprecia că ar fi în folosul erariului ca plutaşii, în schimbul unei
.sume de abni, să încarce plutele de la Seghedin la Arad, după descăr
carea sării, cu făină. Se atrăgea atenţia că, chiar dacă din cauza acestui
transport de făină se întîrzia cîteva zile transportul sării, nu se va produce mare pagubă „iar plutaşii ar cîştiga şi ei un ban pentru osteneala
lor".
In afara cerealelor, a lemnelor pentru construcţii sau a altor produse61 corăbiile Oficiului de transport naval de la Partoş erau folosite
pentru transportarea plumbului, a cuprului sau a fierului. In special
plumbul produs în Banat la Oraviţa, trimis cu carele pînă la Lipova,
~e transborda pe corăbii cu destinaţia Alba Iulia pentru nevoile monetăriei.62

In situaţii deosebite autorităţile recurgeau la folosirea corăbiilor şi
plutelor oficiului de transport naval pentru transportarea diverselor articole şi materiale de război 63 . Tot pentru necesităţi de război se apela
şi la şantierul naval de la Partoş solicitîndu-se aşa cum rezultă din ordinul Guberniului transilvan din 28 ianuarie 1788, executarea unui număr de 25-30 pontoane 64 . In vederea realizării de urgenţă a acestei comenzi pentru armată Camera Aulică din Viena dispunea ca în funcţie
<le oameni şi eforturile posibile şi fără să se ţină cont de oboseală şi
bani cele 30 de pontoane să fie terminate ,,pînă la prima apă pe care
se va putea pluti" 65 • Se pare că această comandă pentru armată a fost
îndeplinită în cele mai bune condiţii, potrivit schiţelor şi modelului trimis de autorităţile militare, deoarece la scurt timp se solicita con-struirea a încă 20 de pontoane 66 .
Comenzi pentru executarea de corăbii sau bărci la şantierul de la
Partoş se primeau şi din partea altor instituţii sau persoane particulare67. De asemenea, şantierul de la Partoş a fost solicitat pentru executarea părţilor metalice necesare pentru construirea unor corăbii pe
Olt 6 ~. „După executarea părţilor metalice se spunea în scrisoarea
magazionerului Heinrich Sigismund Baunach - acestea vor fi trimise
de urgenţă la Sibiu potrivit ordinului primit din partea înaltelor foruri".
Aşa cum am mai amintit Oficiul de transport naval al sării de la
Partoş dispunea de un numeros personal atît funcţionăresc cit şi de
deservire, acesta din urmă fiind recrutat din rindul contribuabililor prin
încheierea unor contracte anuale.
61 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P. doc. nr. 104/1812.
62 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond T.M. doc. nr. 3084/1788; doc. nr. 4383/1789
f. 1-2.

63

doc. nr. 2134/1788.
doc. nr. 443/1788, f. 1-2.
doc. nr. 137 /1788.
doc. nr. 1929/1788 f. 1.
07 Oficiul episcopal din Alba Iulia solicita Oficiului de transport vamal al
-sării de la Partoş construirea a două corăbii iar Zeyk Miklos şi Miske Iosif doreau să le fie confecţionate corăbii după modelul şi schiţele întocmite de ei.
.CI. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P. 1816 septembrie 7, Alba Iulia; 1816
noiembrie 5, Chimindia 1816 august 6, Coşlariu.
66 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: T.M. doc. nr. 1246/1788, f. 1-3.
64
65
66

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Personalul Oficiului de la Partoş, începînd cu administratorul Oficiului (Wasser Salz Transports Verwalter) şi adjunctul acestuia, supraveghetorii (Reguisitorum custos) contabili (raţionistae), maiştri cîntări
tori (Wagmeister), sau maiştrii corăbieri (Schiffmeister) beneficiau de
anumite scutiri în ceea ce priveşte achitarea unor taxe tocmai pentru
că îşi desfăşurau activitatea într-un sector atit de important cum era
transportul sării. Adesea însă, abuzînd de acest lucru aceştia refuzau
să-şi achite datoriile faţă de comunitatea în care trăiau lucru care atră
gea după sine repetate plîngeri din partea comitatului. O asemenea situaţie era şi la Partoş unde maiştrilor corăbieri stabiliţi acolo li se cerea
printr-un ordin Gubernia! achitarea anuală a unui ducat drept taxă
pentru comunitatea orăşenească potrivit cu dispoziţiile anterioare 69 •
In vederea atragerii locuitorilor din satele învecinate la diversele
activităţi ale Oficiului sau ale şantierului de la Partoş se acordau scutiri de vamă aşa cum era şi cazul locuitorilor din satele Oarda de Sus
şi de Jos care printr-un ordin gubernia! din 2 mai 1769 trimis oficiului
de transport de la Partoş, li se acorda pe un termen mai lung scutirea
de vamă. In acelaşi ordin gubernial7° se scuteau de vamă toţi lucră
torii care erau folosiţi la repararea podului de lingă Alba Iulia.
Pentru ocuparea unor funcţii în cadrul Oficiului de transport naval
al sării de la Partoş cum era, spre exemplu, cea de suprave15hetor (Reguisitorum custos), cel care se angaja în această funcţie trebuia să depună o garanţie în bani. Potrivit prevederilor contractului încheiat intre
oficiu şi Ioan Balint pentru ocuparea postului de supraveghetor acesta
din urmă se obliga, să respecte instrucţiunile transportului sării angajindu-se totodată să depună la timp toate socotelile privind transportul
sării şi să informeze exact asupra veniturilor, eventualele pagube, produse prin neglijenţă, urmind să le despăgubească din averea proprie.
Corăbierii, plutaşii oficiului de transport de la Partoş erau angajaţi
pe baza unor convenţii 71 încheiate încă de la începutul veacului al
XVIII-lean.
Contribuabilii din comitatele riverane văii Mureşului sau chiar de
pe Arieş şi alţi afluenţi, potrivit conscripţiei efectuate de către autorităţi, se angajau ca plutaşi sau corăbieri la Oficiu sau confecţionau plute
pe seama erariului. Odată conscrişi plutaşii erau repartizaţi maistrilor
corăbieri care la rîndul lor îi grupau în echipe, formate din 5-7 plutaşi simpli şi un cîrmacF 3 . Echipajele erau alcătuite de obicei din ţă
rani proveniţi din aceleaşi sate, care se cunoşteau intre ei, de multe ori
chiar fraţi sau rude apropiate. Aşa cum rezultă din documentul prezentat în anexa I maistrul corăbier Lazar Albert avea în subordine nu mai
69
10
11

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P. doc. nr. 15/1751.
Ibidem, 1769, mai 2, Sibiu.
Despre convenţiile nuatice din veacul al XVIII-iea. Vezi B. Bassa, op. cit.,

p. 144-145.

Intr-o scrisoare adresată administratorului Oficiului de transport naval al
la Partoş, Loffler se aminteşte despre încheierea în anul 1721 a unei
intre Guberniu şi forurile camerale în ceea ce priveşte plutaşii oficiului. Cf. Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P. doc. nr. 49/1744.
7 a Vezi anexa
12

sării de
convenţii
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de 29 de echipaje, fiecare dintre acestea avînd un cîrmaci şi 6-7
Atît cîrmacii cît şi plutaşii erau recrutaţi din satele situate în
imediata apropiere a Mureşului în marea lor majoritate ţăranii români
nevoiţi aş cîştiga existenţa din plutărit.
Cu prilejul conscrierii se stabileau condiţiile în care plutaşii trebuiau să-şi desfăşoare activitatea, condiţii care nu se respectau în totalitate motiv pentru care atunci cînd se revizuiau conscripţiile plutaşi
reclamau oficialităţilor nerespectarea prevederilor stabilite prin conscripţie. Un motiv, de altfel întemeiat, de plîngere împotriva nerespectării
prevederilor stabilite cu prilejul conscrierii era greutatea excesiv de
mare a blocurilor de sare care depăşea cu mult limita de 95 Pfunzi,
ceea ce provoca îmbolnăvirea plutaşilor, în special de hernie, devenind
astfel incapabili de muncă.
In urma plîngerii corăbierilor din Şibot şi din alte localităţi de pe
valea Mureşului7 4 Guberniu transilvan se vedea nevoit să intervină la
Inspectoratul) superior din Zlatna dispunînd ca pe viitor oficiile de exploatare să permită tăietorilor de sare să extragă blocuri de sare decît în
greutate medie de 90 de Pfunzi şi să nu se mai procedeze ca pînă atunci
cînd unele blocuri cîntăreau 70 Pfunzi iar altele depăşeau cu mult greutatea de 120 Pfunzi.
O sarcină deosebit de grea pentru plutaşi şi corăbieri era aceea a
transportării pe fiecare plută sau corabie, în mod gratuit, a unui număr
de şapte blocuri de sare.
„Aşa ştim, şi aşa am auzit şi de la înaintaşii noştrii se spunea în
plîngerea înaintată Oficiulu1 de transport naval al sării de la Partoş de
către un grup de corăbieri, în numele tuturor corăbierilor din Transilvania75 - că cele şapte blocuri de sare care se pun pe fiecare corabie,
în care se mai încarcă peste 500 blocuri de sare, sînt destinate pentru
scoaterea corăbiilor la mal, pentru cheltuie1ile necesare întreţinerii lor
în timpul iernii".
Avînd în vedere scumpetea şi foametea existentă în acel moment
corăbierii solicitau Oficiului de transport plata „binemeritată" pentru
scoatera corăbiilor la mal, pentru adăpostirea în timpul iernii şi repunerea lor în timpul primăverii - activitate care necesita 10-12 zile de
muncă. Oficiul de transport naval de la Partoş se vedea nevoit să înainteze forurilor superioare un raport 76 pentru reglementarea acestei situaţii întrucit corăbierii cereau ferm plata pentru cel şapte blocuri de
sare atît pentru anul în curs cit şi pentru anii următori, refuzul de a
satisface această cerere periclitînd pe viitor posibiliţatea angajării unui
număr suficient de corăbieri.
In raportul înaintat Tezaurariatului minier al Transilvaniei, avînd
anexată plîngerea corăbierilor, se arăta că plutaşii şi corăbierii angajaţi
la transportul sării din Transilvania doresc ca pe viitor contractul pentru
„aşa numitele şapte blocuri de sare gratuite" să fie anulat iar ei să fia
plutaşi.

74
75

10

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: T.M. doc. nr. 3098/1789, f. 1-4.
Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P., doc. nr. 150111816, f. 1.
Ibidem, f. 2-3.
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plătiţi

pentru eforturile şi zilele de muncă efectuate la scoaterea şi introducerea în apă a corăbiilor pentru transportul sării, aceste operaţii
urmînd a fi plătite în bani peşin. „Scoaterea corăbiilor din apă toamna
şi aducerea lor primăvara în apă se arată în raport - sînt incontestabil unele din cele mai grele lucruri pe care trebuie să le facă corăbierii". La această activitate erau angajate toate grupurile de coră
bieri care aproape în totalitate trebuiau să participe, în special, la scoaterea corăbiilor care fiecare cîntărea pînă la 300 de măji.
„Toate aceste lucrări grele - continua raportul - nu au fost plă
tite pînă în prezent de loc de către erariu bieţilor corăbieri, mulţi dintre
ei nu au nici măcar o bucată de pîine lucrînd cu stomacul gol şi flă
mînzi, cu toate că pe fiecare corabie la fiecare încărcare a ei pun peste
cantitatea necesară şapte blocuri de sare iar pentru fiecare aşa numita
sare gratuită salariul cuvenit pe care trebuie să-l achite Oficiul de la
Partoş pentru distanţa parcursă pînă la Arad este reţinut în totalitate
pe seama erariului sub titlul de cheltuieli de iernare a corăbiilor".
In raport se preciza că, spre exemplu, grupa de corăbieri de la Vă
rădia de Mureş, compusă din 30 de corăbii a transportat în total 623
blocuri de sare gratuită realizînd un beneficiu p2 seama oficiului de
280 fl. 21 cr., aceeaşi sumă fiind realizată şi de celelalte cinci grupe de
corăbieri. Deoarece situaţia nu mai putea continua în acest fel, se recomanda Tezaurariatului să se aprobe ca pe viitor să înceteze livrarea
gratuită a celor şapte blocuri de sare sau la sfîrşitul fiecărui an să fie
plătită din caseria Oficiului suma echivalentă pentru transportul realizat.
Se cerea de asemenea ca pentru fiecare corabie scoasă la mal sau
introdusă primăvara în apă să se plătească fiecărui corăbier 1 fl. pe zi
sau în general 5 florini toamna şi 5 florini primăvara. In încheierea
raportului înaintat Tezaurariatului minier se arăta că pentru a putea
pretinde corăbierilor să fie ordonaţi, disciplinaţi şi harnici este nevoie
ca să li se poată asigura cel puţin piinea zilnică altfel nu se poate pretinde acestora pe viitor nici un fel de lucrări gratuite.
Situaţia deosebit de grea a plutaşilor şi corăbierilor rezultă şi din
plîngerile, foarte numeroase, adresate Oficiului de transport naval de
la Partoş sau chiar direct Tezaurariatului din Sibiu, de către cei care
deveneau incapabili de muncă în urma accidentelor sau chiar a celor
care ajungeau la vîrsta pensionării fără să dispună de minimul de mijloace de întreţinere.
Cele mai frecvente îmbolnăviri se datoreau inexistenţei oricăror
forme de protecţie a muncii sau a lipsei de preocupare a autorităţilor
camerale pentru introducerea unor mijloace mecanice, în vederea uşu
rării, în special, a ridicării blocurilor grele de sare sau a încărcării lor
în corăbii sau plute. Cîntăritorul (Salzwaag-Diener) Rancz de la Oficiul
de transport naval de la Partoş din cauza îmbolnăvirii s-a văzut pus pe
drumuri fiind nevoit să se adreseze Tezaurariatului pentru ca oficialită
ţile care l-au dat disponibil să-i ofere totuşi o altă slujbă pentru a-şi
putea cîştiga existenţa.
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1n adresa Tezaurariatului din Sibiu către Oficiul de transport naval al sării din Partoşn se cerea să i se explice faptul că nu exista nici
un loc vacant dar avînd în vedere faptul că s-a îmbolnăvit la locul de
muncă ridicînd blocurile de sare, oficiul să-l aibă în atenţie.
Atît Oficiul cit şi Tezaurariatul din Sibiu nu ţineau seama de plingerile repetate ale corăbierilor, chiar şi în cazuri mai grave de îmbolnă
vire sau accidentare la locul de muncă. „Cu ani în urmă transportînd
sarea pînă la Seghedin - arăta în plîngerea sa adresată Oficiului de
transport7 8 Berbenţian Toader de 55 de ani din Satul Mic fost coră
bier, - în timp ce transportam sarea, căzînd, o bucată de sare mi-a că
zut pe piept şi m-a vătămat într-atît încît n-am mai fost capabil să
lucrez ca şi corăbier şi nici pînă în prezent nu m-am putut vindeca fiind
neputincios pentru orice fel de lucru". In plîngerea sa solicita înaintarea
actelor sale forurilor superioare pentru a i se acorda o pensie.
Oficiul de transport naval acorda pensii corăbierilor sau ajutoare
pentru văduvele acestora în urma unor cercetări minuţioase, cei în cauză
urmînd să primească ajutorul sau pensia numai după ce se pronunţa în
acest sens Comisia Nautică Mixtă 79 • Pe baza certificatelor medicale, a
atestatelor eliberate de oficiu sau de primărie, cei în cauză primeau un
mic ajutor care din cauza scumpetei excesive era insuficient, cei lipsiţi
de alte mijloace, ajungînd să trăiască din mila altora 30 •
Salariile mici plătite corăbierilor angajaţi la Oficiul de transport
naval de la Partoş, în comparaţie chiar cu alte oficii, greutăţile pe care
le ridicau readucerea corăbiilor încărcate împotriva cursului apei constituiau adesea motivele principale de împotrivire a corăbierilor la semnarea unor noi contra:cte cu oficiu, neprevăzute cu prilejul conscrierii.
Dintr-un raport înaintat Inspectoratului superior minier şi salinar
clin Zlatna de către Oficiul de transport din Partoş 81 reieşea că plutaşii
şi corăbierii refuzau categoric să transporte o cantitate de 599 măji de
plumb de la Seghedin la Partoş cu prilejul reîntoarcerii corăbiilor, după
descărcarea sării. Refuzul de a se tocmi pentru efectuarea acestui transpbrt se datora faptului că plutaşii şi corăbierii erau la al patrulea drum
înspre Ungaria, dus întors, iar reîntoarcerea „prin acele drumuri umede
şi extrem de nămoloase se face mult mai greu".
Corăbierii arătau apoi că transportul, numai de la Arad şi pînă la
Deva, s-a plătit pentru cei din Banat cu 36 cruceri iar pe drumul de
ţară de la Timişoara la Alba Iulia se plătea 7-8 guldeni pentru un
transport şi deci plata de 15-18 cr. pe majă cit urmau ei să primească
pentru transportul plumbului pînă la Partoş nu merita epuizarea forţelor şi străbaterea unui asemenea drum lung. „într-un singur caz se
77

78
79

Ibidem, doc. nr. 130, 1774 februarie 28, Sil>iu.
Ibidem, doc. f. cotă.
Of. T.S.P. (1815 iunie 12).

80 Corăbierii

şi plutaşii primeau din partea Oficiului de transport naval de
la Partoş loturi de pămînt care erau folosite fie pentru construirea unor case fie
pentru cultivarea lor. Cu prilejul ieşirii din slujba de la Oficiul de transport,
în urma pensionării, corăbierii trebuiau să predea aceste loturi celor care se
angajau în locul lor astfel că deveneau lipsiţi de orice alt mijloc de existenţă.
Cf. Of. T.S.P. (12 iunie 1815).
s1 Arh. Stat. Cluj-Napoca. Fond. T.M. doc. nr. 4383/1789. f. 1-2.
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accepta -

consemna raportul -

dacă

li s-ar

plăti

cel

puţin

36 cr. pe

majă".

Necesitatea urgentă a plumbului pentru monetăria de la Alba Iulia
a determinat autorităţile să accepte preţul stabilit de corăbieri, transportul neputînd fi amînat pînă în primăvara anului următor, dispunîndu-se
în acest scop scoaterea, sumei de 300 florini, prin Monetăria de la Alba
Iulia, care să fie trimişi Oficiului de transport naval de la Partoş 82 •
Condiţiile foarte grele de muncă, primejdiile care îi pîndeau la tot
pasul, nivelul foarte scăzut al salariilor primite determinau adeseori pe
corăbieri, nu numai de a refuza efectuarea transportului sării sau a readucerii corăbiilor încărcate cu alte produse, după descărcarea sării la
Seghedin, în condiţiile stabilite de autoritate dar chiar şi sustragerea
de a fi cuprinşi în listele întocmite cu prilejul conscrierilor efectuate
pentru recrutarea numărului necesar de plutaşi pe anul respectiv.
Erau foarte multe cazuri cînd ţăranii din satele de pe Mureş refuzau să se angajeze la Oficiul de transport iar atunci cînd erau constrînşi
la acest lucru recurgeau la simularea unor îmbolnăviri pentru ca să fie
scutiţi de plutărit. Aşa cum rezultă dintr-un document 83 „Şibetean Irimie nu are nimic - potrivit adeverinţei chirurgului - şi deci prin înşelăciune s-a retras de la navigat", această modalitate era frecvent folosită.

Importanţa rîurilor navigabile pentru efectuarea transportului în
condiţii mult mai economicoase cu toate că a fost mereu în atenţia autorităţilor de la Viena datorită marilor investiţii solicitate de lucrările de

drenare nu s-au luat măsuri concrete care să ducă la posibilitatea realiunui trafic fluvial permanent.
Oficiile de transport au întimpinat mereu greutăţi fiind în mare mă
sură dependente de condiţiile naturale, nu întotdeauna favorabile pentru
deplasarea plutelor şi corăbiilor, sau de posibilităţile anevoioase de
recrutare a personalului necesar ţinînd seama de condiţiile grele în care
aceştia urmau să-şi desfăşoare activitatea. Transportul sării pe Mureş
a continuat în veacul al XIX-lea pînă în anul 1872, dar apele Mureşu
lui au fost folosite încă în primele decenii ale veacului XX pentru transportul diverselor materiale îndeosebi a lemnului necesar pentru conzării

strucţii.

ANEXA

1804, martie 14,

Partoş

Lista corăbierilor, cîrmacilor, şi a echipajului regal pus la dispoziţia
maistrului corăbier regal Albert Llzar în ziua de azi 14 martie 1804
pentru transportul oficial al sării regale împreună cu foştii corăbieri şi
văduvele corăbierilor.
82 Ibidem, doc. nr. 3383/1789 f. 3. Prin nota înaintată Inspectoratului superior minier şi salinar din Zlatna de către Administraţia Oficiului de transport.
de la Partoş se confirma sosirea transportului de plumb. Ibidem, doc. nr. 4633/1789,

f. 1.
83

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond: Of. T.S.P. (1807 martie 28
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Laistroma
Azon kirallyi haj6soknak, kormanyosoknak es haj6slegenyeknek melyek
kiralyi haj6smester Albert Lazarnak e mai napon a kiralyi soo Magistratuale transportalasa vegett a jubilatus haj6sokkal es ozvegyekkel
egyettemben altal adattak.
Nevei

a (numele)

KormAnyosoknak
(cînnacilor)

Hajoslegenyknek
(echipajului)

Hajosok
sub No
(plutaşi

sub No)
--I

2

3

Mathe Vaszilie
Moldovan Onu
Balog Szimion
Petru Opriş
Onyisor Popa
Koltsăn Onya

Ringet Jăkob
Borberek

56
Muntyăn

Bora Juon
Szuszăn Gyorgy
Puklisăn Juon
Lâtzk Gyorgy e Mitre Juana
Oltyân Szamoile
Szuts Dumitre

Irimic

Alvintz

74
,___
Popa Szolomon
Borberek

Stephan Turk
Niculae.
Morar Niculae
Krisan Onu
Danu Onu.
Jăkob Mihu

Lung Antoni
Borberek

Ordjan Juon
Alb Gyorgy
Csoran La zer
Rom os an Juon
Kapete Petru
Gomyik Dumitru a Vaszilie .

Krisăn

51

64

--- --------Romosăn

Helysegck mclyekbeu a
kormAnyosok, Mjosleg~nyek es a jubilăsok la·
koznak (localităţile în care
locuiesc cîrmacii, echipa~
jele şi foştii corăboeri)

Mateh

59
--Ro mos an Janos
Alvintz

55

4

Ilorberek

}

} Szaszpian
Alvintz

\

Alvintz

J

Borberek

}BMh•rek
Alvintz

l•o•h•rek

Dreg an Juon
Many Văszilie cum p Gyorgy
Kolser Juon c P-tre Jâkob
Kekovăn Szolomon c. B. D-tru
Krisăn Todor c. P-tre Precup

Borsomezo

Krisan Thoma c. P-tru Thodor
Szimion Piszoj
Juon Timar
Filip Păszk
Silvester Sibisăn
Janku Vulk
Onye Szuszava

Szăszpiăn

Dsoszăn

Muntyân Juon
Karna

Juon
Szimion
Bugnar Toma
Bulbukan Juon cum P-tre Todor
Homorogyăn Zaharie

Iszpăsz
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1

I

2

Muntyân Petru
Kama

Ilie Angyel
Balomir

Denile Opritza
Opritza Niculăe
Gyermân Thoma
Kozma Csobote
Precup Krisztye
Juon Angyel

Ilie Opritza
Balomir

- 50
-Juon Csobote
Balomir

76
Lupsor Petru
Thordas

AVTll.m Vlnyerân
Opritza Luka
Opritza J osziv
Dinu Opritza
Dragoszin Stantsu
Opritza Jakob
Frora Dobreszk
Juon Prodân
Juon Groza
Juonâsk Sandru
Angyel Angyel
Szofron Brodâr
Muntyân Thodor
Român Juon
Muntyân Mârk
Togyer Szivu
Togyer AVTâm

72

Redutz Tenaszi
Bregye Niculll.e
Vlad Juon
Muntyân Szivu
Majer Juon
Kirpats Juon

Lazer Sandru
Thordas

71

Gruje Janos
Lomll.n Mihaille
Muntyân Juon
Vlad Niculae
Majer Gyorgy
Muntyân Niculăe

Vlad Ilie
Thordas

Popa Josziv
Lâzer Szimion
Bess Adam
Goronye Adâm
Merja Viny&an.
Josziv Rosu

Lula Sziv
Thordas

-70
-Vojnâ Nysztor
Perkâsz

65

3

Muntyân Iszâk
Bugnâr Jâkob cum P-tre Gyorgy
Bumbe Adâm
Sztan Juon
Zejk Kirille
Ketâna Juon

75

54

I

Vojna Juon
Petrutseszk Adâm
Petrutseszk Onyka
Opriân Avrâm
Dân Avrâm
Oprutza Mark
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Kama

Balomir

Balomir

Balomir

Thordas

Thordas

Thordas

Akmar

Balomir

Perkasz
Borberek
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I

I

2

Doroga Juon
junior Perkasz

- 66
-Gyermăn

Petru

Perkaaz

ea

:I

I

4

Tlok Aron
Gurguy Petru
Opriân Kosztândin
Hants Josziv
Opritza Nysztor
Menutz Moisze

Perkasz

Doroga Lazer
Doroga Makarie
Menutz Juon
Izdraille Juon
Rogosine David
Rogosine Juon c. P-tre Adam

Perkasz

Opritza Juon
Menutz Zaharie.
Ki.mpiân Gyorgy
Stirk Gyorgy c. P. David
Derebant Szivu.
Szimion Thoma

Hants Juon
Perkasz

189

..

Perkasz
Kama
Perkasz
Thordas
Zsiboth

Iszăk

Abrugyân Mihaly
Gyalmar

69
Josziv Derebântz
Zsiboth
62

Avram Petkoj
Zsiboth

58

--Alexa Balâs
Zsiboth
49

Avram Prikesân
Zsiboth

57
--Pavel Sztânka
Zsibot

73

Miheille
Pintye Sofron
Abrugyân Juon
Pintye Joje
Sztojăn Parasztiv
Karaszke Juâne

Gyalmar
Bentzentz

Szimion Rosu
Juan Gyare
Kretsun Sztânka
Dumitru Sztânka
Dann Prekesan

Zsiboth

Gyorgy Murgoj
Petka Botah
Ivan Balats
Adam Birtha
Nyi.kula Flora
Petru Itu c. P. Parfili

Zsiboth

Izdre Herle
Mihu Romosân
Maxim Romtsa
V aszilie Mertz
Toma Dântsu c. P. Juan
Gyorgy Oltyăn
Iliszie Pedure
Toma Plenar
Juon Dudu c. P-tre Nicula
Opre Dirtha
Jakob Morgoj
Ivan Mikle
Juon Maxim
Triff Sztânka
Petrutz Pieneszku
Ivan Dudu
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I

I

2

3

I

Gurguy Zaharie
et Leontye Pedure
Zsiboth
67

Gyorgy Ordjan Junior
Petru Betsilla
Pavel Csoran c. P Gyorgy
Adam Kurpenăr
Mihaj Bintzentzan
Juon Begyuleszk

4

I
Zsiboth

Orbones Samueltol adattak ăltal effectivus hajosok
(Corăbierii predaţi efectiv din partea lui Orbones Samuel)

Zsekeran Bukur
Borberek
61

Grozav Szimion
Grozav Juon
Belsat Juon
Grozav Filip
Fenesan Juon
Muntyan Juon

Homorod

--Grek Sandru
Popa Szamuille
Popa Szimion
Opritza Toma
Oltyan Toma c. F. Anton
Moldovan Szimion
Bardăs Moisza

Angyel Petru
Borberek

Presekan Toma
Homorod
86

Az egy hajora

Grek Adam
Popa Nysztor
Zsoszan Belutz
Zsoszan Ruszan
Kuseran Kosztandin
Popa Juon

Homorod

felt~tetett Provintzialist.ăk

(Provincialiştii repartizaţi

157

Homorod

Romosan Mate
Bardăs Moisza
Homorod

pe o corabie)

Arie Juon
Bukur Szivu
Medre a Leonti
Medre Szofian
Borza Alexandru
Ordjan Urît

Homorod

A hajora be nem osztatattak nevei
(Cei care n-au fost repartizaţi pe corăbii)

A jubilatl190k:nak es Ozvegyeknek nevei (numele celor care nu mai slnt corăbieri şi a văduvelor)

Alvintz
jubilat!
viduae
Marian Lung Rosu
Romosan Gyorgn~

Tlwrdds
jubilat!
Kirpats Adam
Nagy Josziv
Flad Marian
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A jubilo.tusoknak es Ozvegyeknek nevei [numele celor care nu mai sînt

Rorberek
jubilati
Budan Gyorgy
Ordjan Gyorgy
Popa Kretsun
Buta Alb Juanes
Balog Petru
Dr~gân Vaszilie
Csorân Juon
Zsekeran Dumitru
Algyel alias ]urs Petru
Kar1fa
jubilati
Drijmân Pâszk
Zejk Petru
Ordjan Juon
vidua
Szinsziănal Bugnar Juon
Szarakszo
jubilati
Dregan Dumitru
Bankes Juanes
Akmar
jubilatus
Vajdejan Mihaly
Borsomezii
jubilatus
Blidar Juon c Flio Atym
Szdszpidn
jubilati
Szolomon Andrei
Jakob 1. Adam Popa
Perkasz
jubilati
Hants David
Coszte Szandu
Doroga Avram senior
Dan Moisza
Zsoszan V aszilie
Doroga Juon senior
Oprân Szimion
Vajdejan Opre
Doroga Avram
Rogosine David
Doroga Vojna
Doroga Szimion
viduae
Aftinie 1. Oprân Juon
Marjutza 1. Doroga Juon

corăbieri şi

Todor Szându
Loman Josziv
Zsunye Ursz
Român Lapadat
Lula Juon 1. Janos
viduae
Madalutza 1. Lupsor Stantsu
Ana 1. Muntyan Marian
Szănda 1. Muntean Petru
Todor Petrusze Szalomie
Zsiboth
jubilati
Rad Oltyân
Parfilie Itu
Prikesân Grozav
Josziv Itu
Petru Itu
Petrâsk Zaharie
V aszij Peneszk
Pavel Mihu
Gyiorel Marian
Petru Padure
viduae
Joanna 1. Juon Gavrille
Szalomiee. Juon Andrej
Oprana 1. Popa Danile
Kretsuna 1. Jakob Solomon
Ralomir
jubilati
Szimion Csobote senior
Niculae Prodan
Opritza Gyorgy
Juon Angyel
Petru Kriszte
Opritza Vaszi
Gyerman Petru
Kozma Juon Csobote
V aszilie Adam
viduae
Juana I. Opritza Samuile
Juanna I. Ivan Adam
Maria 1. Szimion V aszi
Szafta 1. Kriszte Ştefan
Flore I. Iosziv Patrâsk
Angyelina 1. Opritza Jakob
A.nişka 1. Popa Avram
Gyalmdr
jubilati
Romosân Josziv
Oresan Miheile
vidua
Angyelina Makave

Az 1803 esztend6ben meg halălotak hajosok.nak nevei
(Numele corăbierilor decedaţi în anul 1803)
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Alvintz
Romosân Gyorgy mortuus
Besân Gyorgy conventios cseled (servitor cu simbrie)
Lâtzk Gligor, anfugit
Szal'akszo
Lăzăr Kosztandin vagabundus
Kl adattot a M. Portusi kirâllyi soo transportbeli tisztsegetol. Martius 14-ik napjân 1804

OberdorfcrJosepf mp.p
Kontraler
Brii.nek Joseff m.p.
T-pt Tiszt
Pe t•erso

Laistroma a kirâllyi hajos mester Lazăr Albert partâllyănak
(Lista cu echipajul maistrului corăbier regal Lazăr Albert) de ano 804 ad Nr. 314

NOTÂ
cuprinzînd denumirea actuală a localităţilor din anexll.
Akmar = Acmariu, jud. Alba
Alvintz = Vinţul de Jos, jud. Alba
Balomir = Balomir, jud. Hunedoara
Bentzentz = Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara
Borberek = Jnuri, jud. Alba
BorsomezO = Jnuri, jud. Alba
Gyalmar = Gelmar, jud. Hunedoara
Homorod = Homorod, jud. Hunedoara
Kama = Blandiana, jud. Alba
·Perkasz = Pricaz, jud. Hunedoara
Szarakszo = Sărăcsăn, jud. Alba
Szaszpiăn = Pianu de Jos, jud. Alba
Thordas = Turdas, jud. Hunedoara
Zsiboth = Şibot, jud. Alba

UBER DEN SALZTRANSPORT
AUF DER MAROSCH IM XVIII. JH.
Zusammenfassung
Die Nachrichten liber den Schiffsverkehr auf der Marosch, vor allem ftir
die Ausfuhr von Bodenschiitze aus Siebenbiirgen unter denen das Salz den
ersten Platz einnimmt - stammen schon aus den iiltesten Zeiten. Schon im rOmis<'hen Altertum war dieser Flull fiir die Schiffahrt sehr wichtig.
Fiir die Erorterung dieser Frage spielen die Archivbelege beginnend mit
dem XI. Jh., die Beschreibungen einiger Reisenden, welche dieses Land besuchten, die Berichte und mehrere Werke aus dem XV.-XVII. Jh. eine wichtige Rolle.
So wie auch aus dem eileitenden Teil dieses Aufsatzes ersichtlich ist, enthalten
die Berichte und Beschreibungen aus dem XVIII. Jh. besonders wertvolle Nachrichten in Bezug auf diese Frage. Unter diesen hebt sich der Bericht von Johann
Freiherr Schilson, besonders hervor, welcher in vielen Hinsichten von der naturhistorischen Abhandlungen des bekannten Johann Fichtel und der geographischen
Monographie Georgs Windisch, ergiinzt wird. In diesen Quellen wird besonders
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der Rekrutierung der FlOsser, der Erbauung der Flussschiffe als auch der Verteilung der Salziimter in Siebenbi.irgen eine grossere Bedeutung zugemessen.
Der vorliegende Aufsatz stiitzt sich in erster Linie auf Urkunden welche
vom bedeutendsten siebenbi.irgischen Salzverschlei6amt und zwar P a r to ş, bei
Karlsburg (Alba Iulia) herausgegeben wurden. Heute befinden sie sich im Archiv des
Siebenbilrgischen Thesaurariatsamtes, welches dem Klausenburger Staatsarchiv angehort. Aus diesen Archivbelegen geht hervor, was auch die zeitgenossische Montan-Gesetzgebung - welche Fr. A. Schmidt sammelte - besonders hervorhebt,
dall die osterreichischen Kameralbehorden an der Steigerung der Salzerzeugung
und dessen Verschleill nach Ungarn und dem Banat besonders interessiert waren.
Dabei durfte man in Siebenbilrgen keine Formalsteine verkaufen. Aus diesE'm
Grunde kam es zwischen den Salziimtern (z.B. Salzburg, bei Hermannstadt) und
den Schiffsămtcrn von Partoş, Deva und Şoimuş zu zahlreichen Auseinandersetzungen.
Im zweiten Teii des Aufsatzes gewinnen wir einen klaren Uberblick i.iber
den Wirkungsbereich der Salz- und Verschleilliimter an der Marosch, vor aliem
desjenigen von Partoş. So z.B. die Art und Weise in welcher die FlOsser angestellt
wurden, ihre Entlohnung fiir den Salztransport auf der Strecke Partoş-Szegedin
und vor aliem i.iber die Vorschriften, !aut welchen die leeren Schiffe auf der
Rîickfahrt mit Eisen, Blei und verschicdenen Lebensmittcln beladen werden mi.issen. Weiterhin wird auch die sozial-wirtschaftliche Lage der Salzflosser beriihrt,
indem hervorgehoben wird, dall diese es verweigerten Transporte durchzufiihren,
wenn ihnen ungilnstige Lohnverhiiltnisse angeboten wurden.
In der Urkunde, welche als Anhang vorgefi.ihrt wird, kommt besonders die
Aufstellung und Zusammensetzung der Schiffsmannschaftcn (Belegschaft eines Salzschiffes) zwn Ausdruck, welche grolltenteils aus den einheimischen Bauern aus
dem Maroschtal rekrutiert wurden.
Uber dle Vlelseitigkeit der Tiitlgkelt des Salzverschlei6amtes von Partoş machen uns andere Urkunden aufmerksam, dle immer wieder zeigen, dall diese sowohl vom Mllltiir als auch fiir den Warenhandel in Anspruch genommen wurden.
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Pl. I. Valea Mureşului în dreptul ora~nlni Deva, văzută de un funcţionar cameral (Arhiva Salinei Ocna Mureşului)

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

ASPECTE DIN ACTIVITATEA BRESLEI CIZMARILOR
DIN HUNEDOARA INTRE SECOLELE XVII-XIX

IOACHIM LAZAB

Printre meşteşugurile hunedorene destinate confecţionării articolelor de îmbrăcăminte - încălţăminte, cismăritul ocupă un loc deosebit
de important. Meşteşugul cizmăritului s-a dezvoltat la Hunedoara, la
fel ca şi în alte oraşe ale Transilvaniei, în strînsă legătură cu tăbăci
tul şi cojocăritul1. Deşi Hunedoara era cea mai importantă aşezare urbană, dintre cele şase tîrguri amintite pe domeniul cetăţii la începutul
secolului al XVI-lea, totuşi aici organizarea în breslă a diferitelor meş
teşuguri este relativ tirzie 2 • Oraşul constituia un loc de concentrare a
elementelor meşteşugăreşti care joacă un rol din ce în ce mai important
în viaţa economică a domeniului. Sînt amintite în socotelile domeniului Hunedoara, de la începutul secolului al XVI-lea, diferite categorii de
meşteşugari, printre care şi cizmarii3. Documentele amintesc, la 1533,
pe Andreas Cizmaru care este remunerat în două rînduri, la 5 şi 7 mai,
cu cite doi fl. 4 pentru lucrările executate pe seama stăpînului feudal.
Numărul destul de redus al meşteşugarilor de diferite categorii precum şi efortul breslelor din alte oraşe ale Transilvaniei de a-şi apăra
debuşeul de pe piaţa Hunedoarei au frînat închegarea primelor bresle
hunedorene. După o perioadă de stagnare datorită războaielor interne,
a numeroaselor invazii, în secolul al XVII-lea se reia în condiţii diferite
ritmul de dezvoltare a producţiei meşteşugăreşti, existent în o doua jumătate a secolului al XV-lea şi perioada imediat următoare. Creşterea
generală a populaţiei a determinat sporirea cererilor de produse iar numărul meşteşugarilor din Transilvania s-a mărit permanent. Neputîndu-şi exercita profesiunea în oraşele mari, unii meşteşugari se stabilesc
in tîrguri sau oraşe mai mici, căutînd să se organizez în bresle. Condiţiile de stabilitate şi mai apoi de avînt generate de politica principelui Gabriel Bethlen au constituit un cadru proprice pentru organizarea
meşteşugurilor de la Hunedoara. Interesul principelui Gabriel Bethlen
pentru oraş se vădeşte prin grija sa de a încuraja meşteşugul de aici
prin acordarea primelor statute. 5 Gabriel Bethlen manifestă o politică
mai realistă în domeniul economic, urmărind prin măsurile de stabilire
I Şt. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania în secolul al XVI-Zea, Bucureşti,
1954, p, 61.
2 C. Feneşan, I. Lazăr, Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima
jumătate a secolului al XVII-Zea, în Sargetia, XIV, p. 243-260.
3 I. Pataki, Domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XVl-lea, Bucureşti,
1973, p. XXIII.
' Ibidem, doc. 16.
5 La 13 mai 1619 Gabriel Bethlen reconfirmă statutele breslei cojocarilor iar
la 10 mai 1627, aprobă statutele croitorilor din Hunedoara. Cf; C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit., p, 246-260. Vezi şi Antal Soos, Hunyadmegei czeh diplomak, ln
A Hunyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti Tarsulat &vkonyve, IV, 1885-1886, p.
100-101.
~I
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a preţurilor a diferitelor produse meşteşugăreşti, aşa-zisele limitaţii.
Dieta din 1625 fixează preţurile pieilor tăbăcite, a încălţămintei (ghete.
papuci, cizme) a produselor de pielărie a blănurilor şi a cojoacelor ...6 Gheorghe Rakoczy I, se străduieşte să continuie linia predecesorului
său atît în politica internă cît şi externă. Numeroase bresle îşi reînnoiesc statutele sau obţin statute noi, semn al activităţii lor relativ
intense, cum sînt cele ale tîmplarilor, cuţitarilor, blănarilor, lăcătuşilor.
aurarilor, argintarilor, croitorilor, năsturarilor, bărbierilor, fierarilor, cizmarilor, etc.7 • In secolul al XVII-lea breslele din Transilvania continuă
să se înmulţească luînd fiinţă şi în tîrguri mai mici ca Miercurea etc~
Acum se organizează bresle în oraşele Hunedoara, Haţeg şi Deva, vechi
şi puternice centre româneşti 8 • Noile bresle nu mai erau corporaţii atît
de exclusiviste ca cele din oraşele privilegiate9 • Gheorghe Rakoczy I~
manifestă o atenţie deosebită faţă de meşteşugarii de la Hunedoara. La
15 iunie 1635 aprobă atît statutele breslei pielarilor cit şi cele ale
cizmarilor10 • Cererea de aprobare a statutelor de breaslă a fost adresată
lui Gheorghe Rakoczy I, în numele obştei cizmarilor de către Teodor
Vlad şi Nicolae Cizmăşia 11 • Statutele acordate cizmarilor hunedoreni
conţin un număr de 23 articole fiind elaborate după modele mai vechi1Z
şi servind la rîndul lor ca model pentru cizmarii din Deva 13 • Din conţi
nutul articolelor poate fi surprinsă calea pe care o persoană trebuie s-o
parcurgă pentru a deveni membru al breslei, trecînd prin stadiul de
ucenicie şi călfie. Deşi nu mai este atît de rigidă ca breslele din oraşele
- Sibiu, Braşov, Bistriţa, Orăştie, Sebeş, Cluj - breasla cizmarilor români14 din Hunedoara, păstrează multe din caracteristicile acestora. Ea
era o corporaţie închisă, constituită în vederea reglementării producţiei,
a desfacerilor produselor meşteşugăreşti, a procurării materiei prime, a
înfiinţării de noi ateliere, pentru apărarea intereselor profesionale ale
meşterilor 15 • In statutul cizmarilor se prevedea, că, acela care va exercita cizmăria fără ştirea starostelui pe o rază de o milă depărtare de
Hunedoara, era supus unei pedepse de 2 fl. 16 • Practicarea cizmăriei era
ingăduintă însă cetăţenilor vîrstnici ai oraşului, dar numai pentru acoperirea nevoilor proprii ori cele ale familiei1 7 • Tot prin statut era reglementată desfacerea produselor şi se urmărea înlăturarea concurenţei
străine. Se interzicea astfel, aducerea la Hunedoara, fără ştirea breslei
a articolelor de cizmărie străine cu excepţia celor turceşti sub pedeapsa
8

Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 152.
Ibidem.
I. Lungu, V. Radu, B. Bassa, I. Raica, M. Valea, Meşteşuguri şi meşetşugari
din sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1970, p. 73.
9 Istoria Romdniei, vol. III, Bucureşti, 1964, p. 419.
10 C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit. p. 244.
11 Ibidem.
7

8

12 Şt. Pascu, op. cit. p. 129 şi 134. Cizmarii din Siblu îşi reinoiesc statutele
la 1500, recomandindu-le spre luare de seamă şi celorlalţi cizmari ardeleni, care
le iau ca model pentru redactarea statutelor lor.
1s I. Lungu şi colab., op. cit. p. 74.
14 Vezi anexa nr. 1.
15 C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit. p. 243-260.
19
17

Ibidem.
Ibidem.
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confiscării mărfii şi a unei amenzi de 12 fl.1 8 . Chiar în cazul cînd fapta
ar fi fost comisă de un meşter din breaslă, starostele urma să-l impună
la plata de 2 fl. şi confiscarea mărfii 19 • Breasla cizmarilor din Hunedoara păstra multe din prevederile care urmăreau, prin intermediul constrîngerii breslaşe, să-i asigure poziţia de monopol şi de control în cadrul acestei ramuri meşteşugăreşti pe toată aria oraşului.
Pentru a deveni membru al breslei cizmarilor trebuia străbătut un
drum lung şi anevoios. Ucenicul pentru a fi primit la învăţătură trebuia să plătească 1 fl. şi să ofere un ospăţ constînd dintr-o vadră de
vin şi 4 blide de mîncare 20 • Ucenicii proveneau deobicei din ramura cizm[iriei. Aceştia beneficiau de unele înlesniri la intrarea în breslă, timpul
de ucenicie era mai redus, iar la eliberare îi aştepta atelierul organizat
al tatălui. Ucenicii erau recrutaţi în general din acelaşi oraş unde îşi
făceau ucenicia, fiind copii ai meşterilor locali. Protocoalele breslei cizmarilor din Hunedoara, amintesc totuşi ca ucenici şi copii din oraşele
~i satele învecinate. In anul 1854 este angajat un ucenic din Haţeg care
plăteşte o taxă de 2 fl. şi 30 creiţari 21 • Pentru anul 1873 este consemnată în protocoale o restanţă de 5 fl. de la un inaş din Deva 22 • In acelaşi
a:1 sînt angajaţi ca ucenici doi băieţi din Răcăştie care plătesc drept taxă
de intrare, cite 11 fl. 23 • Copii de la sate erau atraşi de meşteşugurile din
oraş nădăjduind că în felul acesta puteau scăpa de exploatarea feudală
ce apăsa viaţa părinţilor lor şi-şi vor putea agonisi o „pîine mai
uşoară" 24 •

Vîrsta la care un tînăr era primit la ucenicie nu este specificată.
Unele statute vorbesc însă de ucenici care trebuiau să fie „mărişori",
probabil între 10-12 ani25 • Prin Edictul imperial din 1741, vîrsta era
fixată la 16 ani2 6 • Candidatul la ucenicie trebuia să facă un timp de
probă de 2-4 săptămîni2 7 • Edictul din 1741, generalizează termenul de
încercare, adică o perioadă neutră de observare reciprocă, după care păr
ţile trebuiau să se pronunţe dacă consimt sau nu la definitivarea proiectului de contract28 • Edictul de mai sus fixează termenul de încercare la
14 zile 29 • Dacă părţile cădeau de acord se încheia contractul de ucenicie,
pentru care se plătea o taxă de 8 fl. 30 • La 2 februarie 1869 breasla cizmarilor din Hunedoara decide, ca să nu mai fie primit copil străin fără
taxa de 20 fl. pentru angajare şi la fel pentru liberare31 • Insă copii meş18

20

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 245.

21

Muzeul Castelul

19

Corvineştilor,

nr. inv. 1120, Protocolul breslei cizmarilor

din Hunedoara, p. 1.

24

Idem, nr. nr. inv. 1127, Lajstrom pentru inaş, 1860, p. 140.
Idem, nr. inv. 1120, Protocolul breslei cizmarilor din Hunedoara, p. 1.
Şt. Pascu, op. cit. p. 266.

25

Ibidem.

28

E. Pavlescu,

2'2

23

Meşteşug

şi

negoţ

la

românii

din sudul Transilvaniei (sec.

XVII-XIX), Bucureşti, 1970, p. 137.
ZI Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31

Muzeul Castelul

Corvineştilor,

nr. inv. 607, Lajstrom, p. 17.
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terilor cizmari de aici să fie primiţi cu taxa de 4,40 fl. la fel şi pentru
liberare3 2 • 1n adunarea asociaţiei cizmarilor din Hunedoara, ţinută la 14
mai 1874, s-a hotărit ca taxele pentru ucenici să fie următoarele:
- toţi băieţii de la ţară şi din Hunedoara, dacă n-au tată (cizmar
n.a.) şi vor să înveţe meşteşugul cizmăriei sint obligaţi să plătească taxa
de intrare 20 fl.
- băiatul din Hunedoara, dacă tatăl său era meşter şi nu era asociat, ii obligat să plătească 10 fl. la intrare.
- băiatul unui meşter din breaslă plăteşte 2 fl. şi 20 creiţari cind
intră şi cînd se sloboade tot aşa" 33 . Avantajele fiilor de meşter, precum
şi condiţiile materiale impuse la admiterea celor străini de breaslă ca
ucenici, tindeau să limiteze pe cit posibil accesul din exterior, condamnind breasla să devină un organism cvasiînchis şi exclusivist, oferind
în acelaşi timp meşterilor şi famiilor lor largi posibilităţi de a-şi consolida poziţia. Sporirea taxei pentru ucenici de la 1 fl. cit se plătea în
secolul al XVII-lea, la 40 fl. se datoreşte nu numai deprecierii monedei
cit mai ales opoziţiei meşterilor breslaşi faţă de tinerii care căutau să-şi
însuşească această meserie. Prin asemenea măsuri se lovea în primul
rînd în copii oamenilor săraci care nu puteau suporta asemenea cheltuieli34.
Durata uceniciei variază, în general, intre 3-5 ani. Breasla cizmarilor hunedoreni stabileşte 4 ani de ucenicie, putînd fi reduşi cu un
sfert de an 3·;. în protocoalele breslei cizmarilor din Hunedoara se întilnesc dese cazuri cînd se depăşeşte această limită 36 • Sporirea anilor de
ucenicie nu se datoreşte numai unor necesităţi de ordin tehnic - însuşirea mai temeinică a meseriei ci şi unor interese egoiste ale meş
terilor, de a-şi însuşi în mod gratuit şi cit mai multă vreme, forţa de
muncă a ucenicilor, mai ales că după 2-3 ani de ucenicie, el putea îndeplini munci mai grele mai pretenţioase 37 . Şi aici copii meşterilor cizmari se bucurau de avantaje. La 15 ianuarie 1866, un meşter şi-a angajat pe fiul său ca ucenic, pe 2 ani şi a plătit taxa cuvenită 38 . Meşterul
Stoichiţă Nicolae angajează, la 14 aprilie 1868, ca ucenic pe fratele său,
Stoichiţa Alexandru, pe 3 ani, cu înţelesul că-l va îmbrăca şi-i va plăti
toate cheltuielile 39 • Sînt cazuri cind nu numai copii meşterilor se bucură
de aceste reduceri ci şi alţi ucenici. Florea Gheorghe a angajat ca ucenic
pe Lucaciu Ghiţă pe 3 anP 0 . Un meşter al breslei cizmarilor din Hunedoara, nu avea voi~ să angajeze mai mult de doi ucenici 41 , avind însă
32
33
34

Ibidem.
Ibidem, p. 26.
Şt. Pascu, op. cit., p. 267.

Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei
(art. 9); Vezi şi C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit., p. 247.
as Vezi anexa nr. 2.
37 Şt. Pascu, op. cit„ p. 268.
38 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 1127, Lajstrom pentru
39 Ibidem, p. 90.
40 Ibidem, p. 92.
u C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit„ p. 247.
35
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dreptul de a-şi spori forţa de muncă, abia după ce toţi meşterii ar fi
dispus de numărul de ucenici admis prin statut42 .
După ce candidatul era primit ca ucenic, el trecea de sub autoritatea
părintească sub cea a meşterului. El primea îngrijire, adăpost, mîncare
şi îmbrăcăminte sumară. Registrul pentru inaşi al breslei cizmarilor din
Hunedoara, consemnează de regulă, cu unele excepţii, obligativitatea
mesterilor de a suporta taxa de intrare sau liberare, sau a-i face un rînd
de haine. La 22 mai 1866, Lup Gheorghe a angajat ca ucenic, pe Conţa
Ghiţă, pe 4 ani, cu condiţia ca stăpînul să-l îmbrace, angajarea să o
plătească mama băiatului iar liberarea stăpînul 43 . Un an mai tîrziu Munteanu Gheorghe angajînd ca ucenic pe Felecan Iuon, se obligă să-l îmbrace şi să plătească angajarea, iar mama băiatului să-i plătească liberarea44.
După angajare ucenicul era dator să-şi asculte meşterul în toate
chestiunile. El era obligat a fi cinstit, moral, silitor şi ascultător faţă
de patron, de a arăta acestuia şi lucrătorilor ajutători superiori stimă,
de a păstra discreţie despre afacerile stăpînului său. Ucenicul trebuie
să fie cel mai umil dintre slugile stăpînului său. Dacă cereau stăpînii,
el era dator să le tragă cizmele, să le spele picioarele, în fiecare sîmbătă seara să le perie hainele, să cureţe masa de lucru a meşterului şi
a calfelor, să adune uneltele la un loc, pentru a şti, la cererea stăpînu
lui, de unde să le ia 45 • De alergătură nu trebuia niciodată să se plîngă
si nici de treburi prea multe, căci ucenicul aducea lemne, aprindea
focul, cumpăra mărunţişuri, mai dădea şi cite o mină de ajutor meşte
riţei la piaţă, la ogradă, la bucătărie, la copii, cu toată oprirea legii 46 •
La rîndul său meşterul era obligat să-l înveţe meseria. Edictul din 1741,
stabileşte obligativitatea meşterilor de a da ucenicilor casă, masă, spă
lat, încălţăminte şi un rînd de albituri, iar la slobozirea din ucenicie
un rînd de haine în valoare de IO fl. ungureşti 47 . Băiatul nu putea să-şi
schimbe meşterul pînă la terminarea uceniciei. In caz de deces al meş
terului, îşi putea termina anii de ucenicie la un alt meşter, indicat de
starostele breslei, căci văduva deşi continua să ţină şi să conducă atelierul defunctului ei soţ, principiul statornic era că ea nu putea păstra
ucenici în curs de învăţătură şi nici alţii noi să aibă4 8 •
Ucenicia pentru a fi legal recunoscută trebuia să fie făcută numai
la meşterii aparţinînd breslei. Ucenicii care nu au învăţat meserie la
cizmarii principelui sau a nobililor, nici la cizmarii breslaşi, împlinind
anii de ucenicie, să nu fie primiţi la nici un maistru şi nici în breaslă,
<lecit dacă vor dovedi că au plecat din locul uceniciei după termenul
legal şi cu învoirea maistrului 49 • Dacă învăţa la „loc fără ţeh", adică
42 Muzeul
Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor
(art. X).
43 Idem, nr. inv. 1127, Lajstrom pentru inaş, 1860, p. 1.
44 Ibidem.
45 Şt. Pascu, op. cit., p. 268 şi urm.
48 E. Pavlescu, op. ctt., p. 146.
47 Ibidem, p. 141.
48 Ibidem, p, 138.
49 Muz. Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor (art.

XV).
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în oraşe sau tîrguri unde nu existau ţehuri, sau în oraşe cu ţeh dar pe
ascuns, fără să fi fost adus în faţa ţehului spre a încheia contractul de
ucenicie, ucenicul era considerat clandestin, meşteşugul său nu era recunoscut valabil pentru călfie şi meşter 50 • Părăsirea lucrului de către
ucenic era sever reprimată. Dacă un ucenic nu putea suporta viaţa în
casa meşterului şi fugea se făceau cercetări. 1n cazul cind nu putea dovedi plîngerile, ucenicul trebuia să se întoarcă la stăpînul său unde-l
aştepta o pedeapsă binemeritată. Edictul din 1741, prevedea în cazul
părăsirii lucrului o amendă de 2 fl. întîia oară, 4 fl. a doua oară, 8 fl.
a treia oară, iar a patra oară excluderea de la învăţătură 51 • Slobozirea
din inăşie era condiţionată de îndeplinirea corectă a termenului ei. Proba
de inaş, existentă în statutele unor bresle din secolul al XV-lea nu se
mai întîlneşte decit în Edictul din 1795 52 • Liberarea ucenicului se făcea
într-un cadru festiv. I se ţinea de către starostele breslei o cuvintare,
dindu-i-se îndrumări asupra comportamentului în viaţă. Pentru că te-ai
eliberat - spunea starostele - să nu te încrezi, ci să fii cumsecade şi
de aici înainte în atelierul în care vei lucra şi dacă vei vedea pe stă
pînul şi stăpîna ta lipsiţi să nu-ţi fie ruşine să-i ajuţi, deoarece aceasta
va fi spre cinstea ta. Dacă va cere nevoia, să nu fii leneş, să tai 2-3
bucăţi de lemn sau să aduci de !a fîntînă 2-3 găleţi de apă; aceasta
nu scade cu nimic cinstea ta, ci tlim:Jotrivă o sporeşte. Orice lucru să-l
faci cu ştirea meşterului după cum cere acesta; să nu pierzi timpul în
lenevie; să nu te împrieteneşti cu calfe rele şi să nu intri în circiumă.
Dacă stăpînul şi stăpîna sint plecaţi de acasă, să te porţi cu lucrurile
lor ca şi cum ar fi ale tale; să fii credincios stăpînului; să fii modest;
dacă vei fi trimis la tirg cu lucrurile stăpinului, să te străduieşti să le
vinzi cu cinste53 • Tot acum i se elibera un certificat despre învăţarea
meseriei. In certificatul eliberat unui ucenic din Hunedoara se menţio
nează că „tînărul cu bune intenţii, Nemet Sandor a făcut ucenicie timp
de patru ani la meşterul Rimbaş Gheorghe, de la 1 septembrie 1868,
dind dovadă de bună purtare, silinţă, iar la 18 noiembrie 1872 a fost
calificat calfă cizmar 54 • Cu două săptămini înainte, ucenicul trebuie să-şi
facă scrisoarea de eliberare pe care o va preda breslei împreună cu
paharul de tovarăş, apoi i se scria numele şi plătea 1 fl. 55 • Paharul de
tovarăş era, de fapt, o masă destul de costisitoare. La masă participau
meşterii şi celelalte calfe din breaslă. In timp ce noua calfă ridica paharul ca să închine, alte două calfe îi ţineau sub bărbie o farfurie. Apoi
după o scurtă cuvîntare, bea trei pahare, unul pentru ţară, altul pentru
oraş şi al treilea pentru breasla din care făcea parte 56 .
50

E. Pavlescu, op. cit., p. 138.

51
52

Ibidem, p. 144.
Ibidem.

"

Şt.

~

Pascu, op. cit., p. 270.
Muz. Castelul Corvineştilor, nr. inv. 1127, Lajstrom pentru

inaş,

1860,

p. 40.
55

Idem, nr. inv. 3728, Articolele legale ale tineretului din Hunedoara, care
cizmăriei scrise şi confirmate de nobila breaslă la 12 noiembrie 1825 (ln continuare: Articolele legale ale tineretului).
56 Şt. Pascu, op. cit., p. 271.
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După îndeplinirea tuturor condiţiilor ca un ucenic să poată fi promovat calfă, i se mai cerea să plătească în lada breslei taxa slobozirii
din ucenicie. La 5 mai 1869, Groza Gheorghe şi-a liberat băiatul de
calfă şi a plătit taxa de 2,20 fl. 57 • Tinerii Ciuci Constantin, Stoichiţă
Alexandru şi Pop Iosif, liberaţi la 11 aprilie 1871, achită o taxă de
4,40 fl. 58 , iar Ardeleanu Ioan, devenind calfă în anul 1872, plăteşte o
taxă de 10 fl. 59 •
Ca şi ucenicul, calfa aparţine familiei meşterului, primind îngrijire
şi adăpost pentru tot timpul angajării sale 60 • O dată recunoscută şi declarată, în faţa calfei stăteau două posibilităţi, două căi de ales; ori să
rămînă pe loc în oraşul în care învăţase meseria şi să se angajeze la un
meşter, ori să ia bastonul pribegiei, să-şi facă timpul de plimbare, de
călătorie, în oraşele în care meşteşugul respectiv era mai dezvoltat, cu
scopul de a-şi însuşi mai bine meseria învăţatăa 1 • Statutul breslei cizmarilor hunedoreni fixează stadiul de calfă la un an ~. Edictul imperial
din 1741 îl stabilea la 2 ani fie că tînărul lucrează la fostul său maistru
sau la altulG 3 • Statutul calfelor de cizmari din Hunedoara obliga tinerii
sC:i cerceteze asociaţia, la locuinţa, părintelui calfelor, în fiecare lună, iar
dacă unul dintre ei a fost jignit de către stăpînul său ori soţia acestuia,
trebuia să vină la adunare şi să ceară satisfacţieG~. Chiar dacă se împacă cu stăpînul dar nu mai doreşte să rămînă la el, tînărul este obligat
să mai lucreze săptămîna de adio după care putea pleca 65 • Dacă mai ră
mîne în oraş, calfa era obligată a înştiinţa părintele calfelor despre
aceasta, pentru ca apoi însoţit de către decan să fie condus la noua
6

gazdă 66 •

Statutul cizmarilor din 1635 stabilea că atunci cînd calfa doreşte
să-şi părăsească meşterul, trebuie să anunţe cu două săptămîni înainte
şi chiar forţat trebuie să muncească încă cele două săptămîni 67 • Calfa
era obligată să se poarte corect în casa meşterului, să nu meargă pe
stradă,

în timpul nopţii, fluierînd, nici să îndrăznească a umbla dezbră
cat, să nu facă scandal prin joc de cărţi, nici să petreacă la un loc cu
ucenicii, altfel se pedepseşte cu 31 creiţari 68 • In caz de imoralitate sau
hoţie era pedepsită prin aplicarea a 15 lovituri de băţ, iar dacă continua
era exclusă din asodaţie 69 • Pentru munca depusă calfa primea un salariu
57

Muz. Castelul

Corvineştilor,

nr. inv. 1127, Lajstrom pentru

tnaş,

1860,

p. 95.
58
~e

Ibidem.
Ibidem, p. 96.

uo

Şt.

01

Ibidem.

Pascu, op. cit„ p. 271.

82 Muz. Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor (art.
XIX); vezi şi C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit., p. 246.
u E. Pavlescu, op. dt., p. 149.
u Articolele legale ale tineretului ... , art. I.

Ibidem.
Ibidem.
" Muz. Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei dzmarllor (arl
85
88

X).
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a Idem, Articolele legale ale ttneretuhd ... , art. VII.
• Ibidem, art. VIII.
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de 40 dinari pe săptămînă 70 • Dacă vreo calfă nu vroia să lucreze într-una
din zilele săptămînii era pedepsită. Nu se admitea în nici un fel absenţa de la lucru în ziua de luni, ca urmare a faptului că duminica
s-a făcut chef71 • Cel care lipsea totuşi de la lucru din cauza beţivi
cului, i se reţinea plata pe acea săptămină 72 • ln cazul în care tînărul,
din neglijenţă, nu-şi putea termina lucrul dat spre executare, era pedepsit cu plata unei săptămini, aricit ar fi de mare, pedeapsă pe care
trebuia s-o suporte fără proteste, altfel ea se dubla 73 •
Devenind calfă un tînăr avea de ales intre posibilitatea de a ră
mîne în oraşul unde învăţase meseria, lucrînd într-un atelier meşteşu
găresc sau a pleca în lume, pentru învăţătură, pentru a vedea cit mai
multe ateliere 74 • Călătoria sau vanderlaşul devine obligatoriu şi în Transilvania prin Edictul imperial din 1741 (art. 27) care preciza că „orice
calfă să fie obligată să plece în străini, înăuntru sau înafara ţării, unde
să rămînă doi ani75. Cu ocazia călătoriei tînărul era obligat să lucreze
numai în locurile unde meşteşugul era organizat în breaslă. Cind un
tînăr sosea la Hunedoara era obligat să înştiinţeze părintele calfelor că
are de gînd să rămînă aici, să depună scrisorile în lada asociaţiei şi să
facă cinste cu băutură 76 • După aceasta părintele calfelor întreba prin
intermediul decanului, mai întîi pe meşterii bătrîni, dacă n-au nevoie
de un lucrător tînăr şi numai după ce aceştia răspundeau că nu au nevoie, calfa putea fi repartizată unui maistru mai tînăr 77 • Dacă nu se proceda în acest fel iar tînărul era nevoit să părăsească oraşul, părintele
calfelor era pedepsit cu 30 creiţari7 8 • Dovada călătoriei se făcea cu ajutorul cărţii de călătorie (Wanderbuchul), care după prescripţiile Decretelor imperiale din 24 februarie 1827 şi 29 martie 1829, servea drept
„carte de calfă şi paşaport" 79 • !n cartea de călătorie erau înscrise semnalmentele tinărului, un extras din edicte în limbile germană şi maghiară, restul foilor fiind albe pentru a fi completate cu vizele de sosire
şi plecare, puse de autorităţi, cu aprecieri asupra persoanei înscrise şi
semnate de către conducerea breslelor. Sînt cazuri cînd călătoriile au
fost anulate. Astfel, în anul 1816 se suspendă călătoriile din cauza marii
scumpete de atunci.
După întoarcerea din călătorie sau după anii de călfie, a celor ră
mase acasă, calfele se prezentau la examenul de meşter. Prezentarea la
examen şi acceptarea sa de către breaslă erau pretutindeni obligatorii
şi fără putinţă de scutire. Pentru a fi primită de {>Xamen calfa trebuie
Idem, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor ... , art. X; vezi şi C. Fenecit., p. 246.
op. cit., p. 275.
72 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 3728, Articolele legale ale tineretului . .. , art. XXXVII.
73 Ibidem, art. XXXIII.
74 Şt. Pascu, op. cit., p. 282.
75 E. Pavlescu, op. cit., p. 150.
78 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 3728, Articolele legale ale tineretului ... , art. III.
11 Ibidem, art. IV.
10

şan,

Lazăr, op.
11 Şt. Pascu,

I.

78

Ibidem.
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E. Pavlescu, op. cit., p. 151.
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să prezinte breslei un certificat de naştere din care să rezulte dacă e
din neam de oameni cinstiţi, dacă e născută din căsătorie legitimă 80 •
Calfele de cizmari din Hunedoara erau obligate să execute drept lucrare de meşter o pereche de cizme cu pinteni, o pereche de pantofi cu
catarame şi o pereche de cizme cu talpă subţire 81 • In timpul executării
lucrării de meşter, calfa era datoare să-i ţină cu mîncare şi băutură pe
cei doi meşteri examinatori 82 • După trecerea unui an de la executarea
lucrării de meşter, tînărul era obligat să ofere la 12 meşteri bătrîni şi
doi meşteri tineri un ospăţ compus din 12 blide de mîncare - a căror
preparare era pusă sub supravegherea a doi meşteri - urmat de un alt
ospăţ şi paharul de tovărăşie oferit tuturor meşterilor 3 3. Dacă ospeţele
n-ar fi întrunit calitatea necesară, calfa era datoare să le ofere din nou,
dar dacă lipsa s-ar fi produs datorită neatenţiei celor doi meşteri supraveghetori, aceştia erau amendaţi cu 6 fl. iar calfa era primită în
breaslă ca meşter 34 • Prezentarea lucrării ele măiestrie se făcea într-un
cadru festiv. Dacă lucrarea era acceptată de comisie, candidatul era declarat meşterS:J. Pentru a fi primiţi în rîndul membrilor breslei, calfele
de cizmari clin Hunedoara trebuiau să plătească 12 fP 6 • In cazul în care
nu reuşea să achite integral această sumă, i se asorda un răgaz de o
jumătate de an pentru plata a jumătate de sumă, după scurgerea cărui
timp era primit în breaslă numai dacă achita deodată toţi cei 12 flY.
Băiatul unui meşter din breaslă trebuia să plătească doar 6 fP 8 • De
aceiaşi reducere de la 12 la 6 fl. se bucură şi calfele care se căsăto
reau cu o văduvă sau o fată de meşter 89 .
Edictul imperial din 1741 prevedea cinci situaţii diferite şi pentru
fiecare din ele o altă taxă de intrare. Ca bază este luată suma cerută
unui meşter străin de loc şi de breaslă care plăteşte 25 fl., un străin
care învaţă pe loc dă 15 fl., deci 6Q0/0, întocmai ca un străin care s-ar
căsători cu o văduvă sau fiica unui meşter din breaslă; localnicii care
nu sînt fii de meşter plătesc 12 fl. adică 480/o, iar fii de meşter numai
6 fi. deci numai 240/ 090 • Din aceste sume două treimi se plătesc la intrare
iar restul în timp de 4 ani~ 1 • Edictul din 22 noiembrie 1778 nu stabilea
decît trei categorii scăzînd şi cuantumul taxelor la 15 fl. pentru străini,
la două treimi pentru cei care se însurau cu fiice sau văduve de meş
teri, şi la jumătate pentru fii de meşter 92 • Depunerea taxei se făcea în
mina starostelui şi constituia împlinirea unei obligaţii materiale. Ac-

Pascu, op. ctt., p. 283.
I. Lazăr, op. cit., p. 243-260.

so

Şt.

81

C.

82

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

83

84

Feneşan,

~ Şt.
86

Pascu, op. cit., p. 286.
Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor,

art. IV.

e7 Ibidem.
se Ibidem, art. VIII.
89 Ibidem, art. VII.
90
81
12

E. Pavlescu, op. cit., p. 161.
Ibidem.
Ibidem.
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ceptarea unui nou membru era un eveniment solemn care punea în miş
care întreaga breaslă. Pentru a deveni membru candidatul mai trebuia
să îndeplinească o condiţie; să se căsătorească. Tinerii meşteri erau constrînşi să respecte această obligaţie îndată ce-şi treceau proba de meş
ter. Meşterul, dacă nu a avut încă soţie, de la data intrării în breaslă în
timp de o jumătate de an trebuie să se căsătorească, în caz contrar va
fi oprit de la exercitarea meseriei 93 • Nu toate primirile în breaslă se
făceau urmind calea uceniciei şi călfiei, ci şi pe alte căi: prin transferare, prin dispoziţia autorităţilor, prin cooptare sau prin reprimirea în
breaslă 9 ~. Deşi în statutul breslei cizmarilor hunedoreni din anul 1635
nu este stabilită vîrsta pentru primirea ca meşter, Edictul din 1741 o
fixează la 25 ani 95 • Această vîrstă minimă era socotită după cei 16 ani
pe care trebuia să-i aibă un ucenic pentru a putea intra în învăţătură pe
patru ani, după care urmau stagiile de un an ca simbriaş, doi ani de
călfie şi doi ani de vanderlaş 96 • Deşi ulterior aceste cifre se schimbă,
totuşi ca o condiţie de vîrstă, se cerea majoratul celui ce urma să fie
meşter. După îndeplinirea tuturor condiţiilor şi după depunerea jură
mîntului în faţa judelui, tînărul devenea membru al breslei.
Primit în breaslă noul intrat trecea prin stadiul de meşter tînăr.
El lucra pe cont propriu, avea atelier, lua parte la adunările breslei,
la mese stătea alături de ceilalţi meşteri ai breslei. Totuşi nu avea deplinătatea drepturilor meşterilor bătrîni 97 • Astfel, de pildă, numai după
trei sau patru ani putea să ţină ucenici 93 • Conform art. X. al statutelor
cizmarilor din Hunedoara, fiecare meşter avea dreptul de a ţine cel mult
două calfe şi doi ucenici 99 • Aveau însă posibilitatea de a-şi spori forţa
de muncă după c~ toţi meşterii ar fi dispus de numărul maxim admis
prin statut 100 . Ceea ce caracterizează pe membrii breslelor este faptul că
sînt în acelaşi timp patroni şi lucrători. Ei aveau dreptul să ţină atelier
propriu, şi erau singurii care puteau beneficia de personal ajutător.
Membri ai breslei cizmarilor erau şi văduvele meşterilor decedaţi.
Dacă moare un meşter din breaslă, văduva lui, pînă poartă numele răpo
satului, va putea să-şi menţină meseria 101 . In oraşul Hunedoara toţi meş
terii care practicau meseria de cizmar, erau obligaţi să se conducă după
articolele statutelor, cu excepţia cizmarilor unor nobili sau ai principelui102.
Meşterii breslei se întruneau într-un anumit loc, de regulă la casa
starostelui, unde alegeau starostele şi vicestarostele care conduceau
93

Muzeul Castelul

Corvineştilor,

nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor,

art. V.
94
95
96

97
9B
99

E. Pavlescu, op. cit., p. 164.
Ibidem, p. 162.
Ibidem.
Şt. Pascu, op. cit., p. 296.
Ibidem.
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Corvineştilor,

nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor . ..•

art. X.
1oo
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Ibidem.
Ibidem, art. VI.
Ibidem, art. I.
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breasla pentru o perioadă de un an 103 . Convocarea adunării se face prin
purtarea tablei. Meşterii care nu se prezentau erau amendaţi cu 18 denari, iar dacă tabla s-o oprit la casa unuia, acesta era obligat să plă
tească o amendă de cîte 8 denari pentru fiecare din cei absenţi, la care
n-a ajuns tabla de convocare 104 . Conform Edictului din 1741, reţinerea
tablei era pedepsită cu suma de 1 fl.IOG. Cei care absentează de la adunările breslei sînt sancţionaţi deasemenea cu plata sumei de 1 fl. exceptînd cazurile de boală sau forţă majoră 106 • Rînduielile ţehului impuneau
meşterilor patru îndatoriri; a se supune poruncilor lui, a nu vătăma cinstea „ţehului", a ţine rînduielile stabilite, şi de a fi cuvincios cu colegii101.
Respectul faţă de cei bătrîni sau mai vechi în breaslă era un alt
principiu de bază, prevăzut şi în Edictul din 174pos. Rîndul în breaslă
era luat încă de la înscrierea ca ucenic, fiind cu mare stricteţe respectat. Fiecare membru îşi avea locul său, atît la adunări cit şi la ospeţe,
precum şi la aşezarea şatrelor în zilele de tîrg. In procesul verbal luat
în adunarea ordinară a Asociaţiei cizmarilor din 16 octombrie 1887 se
menţiona că „cei care nu respectă ordinea în piaţa din tîrgul mare va
fi executat pe cale de judecată 109 . Protocolul din 27 septembrie 1891,
prevede ca la tîrgurile de ţară fiecare meşter este obligat „după rînd a
pune şatra precum ieste juratu la sotietate drept va fi strigat după listă
şi nu se supune sau nu pune unde-i va fi rîndul, va fi după hotărîrea
sotietăţii pedepsitu cu 2 fl.11°.
In cazul decesului unui meşter cizmar, soţia sa avea dreptul de a
continua meseria, atîta timp cit purta numele soţului decedat 111 • Membrii breslei avea obligaţia să se ajute reciproc în caz de nevoie; boală,
incapacitate de muncă etc.11 2 • Cînd moare un meşter al breslei sau un
membru al familiei sale, trebuie să i se sape groapa, după rîndul stabilit, iar îndoliaţii trebuiau să dea mîncare şi băutură săpătorilor. In
cazul că nu au posibilitate cei din familie, atunci din banii breslei
-se va acorda un fl. 113 • In anul 1854 pentru înmormîntarea bătrînului
Moisin Ioan, s-a cheltuit din lada societăţii 15,40 fl. 114 • Pentru înmormîntare meşterii vor fi chemaţi prin purtarea tablei, şi fiecare dintre
ei sau un reprezentant al lor va participa la înmormîntare 115 • La 5 au·gust 1867, adunarea generală a breslei, a hotărît ca în cazul cînd moare
un meşter sau soţia lui, toţi membrii sînt obligaţi să meargă la înmor1oa Ibidem, art. II.
m Ibidem, art. XIII.
1os E. Pavlescu, op. cit., p. 213.
100 Ibidem, p. 214.
101 Ibidem, p. 213.
1oe Ibidem, p. 214.
t09 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607, Lajstrom pentru. inaş, p. 111.
110 Ibidem, p. 89.
111 Idem, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor, art. V.
112 Şt. Pascu, op. cit., p. 298.
113 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor .. . ,
-art. XI.
114 Idem, nr. inv. 3551, A Nemes Csizmadia Czehilnk Szamdra, p. 5.
115 Idem, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor ... , art. V.
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mintare, cel care nu merge va fi amendat cu 50 creiţari 116 • Meşterul care
va fi chemat la inmormintare şi nu va împlini porunca „să fie pedepsitu, prima dată un fl.; a doua oară, 2 fl.; a treia oară 3 fl., şi de nu
va merge nici a patra oară să fie şters din rindul societăţii" 117 , se stabilea prin protocolul breslei din anul 1891. Membrii breslei cizmarilor hunedoreni erau obligaţi să contribuie la susţinerea altarului, cu lumman şi alte obiecte. Pentru reparaţia sfeşnicilor şi cumpărarea de
lumini se cheltuiesc în anul 1860, 6 şi respectiv 10 fl.ll 8 • Se cheltuiesc
şi alte sume în scopuri religioase. Breasla contribuie în anul 1854 reparaţia turnului bisericii neunite din oraş cu suma de 17 fl. 119 •
In fruntea breslei cizmarilor din Hunedoara se găseau un staroste
şi un vicestaroste 120 • Sînt aleşi pe un an de zile, în cadrul unei adunări
ce se desfăşura la începutul anului.
Art. I al Edictului imperial din 1741 prevedea alegerea anuală a
doi ţehmeşteri (staroşti n.a.) Durata funcţiei prevăzută atît prin statute
cit şi de Edictul din 1741 este de un an, cu drept de realegere. Starostele îndeplinea funcţii de conducere, economice, juridice, administrative
şi spirituale. El conduce treburile breslei, păzeşte interesele ei, controlînd respectarea articolelor scrise şi în caz de nevoie, convoacă membrii
la adunare în casa breslei prin purtarea tablei1 21 • Starostele trebuia să
fie un meşter priceput în care ceilalţi meşteri să aibe toată încrederea.
După alegere el depunea jurămîntul urmînd să-şi facă datoria, fără a
fi părtinitor, să nu asuprească vreun alt meşter şi să vegheze la cinstea
breslei. Atît în adunări cit şi în celelalte probleme privind breasla,
în raporturile dintre membrii ei, meşterii îi datorau ascultare şi supunere deplină. Cel care îndrăznea să aibă o atitudine necuvincioasă, să
răspundă necuvincios, să înjure sau să nu dea ascultare poruncilor starostelui, era pedepsit cu bani, ceară sau în caz de recidivă cu excluderea
din breaslă 122 • Cu toate acestea se înregistrează frecvente cazuri de încălcare a acestor principii. La 2 februarie 1869 Muntean Gheorghe a
fost amendat cu 2 fl. pentru cuvinte injurioase la adresa nevestei starostelui de breaslă 123 . Pentru batjocorirea starostelui, meşterul Florea
Mihuţ este pedepsit la plata sumei de 1 fl. şi 25 cr. 124 . Starostele convoacă şi conduce adunările breslei. El trebuie să administreze averea
breslei, dind socoteală despre aceasta noului staroste ales. El era păstră
tor al lăzii ţehului cu documente şi fonduri băneşti şi ii era încredinţată
întotdeauna una din chei. Osteneala conducerii, după statutele alcătuite
conform legii meseriilor din 1859, era „fără plată", dar cu restituirea
cheltuielilor ce au făcut 125 . Edictul din 1741 îi răsplătea munca cu 5 fi.
Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 5.
Ibidem, p. 87.
118 Ibidem, p. 111.
9
11 Idem, nr. inv. 3531, Protocolul breslei cizmarilor din Hunedoara.
120 Idem, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor ... , art. II. Cf. Şt. Pascu,
op. cit., 301, „numărul staroştilor la inceput era de doi, pentru a creşte la patru".
m Idem, nr. inv. 373, Statu.tele breslei cizmarilor . .. , art. II.
122 Şt. Pascu, op. cit., p. 303.
121 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 15.
m Ibidem, p. 20.
W E. Pavlescu, op. cit., p. 187.
11 9

111
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ungureşti, plătiţi anual din banii lăzii, în afară de cei 50 de dinari ce
lua pentru aplicarea peceţii pe hîrtii şi dovezi cerute de membrii sau
de străini1 26 • Ţeh meşterul (starostele) mai primea o despăgubire de 1 fl.
şi 30 creiţari pentru zbuciumul adunărilor ce se ţineau la el acasă şi
întotdeauna şi o cotă din partea cuvenită ţehului (breslei) din amenzile
impuse împricinaţilor judecaţi de dînsul1 27 • Starostele păstra sigiliul
oficial al breslei, scrisorile şi alte lucruri pe care le depunea în ladă.
Purta corespondenţa oficială în numele breslei, reprezenta organizaţia
în faţa autorităţilor orăşeneşti şi în alte împrejurări, ca şi faţă de publicul consumator 128 • Starostele şi ceilalţi conducători ai breslei nu puteau refuza primirea funcţiei încredinţate, altfel erau amendaţi. In anul
1873, maistrul cizmar este pedepsit cu amendă de 5 fl. pentrucă a refuzat să primească cseh meşteria 129 • Protocoalele breslei îl amintesc pe
staroste sub diverse denumiri1 30 • După anul 1872 funcţia de conducere a asociaţilor cizmarilor din Hunedoara o are „preşedintele" 1 3 1 • Deoarece un singur bărbat nu putea avea grijă de toate chestiunile breslei,
tot în adunarea generală, mai era ales un alt meşter care avea să-l
ajute pe staroste.
Vice-meşterul sau starostele tînăr are aceleaşi competinţe ca şi starostele. Conform Edictului din 1741 una din cheile lăzii era în atribuţia ţehmeşterului tînăr 132 • Se pare totuşi că rolul său este destul de
şters deoarece numai în cazuri excepţionale era chemat să-şi exercite
funcţia, atunci cînd vreo boală sau călătorie îl împiedica pe staroste să
poată activa. In cadrul breslei cizmarilor din Hunedoara funcţia de staroste tînăr (Al cemeşter, Czeh meşter tiner, A doilea tiste, vijeprezedinte, Al elnok, viţie primar), apare, de regulă menţionată după cea de
staroste (ceh meşter) 133 • Dar sînt cazuri cînd această demnitate este situată după aceea de părinte al calfelor (atya meşter)1 34 • In adunarea
generală ţinută la 1 ianuarie 1875, s-a hotărît „ka ceh meşter Tyinar
n-o mai fi" 135. In anii următori funcţia de staroste tînăr apare din nou
în protocoalele asociaţiei cizmarilor 136 •
Alături de staroste este menţionat şi părintele calfelor 137 • Acesta era
un reprezentant de încredere al breslei în sînul asociaţilor de calfe,
avînd misiunea să salvgardeze interesele meşterilor în raport cu cal12e Ibidem.
121 Ibidem, p. 128.
12s Şt. Pascu, op. cit., p. 305.
129 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 1125, Protocol, p. 22.
130 Pentru funcţia de staroste, protocoalele breslei cizmarilor din Hunedoara
folosesc diferiţi termeni, ca „Fc5 cehmester", „Elnok", „ceh mester", „preşedinte".
131 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 376, Statutele societăţii cizmarilor

Hunedoara, p. 5.
E. Pavlescu, op. cit., p. 194.
133 Vezi anexa nr. 3.
m Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607
_pentru inaş, f. 27 şi 15.
135 Idem, nr. inv. 1127, Lajstrom, p. 15.
136 Vezi anexa nr. 3.
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fele 138 • Părintele calfelor (atya meşter) era ales de adunarea breslei şi
nu de calfe. El îndruma calfele în toate problemele; economice, sociale
şi morale. Conducea adunările trimestriale ale calfelor, pronunţa şi incasa pedepsele care se aplicau acestora. Părintele calfelor căuta de lucru tinerilor sosiţi în oraş, iar pînă le găsea de lucru, trebuia să le dea
adăpost şi mîncare 139 • Cînd un tînăr sosea la Hunedoara era obligat să
anunţe părintele calfelor despre intenţia sa de a se stabili în oraş 140 •
După ce calfa îşi făcea cunoscută intenţia de a rămine aici, părintele
calfelor era obligat să apeleze, prin intermediul decanului, la meşterii
bătrini, pentru a le oferi serviciile calfei. Numai dacă aceştia nu aveau
nevoie de mină de lucru putea repartiza calfa şi unuia dintre meşterii
tineri 141 • Dacă nu proceda în acest mod iar calfa călătoare era obligată
să părăsească oraşul (Hunedoara n.a.), părintele calfelor era amendat cu
30 creiţari1 42 . Cu prilejul noului an tinerii ofereau un cadou părintelui
calfelor împreună cu urările tradiţionale 1 4 3 . Părintele calfelor putea să
dispună, în acest caz, organizarea unei petreceri pentru membrii asociaţiei calfelor144 . Calfele erau obligate să dea ascultare „părintelui lor",
altfel erau pedepsite. Părintele calfelor primea şi aşeza calfele la lucru,
urmărea pe cei care-şi părăseau lucrul fără să anunţe, judeca conflictele între calfe sau pe acelea dintre calfe şi meşteri şi păstra lada asociaţiei. De asemenea el păstra contractele încheiate între tineri şi breaslă.
In anul 1869, un număr de 7 contracte, în valoare de 67 fl. s-au „dat
în sama la Atya meşteru Kontos Miklos" 145.
După părintele calfelor urmează ca importanţă meşterii controlori
sau supraveghetori. Aceştia erau aleşi de adunarea breslei dintre meş
terii cu mai multă autoritate. Meşterii controlori sau supraveghetori au
apărut în documente abia la începutul secolului al XVI-lea, îndeplinind
o parte din atribuţiile care reveneau înainte staroştilor şi anume aceea
de a vizita lunar atelierele meşterilor şi a controla calitatea produselor146. Statutul cizmarilor din Hunedoara îi aminteşte în cuprinsul său
(art. 20) cu obligaţia de a supraveghea lucrarea de meşter. In timpul
executării lucrării de meşter, calfa era datoare să-i ţină cu mîncare şi
băutură 147 . Tot în sarcina celor doi meşteri controlori cădea şi supravegherea preparării bucatelor pentru ospeţele oferite de calfe cu prilejul primirii în breasla. Dacă se constatau lipsuri ce s-ar fi produs datorită neatenţiei lor, aceştia erau amendaţi cu 6 fl. 148. Meşterii supraveghetori cercetatu pe nepregătite, de cel puţin 4 ori pe an, atelierele
şi lucrul meşterilor din breaslă, precum şi marfa adusă de meşterii
1118 Şt. Pascu,
119 Ibidem.

op. ctt., p. 305.

14o Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 3728, Articolele legale ale tineretului ... , art. III.
1u Ibidem, art. IV.
141

Ibidem.
Ibidem, art. XXIII.
IU Ibidem.
145 Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru tna1, p. 125.
148 Şt. Pascu, op. cit., p. 305.
147 C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit., p. 246.
u1 Ibidem.
141
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vînzare la tîrguri, confiscind tot ce era prefăcut, pentru
ca, aratmdu-le starostelui şi adăugindu-se încă doi bătrîni din sfat, să
se hotărască definitiv dacă aveau defecte de calitateH 9 • Principala atribuţie a meşterilor supraveghetori era de a inspecta, examina, şi supraveghea ca produsele să fie de bună calitate, lucrate după prescripţiile
sau obiceiul meşteşugăresc al breslei şi înlăturarea de pe piaţă a oricărui
produs similar, care, deşi fiind de proastă calitate, putea atrage cumpă
rătorii prin preţul său redus. Demnitatea de meşter supraveghetor apare
destul de rar în documentele breslei cizmarilor din Hunedoara. Pe capacul lăzii cizmarilor confecţionată în anul 1842, sînt înscrise numele
celor doi meşteri supraveghetori (Lato meşter); Lozsardi Abel şi Milus
Iuon 150 • Cei doi meşteri supraveghetori apar din nou în protocoalele
breslei din anul 1875, în persoana lui Barbir Gheorghe şi Florea Gheorghe151. Intîlnirea destul de rar a acestei funcţii în documentele breslei
cizmarilor, credem că se datoreşte în primul rînd slăbirii autorităţii
breslelor. In anul 1859 se introduce regulamentul de exercitare liberă
a industriei, breslelor retrăgîndu-li-se toate drepturile asupra producţiei, pieţei, preţurilor, calfelor şi ucenicilor, etc. şi impunîndu-li-se să
intre în corporaţiuni industriale, alături de orice întreprinzător 152 . Incercările breslelor de a se adapta noilor condiţii se manifestă şi prin
renunţarea la unele funcţii care îşi pierduseră importanţa. Funcţia de
meşter supraveghetor, apare în protocoalele cizmarilor, după cele de staroste, părintele calfelor, decan şi boieri 153 .
1n conducerea breslei pe lingă reprezentanţii meşterilor se aflau şi
aleşii calfelor decanul şi vicedecanul - amintiţi deseori în protocoale cu termenul de decani. Pe capa~ul lăzii cizmarilor hunedoreni din
1842, apare înscris numele lui Florea Ioan, care îndeplineşte funcţia de
vice-decan 15 \ pentru ca peste mai bine de două decenii să fie menţio
naţi doi decani1 55 . Decanii se îngrijeau de lada asociaţiei, adunau cotizaţiile şi administrau fondurile asociaţiei1 56 • Ei erau sub directa supraveghere a breslei şi nu puteau lua nici o măsură sau vreo acţiune împotriva acesteia. Decanul convoca adunările trimestriale ale calfelor.
Cheia asociaţiei era învelită în hîrtie şi purtată de cei mai tineri pe la
toate calfele pînă ajungea din nou în mina decanului 157 . Apoi tinerii
mergeau la adunare însoţiţi de către decan. Ultimul tînăr intrat în asociaţie ştergea frumos lada, o aşeza la locul ei, iar dacă nu se conforma
era pedepsit cu 3 fl.1 58 . Apoi decanul se scula în picioare, bătea cu cheia
149

E. Pavlescu, op. cit„ p. 189-190.

iso I.
p. 282.

Lazăr,

Lăzi

ale breslelor româneşti din Hunedoara, în: Sargetia, XIV,

m Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 1127, Lajstrom, 1860, p. 17.
V. Axenciuc, I. Tiberian, Premise ale formiirii statului. naţional rom4n,

152

Bucureşti, 1979, p. 68.
153 Vezi anexa nr. 111.
151 I. Lazăr, op. cit„ p.

282.

1ss Vezi anexa nr. III.
1sa Şt. Pascu, op. cit„ p. 277.

m Muzeul Castelul CorvineşUlor, nr. lnv. 3728, Articolele legale ale tineretului ... , art. II.
15a Ibidem, art. XVI.
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în ladă, semn că fiecare tînăr se ridică în picioare pentru a asista la
ceremonial, după care decanul indica fiecărei calfe unde să se aşeze,
„ultimul" fiind obligat să stea la uşă cu mina pe clanţă, pentru a lă
muri pe cei străini ce ar fi intrat în timpul adunării1 59 • Trimestrial articolele statutelor erau citite tinerilor pentru a se evita cazurile de încăl
care. Asociaţia avea în vedere pe acei tineri care călătoreau şi au audiat
de mai multe ori conţinutul articolelor. Aceştia în caz de încălcarea
prevederilor statutare sint supuşi la plata sumei de 1 fl. 160 , spre deosebire de cei localnici care sînt pedepsiţi cu indulgenţă dacă abaterea lor
nu este gravă 161 • Pentru cei care n-au auzit articolele de aici, notarul
are obligaţia de a le citi, în caz contrar se pedepseşte decanul cu plata
sumei de 1 fl.162. Atunci cînd unii meşteri nu puteau purta slujba încredinţată erau nevoiţi să o răscumpere cu bani. In anul 1873, Albu Mihuţ se obligă la plata sumei de 5 fl. pentru neputinţa de a „purta sluzsba Czeului (adeke) DikeniatGJ.
In conducerea breslei, cizmarilor din Hunedoara mai apar şi boierii
(Bejarok, Bejar) 164 . Aceştea erau aleşi dintre bătrînii breslei şi erau în
număr de doi. Aceşti demnitari ar fi „ocrotitori ai calfelor călătoare, ai
acelora ce umblă în lume după lucru" 165 . Durata funcţiei lor era de
un an, cu drept de realegere.
Breasla cizmarilor din Hunedoara avea un notar ce putea fi ales
şi fără a fi membru al breslei, fiind retribuit cu un salariu stabilit.
Acesta redacta certificatele de eliberare a ucenicilor, întocmea certificatele de moralitate a calfelor călătoare, făcea socotelile şi ţinea contabilitatea breslei, conducea corespondenţa şi toate scriptele acesteia 166.
Notarul pregăteşte programul şedinţelor, raportează şi dresează procesele verbale din care poate da fiecărui membru interesat cite o copie 167 .
La dorinţa membrilor conduce un registru despre ucenicii şi calfele află
toare la maiştri care sînt membrii societăţii 168 . Pe lingă aceste îndatoriri
notarul mai îndeplinea şi funcţia de casier1 69. Registrele de protocol
ale breslei cizmarilor din Hunedoara, dintre anii 1866-1872, menţio
nează că toate întrările şi ieşirile de bani se fac prin notarul Timar
Daniel1 70 . Pentru munca sa notarul era plătit din lada breslei, conform
bugetului stabilit pe anul respectiv de gestiune1 71 .
1ss Ibidem, art. XVII.
1so Ibidem, art. XIV.

Ibidem.
Ibidem.
Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 124.
m Vezi anexa nr. III.
165 E. Pavlescu, op. cit., p. 222.
166 Şt. Pascu, op. cit., p. 306.
187 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 376, Statutele societăţii cizmarilor ... , paragraf. IX.
188 Ibidem.
166 Ibidem, f. 10, „din anul 1872, casierul apare ca funcţie distinctă. fiind ales
pe 3 ani şi răspunde pentru averea societăţii cu averea sa proprie".
170 Idem, nr. inv. 607 şi 1127. Lajstrom pentru inaş şi La;strom.
171 Idem, nr. inv. 376, Statutele societăţii cizmarilor ... , f. 9.
1a1

162
1e3
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După anul 1860 apare în protocoalele breslei funcţia de comisar
(comisarius) 172 . Comisarul este numit de autoritatea industrială. „Acesta
are să îndrepte ochii săi la modul de procedare al breslei şi să supravegheze executarea strictă a legilor şi a ordinelor autorităţilor. Dinsul are
şi vederea certificatelor de ucenicie, trebuie să fie prezent totdeauna la
adunarea breslei, să aibă grijă de menţinerea ordinii la ele şi să exercite prin sfaturile sale o infuienţă prodigioasă asupra conducerii"1 73 . Are
dreptul să ia cuvîntul în orice moment la adunările breslei şi şedinţele
comitetului şi, dacă este de părere că este nevoie, să ridice cuvintul vorbitorilor sau să ridice adunarea. El are dreptul de a controla în orice
moment procesele verbale ale şedinţelor comitetului, registrele, cărţile
şi socotelile şi mai ales este obligat a supraveghea ca averea breslei să
fie bine asigurată şi ca veniturile să fie întrebuinţate conform legii 174
Prin instrucţiunile din 25 noiembrie 1851 ale guberniului militar
şi civil din Transilvania, prezenţa inspectorului sau a comisarului era obligatorie la adunările breslei.
Breasla cizmarilor din Hunedoara dispunea de o serie de bunuri
care constituiau averea breslei. Nu posedăm date asupra averii breslei
din secolul al XVII-lea sau al XVIII-iea. Cu certitudine veniturile sale
erau incomparabile mai mici decit a breslei cizmarilor din oraşele principale ale Transilvaniei: Sibiu, Cluj, Braşov, Orăştie etc. Averea societăţii cizmarilor, transmisă de la breasla cizmarilor cu ocazia dizolvării
ei era următoarea:
„a) In numerar trei bucăţi de argint de 20 cor.
b) In numerar şi bani mărunţi doi florini şi 36 bani.
c) Una ladă construită din lemn tare în valoare de 5 florini.
d) Două table de convocare în valoare de 4 florini.
e) Un steagu de al societăţii în valoare de 180 florini.
f) Şase ţinători de luminări pentru inmormîntare în valoare de 12
florini (24 lei) care se administrează cu taxele de înscriere şi
alte fondaţiuni" 175 .
Veniturile breslei provin în primul rînd din taxele plătite de copii
la primirea lor ca ucenici, de calfe la declararea lor ca meşter şi la intrarea în breaslă, de meşteri sub formă de cotizaţii anuale. La 2 februarie 1869 se decide ca să nu fie primiţi ca ucenici copii străini fără taxă
de 20 fl. pentru angajare şi la fel pentru eliberare. Insă copii meşterilor
cizmari de aici să fie primiţi cu taxa de 4,40 fl., la fel şi pentru liberare11s. Cîţiva ani mai tirziu la 14 mai 1874 se sabilesc trei categorii
de taxe (de 20, 10 şi 4,40 fl.) 177 • Tot ca venituri sînt consemnate diferitele taxe plătite de ucenici calfe şi meşteri la eliberarea de certificate din partea breslei. La acestea se adaugă sumele rezultate din ca172
11a
11 4

Idem, nr. inv. 3551, Protocolul breslei cizmarilor . .. , p. 31-32.
E. Pavlescu, op. cit., Anexa 27.

Ibidem.
m Muzeul Castelul

178

177

Corvineştilor, nr. inv. 1120, Protocolul breslei cizmarilor.
Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 16.
I. Lazăr, op. cit., p. 285.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

I. LAZĂR

212

măta luată după împrumuturile acordate membrilor breslei1 78 şi de la
baluri179• O altă sursă de venituri erau amenzile plătite de calfe şi meş

teri in cazul nerespectării statutului sau pentru alte abateri săvîrşite,
precum şi din vinderea mărfurilor confiscate. Amenzile care se aplicau
conform statutului breslei cizmarilor din Hunedoara oscilau între 8 denari şi 12 fl. 180. Importante sume provin din cotizaţiile pe care calfele
le plăteau. Calfele cizmarilor din Hunedoara erau obligate să depună lunar în lada breslei suma de 4 cr. 181 . Cu ocazia înmormîntării unor meş
teri sau ai membrilor familiilor lor, breasla încasează diferite sume pentru folosirea stegului şi carului182 • La acestea se adaugă sumele rămase
de pe anul trecut.
Veniturile breslei cizmarilor sînt cheltuite în diverse moduri.
Breasla cheltuieşte o importantă parte din veniturile sale in scopuri
religioase: întreţinerea şi repararea bisericii, aprovizionarea cu luminări, cumpărarea sau repararea sfeşnicilor. In anul 1854, cizmarii hunedoreni contribuie cu suma de 12 fl. la repararea turnului bisericii
ortodoxe din oraş 183 . Breasla mai contribuie la reparaţia turnului şi cu
forţă de muncă timp de două zile, cînd 10 meşteri lucrează aici fiind
plătiţi cu cite 2 fl. şi 30 cr. pe zi18 4 • La 25 februarie 1891 s-au dat pentru lumini suma de 15 fl. şi 30 cr. 185 . Tot în anul 1891 este luată din
lada societăţii suma de 75 fl. pentru veşmintele funerare 186. Alte sume
sînt destinate pentru sprijinirea meşterilor săraci şi a calfelor în caz
de boală, pentru asigurarea hranei, medicamentelor, sau pentru a-i plăti
pe medici. Părţi din veniturile breslei sînt cheltuite pentru sprijinirea
familiilor celor decedaţi.
In o doua jumătate a secolului al XIX-lea apar în protocoale cheltuieli pentru carul mortuar şi steag. Pentru şoprul în care se păstrează
carul mortuar sînt plătite în 1890 diferite sume: 6 fl. pentru şindrilă,
10 fl. pentru acoperirea lui şi 2 fl. pentru plătirea bărdaşului la acopeşirul şoprului181.

La 6 iunie 1891 s-au luat din ladă 10 fl. şi 50 cr. pentru plata „penelor venite de la Viena" 188 . Periodic sînt cheltuiţi bani pentru sculele
breslei. Apar, printre altele, în registrele breslei cizmarilor două cum178

se

Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607, Lajstrom pentru
„din auflag care a dat Moisin Gheorghe 60 cr. iar

menţionează că

inaş,

p. 40;
Ioan

Rimbaş

40 cr.".
179

Ibidem. „de la balul din anul 1891 s-au încasat suma de 21 fl."
C. Feneşan, I. Lazăr, op. cit., p. 243-260.
181 Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor ... ,
art. XIV.
182 Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 82-83, „de la N. Gabor au
venit de la inmormintare suma de 4 fl. v.a.; de Ia Popovits Mari pentru înmormîntarea fetei dînsi, din 15 iuni 1891, s-au încasat înlăuntru la soţietate suma de
6 fl. v.a.; de la Lup Maria pentru înmormintarea dînsi, din 15 iunie au venit 2 fl.
v.a.".
183 Idem, nr. inv. 3551, Protocolul breslei cizmarilor. . . p. 5.
m Ibidem.
'
185 Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 75.
188 Ibidem, p. 81.
1s1 Ibidem, p. 67 şi 90.
1ea Ibidem, p. 84.
1eo
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părături

de scule, una în 1854 în valoare de 1 fl. 40 cr. 189 şi alta, în 1870,
cînd se plătesc 3 fl. şi 30 cr. 190• Cu ocazia alegerilor noilor conducători
ai breslei sînt cheltuiţi bani pentru cumpărarea de vin, ţuică şi pîine.
In 1854 sînt cumpărate trei cupe de ţuică cu 4 fl. şi 3 vedre de vin
cu suma de 10 fl. 191 , iar pentru cele 10 ferii de vin luate în anul 1890
s-au plătit 10 fl. 192 • Apar în documente spese de cancelarie, poştă, tipografie şi corespondenţă 1 93 •
.De obicei bilanţul financiar era excedentar. Sînt însă ani în care
cheltuielile depăşesc veniturile. Breasla cizmarilor înregistrează la
venituri, în anul 1855, suma de 152 fl. 30 cr., cheltuind suma de 147 fl.
15 cr. 194 In anul 1856 s-au realizat din venituri suma de 98 fl. 30 cr.,
cheltuindu-se 122 fl,195.
Agravarea inegalităţii economice şi sociale duce la numeroase conflicte în cadrul breslei, între meşteri sau între meşteri, calfe şi ucenici.
1n sinul breslei cizmarilor din Hunedoara era departe de a domni
numai relaţii de armonie. Insăşi statutul breslei prevede la articolul III
dreptul conducerii de a judeca pricini mai mărunte. Sînt sesizabile relaţiile de exploatare a calfelor şi ucenicilor de către meşterii bătrîni.
Condiţiile puse calfelor pentru admiterea ca meşteri erau deosebit de dificile, mai ales în privinţa aspectului lor material. Şi pe această cale
breasla caută să-şi impună politica exclusivistă, în special pentru cei
din afara localităţii de reşedinţă ori a celor din pături şi clase sociale
puţin avute, ca orăşănimea săracă ori ţărănimea.
Cele mai pronunţate conflicte din cadrul breslei cizmarilor sînt cele
dintre calfe şi meşteri. In cazul jignirii unei calfe de către patronul său,
chiar dacă se constată că acesta este vinovat, se caută să se ajungă la
împăcarea lor. După împăcare, dacă tînărul nu mai dorea să rămină la
stăpînul său, era obligat să mai lucreze încă o săptămînă, săptămîna de
adio, şi numai după aceea putea pleca 19 6. Calfa care-şi părăsea stăpînul
nu trebuia să-l vorbească de rău, căci dacă făcea aşa ceva şi se afla,
era pedepsit conform art. VIII, adică cu 15 lovituri de băţ 197 . Chiar dacă
la Hunedoara nu sînt menţionate acţiuni de luptă de mare amploare, de~ele amenzi, ce se aplică sînt o dovadă că asemenea acţiuni s-au produs
şi aici. Astfel, la 11 aprilie 1871, Bura Gheorghe a fost amendat cu 50 cr.
pentru neascultarea patronului1 98 • In vederea împiedicării tinerilor să
intre în breaslă se iau mari măsuri restrictive. La 19 mai 1866, s-a
confirmat hotărîrea ca nici o calfă din breaslă să nu fie primit ca meşter
pînă nu împlineşte 6 ani şi este obligat să coase şi lucrarea de probă 199 •
189
190
191

Idem, nr. inv. 3551, Protocolul breslei cizmarilor ... , p. 5.
Ibidem.
Ibidem.

Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş . .. , p. 67.
Ibidem, „la domnu Kaszir pentru rugare s-a dat 1 fl.; pentru rugarea la
_Al.ispan 1 fl., la Lup Miklos pentru skrierea rugării pentru Murari."
m Ibidem, p. 7.
195 Ibidem, p. 9.
198 Idem, nr. inv. 3728, Articolele legale ale tineretului . .. , art. I.
197 Ibidem, art. VIII.
198 Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 19.
192
193

189

Ibidem, p. 1.
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Există contradicţii între meşterii mai bătrîni şi cei tineri. Unii dinmeşterii bătrîni reuşesc să acumuleze sume mari pe care le împrumută breslei. In anii 1873 „czeul a rămas rest la Rimbaş Mihutz cu
una sumă de una szute şi patru zets şi opt şi 44 cr. v.a. 200 . Aceasta în

tre

timp ce meşterii mai tineri n-au cum să-şi mai plătească în întregime
taxa. La 5 ianuarie 1869 cînd Conta Gheorghe este primit ca membru
adunarea generală îl obligă să achite taxa de 11 fl. dacă nu-şi exercită
meseria, iar dacă o va practica atunci urmează să mai plătească 11 fl. 201 •
Adeseori izbucnesc neînţelegeri între membrii breslei. într-o hotă
rîre adoptată în anul 1861, breasla cizmarilor a decis ca fiecare membru
breslaş, nevasta lui, calfele sau copii lor, (ucenicii} care cauzează neajunsuri abătîndu-se de la statute şi caută să-şi procure piei de prin .
sate, vor fi amendaţi cu suma de 5 fl. 202 • Impotriva acestei dispoziţii se
ridică unii dintre membrii breslei care o nesocotesc. Patru meşteri,
Dima Ioan, Chilim Nicolae, Stoichiţa Nicolae şi Sora Francisc, fiind dovediţi cu martori, sînt citaţi în faţa adunării breslei ţinută în 6 septembrie 1867. Aceştia au venit la adunare într-o stare nervoasă, au bătut
cu pumnul în masă, declarînd că ei nu vor să ştie de nici o pedeapsii,
că lor nu le porunceşte nimeni 203 • Cei patru meşeriaşi au mai comis şi
o altă abatere. Cu ocazia tîrgului de la Geoagiu unde erau mai mulţi
meseriaşi din apropiere, au defăimat pe membrii breslei, strigîndu-le
ţigani şi alte vorbe urîte. De asemenea, nu i-au lăsat să-şi ridice şatrele
pentru a putea vinde şi ei marfă 204 • Pentru aceste abateri fiecare dintre
făptaşi va plăti 5 fl. 205 . După citirea hotărîrii, reclamaţii recunoscîndu-şi
greşelile cer iertare, ca pedeapsa, să fie de cite trei fl. iar cite 25 cr. pentru daune, sumă pe care o vor depune în casa breslei în timp de 14
zile 206 . La 18 ianuarie 1869 unul din meşteri, Contoş Ghiţă sparge o
uşă, provocînd un scandal general în care sînt implicaţi 13 meşteri ai
breslei cizmarilor207 • Meşterului care a spart uşa i se aplică o amendă
de 3 fl., alţii 11 cite 1 fl„ iar Stoichiţa Nicolae care a ofensat pe părin
tele calfelor primeşte 1 fl. şi 50 cr. 208 • Munteanu Gheorghe este pedepsit
la 2 februarie 1869, cu 2 fl. pentru cuvinte injurioase la adresa soţiei
starostelui de breaslă 200 . Tot acum sînt pedepsiţi Contoş Nicolae cu 3 fl.
pentru ofensarea onoarei starostelui precum şi fostul staroste Dragovici
Nicolae cu 3 fl. 210 • Unii meşteri ofensează onoarea unor colegi de breaslă,
Iezind astfel regulele morale în care trebuiau să convieţuiască. Astfel
Ibidem, p. 126.
Ibidem, p. 13.
202 Ibidem, p. 7.
203 Ibidem.
20t Ibidem.
2os Ibidem, p. 9.
208 Ibidem. „Unul dintre împricinaţi, Sora Francisc a plătit însă 3 fl. 75 cr.
20 7 Ibidem, p. 14.
208 Ibidem, Kontos Gyitze mint ajto feltoro fizet 3 fl.; Muntian Gyitze 1 fl.~
Muntian Mihutz 1 f.; Dima Ianoş 1 f.; Atym Mik.los 1 f.; Stojkitza Nicol(ae) 1 f.;
Szora Ferentz 1 f.; Porsolt 1 f.; Porsolt Mik.los 1 f.; Florea Ianoş 1 f.; Farkas Mihaj 1 f.".
209 Ibidem, p. 5.
200
201

210

Ibidem.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

BREASLA CIZMARILOR DIN HUNEDOARA (SEC. XVII-XIX)

215

Moisin Ghiţă este amendat cu 2 fl. pentru că a spus despre unii membrii
din breaslă că au băut clandestin211 • Deseori se ivesc conflicte între conducerea breslei şi obştea breslei. La 27 aprilie 1871 a fost pedepsit Florea Mihuţ cu 1 fl. pentru batjocorirea părintelui calfelor, iar un an
mai tîrziu pentru aceiaşi culpă, fapta petrecîndu-se la tîrgul de la Orăş
tie, Bejan Gheorghe este amendat cu 2 fi.21 2 •
Alte ori se aplică amenzi menţionîndu-se doar „vătămare de onoare". Laday Sigismund a fost pedepsit pentru vătămarea onoarei lui Dragovici Nicolae cu 1 fl. 213 . In 1873 Munteanu Gheorghe se globeşte cu
:3 fl., „pentru vătămare de onoare lui Kerekeş Ianoş" 21 4. Anul următor
s-au „ţinutu strînsură de Czeu şi s-au hoteritu, precum ca Florea Gyitze
lui Nicolae s-au globit pentru vetemarea czeului cu una sumă de 1 fi.
50 cr." 215 .
Problemele într-ajutorării în caz de boală sau de moarte deţin un
loc de frunte, ilustrînd un aspect uman luminos din istoria breslei cizmarilor. In cazul decesului unui meşter sau a unui membru al familiei
sale, i se sapă groapa după ordinea stabilită, iar dacă familia era nevoită, primea 1 fl. de la breaslă pentru mîncare. Starostele breslei dispunea purtarea tablei şi fiecare meşter sau un reprezentant al său trebuia să fie prezent. 216 Hotărîri ulterioare stabilesc noi obligaţii tuturor
membrilor breslei. La 5 august 1867 adunarea generală a breslei a hotă
rît ca în cazul „cînd moare un meşter sau nevasta lui, toţi membri sînt
obligaţi să meargă la înmormîntare, cel care nu merge va fi amendat
cu 50 cr." 2 ' 7 • In 1879, Contoş Nicolae este globit cu 5 fl. pentrucă a
lăsat să scoată steagul la înmormîntare 218 , iar Timar Nuţu şi Moisin
Gheorghe cu cîte 1 fl. pentrucă n-au vrut să meargă la groapă 219 •
Protocolul societăţii cizmarilor din 18 februarie 1883 prevede pedepse şi mai grele în cazul neprezentării la înmormîntări. „Au fost
adunare de Szotzietate şi szau tzinu kongresz despre înmorminter kare
maiszter nu aszkulte porunka szotzietzi szau mai marilor, 1 fl. a doua,
2 fl. a tria 3 fl. " 220 •
In secolul al XIX-lea sînt adoptate măsuri care duc la spargerea
şi deteriorarea sistemului de breaslă. Un prim pas îl face legea din 1813
prin care se acordă unele libertăţi calfelor şi ucenicilor creindu-se mina
de lucru liberă a fabricilor 2 21 . Un moment hotărîtor îl constituie proclamarea, în anul revoluţiei de la 1848, a legii industriale care asigura libertatea de funcţionare a fabricilor. In anul 1851 ordonanţa cu privire
la „industria concesionară", acordă dreptul oricărui cetăţean să fondeze
211
212

211
21'
21s
21e
21 7

21e
21 9

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 21.
p. 21 şi 23.
p. 10, „Protocol din 2 febr. 1869".
p. 24.
p. 25.
Idem, nr. inv. 373, Statutele breslei cizmarilor ... , art. XI.
Idem, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p, 5.
Ibidem, p. 36.

220

Ibidem.
Ibidem, p. 33.

221

N. Arcadian, Industrializarea României,

Bucureşti,
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intreprinderi industriale cu respectarea unor condiţii juridice cerute de
lege.
Monopolul breslelor este practic înlăturat, iar privilegiul fundamental al acestora. care devenise piedica principală în creaţiile industriale autorizatia de exercitare a meseriei - iese de sub autoritatea breslelor,
intrind î~ atribuţiile organelor de stat.
Instrucţiile provizorii referitoare la reglementarea negoţului şi industriei din Transilvania, din 25 noiembrie 1851, menţionau în ce priveşte breslele:
a) „Nu se consideră drept legal constituite decît acele bresle care
funcţionează în baza unei învoiri emanate de la principele ţării, de la
cancelaria curţii sau guvern.
b) Breslele astfel alcătuite, îşi vor aduce şi mai departe la îndeplinire scopul lor profesional, religios şi de binefacere, precum şi acela
de poliţie economică, dar fără asumarea vreunei competenţe şi fără a-şi
putea valorifica vreun drept exclusiv ce ar fi contra legilor industriale.
c) Pînă la elaborarea unui nou cod industrial, care să reglementeze
raporturile economice, bresle noi nu se mai pot alcătui"2 22 .
Aşadar, breasla cizmarilor din Hunedoara, constituită în baza privilegiului din 1635, putea să-şi continuie activitatea, cu respectarea instrucţiunilor din 1851. Dar în 1859 se introduce regulamentul de exercitare liberă a industriei, breslelor retrăgîndu-li-se toate drepturile asupra producţiei, pieţii, preţurilor, calfelor şi ucenicilor etc. şi impunînduli-se să intre în corporaţiuni industriale alături de orice întreprinzător 223 •
Toate acestea nu au dus la o stagnare a producţiei breslelor ci la
o anumită dezvoltare, concomitentă cu transformarea şi diferenţierea
lor socială 224 .
Noile legiuiri păstrează vechile rînduieli intrate în uz, acomodîndu-se pe cit cu putinţă vremilor şi ideilor liberale, dind o deosebită
atenţie pregătirii profesionale şi fixînd cadrul administrativ.
Noua legiuire, înlăturînd deosebirea de naţionalitate şi decretînd
libertatea economică ca principiu fundamental, face ca recrutarea membrilor să nu mai fie restrînsă la oraş şi la familiile meşteşugăreşti. Deşi
nu se mai limitează numărul ucenicilor la doi, breasla cizmarilor din
Hunedoara păstrează acest vechi principiu şi nu întîlnim în protocoale
cazuri cînd un meşter ar fi angajat mai mulţi ucenici. Durata uceniciei
se menţine la 4 ani, dar avem cazuri cînd intîlnim ucenici angajaţi
pentru perioade de 2-3 ani, sau de 5 ani2 25 .
Taxa de intrare putea fi făcută atit de meşteri cit şi de ucenic, după
cum era încheiată înţelegerea. La 15 octombrie 1866, Vlad Gheorghe
şi-a angajat pe fiul său ca ucenic la meşterul Florea Gheorghe, pe 5 ani,
cu condiţia ca îmbrăcămintea s-o facă împreună, angajarea o plăteşte
stăpinul iar liberarea tatăl ucenicului22e.
222 E. Pavlescu, op. cit., p. 321.
m N. Arcadian, op. cit., p. 67.
V. .Axenciuc, I. Tiberian, op. cit., p. 68.
Vezi anexa nr. II.
228
Muzeul Castelul Corvlneştilor, nr. lnv. 1127, Lt.rta ucenfcUor, 1860, p. 4.

224

=
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Nici în situaţia calfelor nu intervin schimbări demne de relevat,
doar o mai accentuată -libertate în încheierea contractului de muncă.
Livretul de calfă este actul fără de care nici un contract de muncă nu
putea avea loc. Contractul de muncă putea fi imediat reziliat dacă:
meşterul sau familia sa erau grav insultaţi de către calfă; cind repetat
şi înadins rînduiala casei îi era jignită; dacă cu îndărătnicie se opunea
sâ urmeze instrucţiunile primite, lipsea în zilele de lucru sau lucra atît
de prost încît periclita buna reputaţie a întreprinderii. Dacă contracta
o boală contagioasă; cînd, în caz de crimă sau delict, ajungea în cercetarea justiţiei sau dacă maistrul însuşi nu mai era în stare de lucru. 227
Anularea contractului putea fi cerută şi de calfă cînd meşterul îi
reţinea pe :iedrept salariu; dacă stăruia să facă lucruri ce nu intrau în
atribuţiile lui; dacă era în tras în faţa instanţei penale, dădea faliment
sau nu mai putea duce mai departe întreprinderea.
Pentru ca o calfă să fie înălţată la rangul de meşter în breaslă
t:-ebuia să împlinească vechile stagii ale anului „remek" şi calfie şi să
execute o probă de meşter. Nu se mai făcea acum călătoria de studii.
Sînt luate măsuri pentru a evita abuzurile.
Alegerea lucrării de probă nu trebuie să fie obiect meşteşugit rar,
o piesă excepţională şi nici să nu prilejuiască o cheltuială ce nu s-ar
putea recupera prin vînzarea sa 221!. De asemenea, în comisia de examinare, pe lingă cei trei maiştri existau şi două calfe, acestea din urmă
desemnate de către inspectorul ţehului toţi cinci avînd vot egaF 29 •
Trecerea lucrării de meşter continuă să fie actul de promovare la
rangul de meşter, cu plata taxei şi a depunerii jurămîntului. In 5 august
1878 „au fost adunare de szotzietate, au foszt Vlad Sandor szau aplekat
ka sze fije în szotzietatea Csizmarilor ku 25 fl. pîne la anu nou" 230 .
In cazul neînţelegerilor şi conflictelor dintre meseriaşi şi personalul ajutător se vor aplana de către Comisia încredinţată care va consta
jumătate din maiştri şi jumătate din calfe 231 .
Breasla cizmarilor din Hunedoara se adaptează noilor condiţii economice, maiştri cizmari găsind noi forme de organizare. După dizolvarea breslei cizmarilor, aceştia se organizează într-o societate „care funcţionează pe baza Statutelor Societăţii cizmarilor din oraşul Hunedoara",
adoptate la 20 octombrie 1877 şi aprobate de către Ministerul Muncii,
industriei şi comerţului. Vechimea şi organizarea proprie pe baza tradiţionaliste au făcut ca şi după dizolvarea breslei cizmarilor să persiste
în cadrul Societăţii multe din regulile de breaslă.
Scopul Societăţii cizmarilor din Hunedoara 2 1 2 este înaintarea membrilor ei în cunoştinţele aparţinătoare acestei meserii şi mai ales ocro22 7
228
229
230

E. Pavlescu, op. cit„ p. 331.
Ibidem.
Ibidem.
Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607, Lajstrom pentru inaş, p. 34.
231 Idem, nr. inv. 376, Statutele societăţii cizmarilor ... , § 1.
232 Activitatea Societăţii de meşteşugari hunedoreni va constitui obiectul unui
:studiu aparte.
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tirea membrilor sau a familiilor lor, care devin incapabil de lucru. 233 Asociaţia cizmarilor nu mai este o organizaţie de tip închis cum era breasla
în sec. XVII-XVIII. Membru în societate poate fi oricare cizmar din
Hunedoara care îşi practica meseria.234
Asociaţia Cizmarilor se va strădui ca prin exemple bune, îndrumări
şi dojeniri, ba chiar şi prin pedepse, să apere şi să promoveze regulile
morale şi să sprijine desăvîrşirea meseriei.
Cu legi mai puţin rigide, Societatea cizmarilor din Hunedoara va
reuşi să se menţină pină după cel de-al doilea război mondial 235 • In toată
această perioadă ea caută să-şi apere prestigiul moral prin ţinerea rinduielilor, a bunelor moravuri, deoarece îşi pierduse importanţa economică pe care o deţinuse secole de-a rindul.

Anexa nr. 1
A V(ajda) Hunyadi Csizmadiak Czeh Laistroma

1850dlk Esztendoben

Rimbas Miklos Ceh Mester
Lupu Gyorgy m.a. Atya Mester
Simon Kerekes Falnay
Kedves Albert m.p. Czez Iegyzoje
~··-',

1.
2.
3.
4.
5.
6.

î.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Groza Niculae
Muntyan Gy6rgy
Milos Gyorgy
Rimbas Mihutz
Nemet Gyorgy idos
Hoszszu Niculae
Silvestru Niculae
Ilintsa Niculae
Onodi Janos
Dragovits Janos
Groza Janos
Rimbas Miklos
Losadi Abel
Mojszin Janes
Milos Juon
Barbir Peter
Lup Gyorgy
Flora Niculae
Jovan Niculae
Nemet Janos

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Bolgyin Niculae
Muntyan Juon
Dima Janos
Albu Niculae
Ormos Peter
Nemet Gyorgy ifiu
Lajos Ferentz
Kovats Pali
Jakab Jobi
Paraskiv Mihutz
Timar Dina
Rimbas Gyorgyitze 1 Mihutz:
Rimbas Niculae 1 Janos
Dragovi ts Niculae
Musa Peter
Szekely Janos
Stojkitza Niculae
Losadi Gyorgy
Dragovits Gyorgy
Rimbas Mihaj ifiu

zaa Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 376, Statutele societăţii cizmari„ p. 11.
216 Ibidem.
215 Idem, nr. inv. 614, Protocolul venitului Szotietăţii Csizmarilor dinu Hunedoara; „ultimul proces verbal este încheiat la data de 27 decembrie 1959".

lor ..
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Rimbas Gyorgyitze 1 Janos
Kedves Albert
Milos Niculae
Groza Gyorgy
Rimbas Peter
luga Niculae
Betizan Gyorgy
Tenesie Gyorgy
Borsai Karoly
Szakats Miklos
Kontos Miklos
Losadi Mihaly
Lukats Zsigmond
Mathias Bundscherg
Ilintsa Mihutz
Ferko Miklos
Kerekes Imre
Keller Ferdinand
Bajetz Peter
Dima Gyorgy
Papp Gyorgy
Opris Niculae
Dragovits Niculae
61. Muntyan Mihutz
62. Kalai Josef
63. Szasz Laszlo
64. Albu Mihutz
65. Segesdi Daniel
66. Toma Toni
67. Bistrai Sandor
68. Blum Janos
69. Muntyan Armie
70. Tonzor~s Sandor
71. Popa Gyorgy
72. Milos Gyorgy 1 Juon
73. Nemet Sandor
74. Segsdi Josef
75. Moyszin Niculae
76. Szekely Gyorgy
77. Wlad Gyorgy
78. Kalai Ferentz
79. Mayer Janos
80. Szekely Daniel
81. Ridell Karoj
82. Dragovitz Janos 1 Janes
(Kerekes Janos 1)
83. Dragovitz Janos
.84. (Barbir Gyorgy 1 Peter)2
.84. Barbir Gyorgy

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

85. Szora Pali
86. Flora Gyorgy
87. Losadi Sandor
88. Stenkanye Todor
89. Toma Vasi
90. Barbir Peter ifiu
91. Rimbas Gyorgy 1 Gyorgyitze
92. Timar Daniel
93. Wlad Miklos
94. Barbir Nyikulaj 1 Melase
95. Dima Ianos
96. Moiszin Gyorgy
97. Szora Fcrentz
98. Floria Gyorgy 1 Nyikulaj
99. Timar Iuon
100. Atyim Nyikulaj
101. Lukats Miklos
102. Florea Ianos
103. Killin Miklos
104. Szabo Albert
105. Florea Mihutz
106. Ladaj Zsigmond
107. Stojkitza Nicolae
108. Muntyan Janos
109. Muntyan Gyorgye
110. Kontos Gyorgyc
111. Lupu Miklos
112. Bozsan Gyorgy
113. Porzsolt Miklos
114. Szirbina Peter
115. Porzsolt Imrca
116. Musa Peter
117. Farkas Mihaj
118. Statye Nicolae
119. Szekely Ferencz
120. Timar Iion 1 Dima
121. Buza Gyorgy
122. Kerekes Janos
123. Sots Andras
124. Kontza Gyorgy
125. Paraskiv Mihutz
126. Haffner Joseff
127. Merian Nicolae
128. Heill Sandor
129. Drumari Szimion
130. Greff Jozscff
131. Bozsan Ferentz
132. Moiszin Peter
13:1. nozsy Milian
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Jakab Mihaj
Rimbas Janos
Lukats Nicolae
Bota Milian
Fekete Samuel
Groza Gyorgy
Majer Mateasz
Pap Josef
Feleki Janos
Felko Miklos
Lukacs Gyorgy
Muntyan Nicolae
Milos Gyorgy
Szekely Gyorgy
Ferko Szimon
Martin Peter
Balint Joska
Kosta George junior
KillDg Bertii

Gref Karli
Kerekes Imbrutz
Koszta Petru
Sora Feriis
Lup Gyiţia
Toma Danuţi
Keler Loize
174. Toma Petru

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
10
10
10
12
10
10

Bajetz Gyorgye
Kosta Gyeorgye
Bajetz Gyorgy
Ferko Szimon
Szabo Sandor
Lukacs Sandor
Barbir Gyicz3
Muntyan Iuon
Ilincsa Nicolae 4
Szasz Miklos
Milos Gyorgye5
Szabo Peter
Moiszin Peter gyaku
Palko Laszlo
Szirbina Janos
Barbir Nikulae

fl datorii pentru car

şi

stiag

fl
fl
fl
fl
fl

10 fl datorii pentru car

şi

stiag

Muzeul Castelul Corvineştilor Hunedoara, nr. inv. 604, Registrul breslei cizmarilor din Hunedoara pc anul 1850.

Suprapus peste Dragovits Janos I Janes.
Scris sub Dragovits Janos.
Barbir Gyicz n. Milos (scris cu creionul).
' Scris cu creionul.
1 Idem.
1
2

3
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nr.
crt.

Numde ncmlculul

o

1

Numele mesterulni

Data

2

3

1
2
3
4

ucenic
ucenic
Ucenic
ucenic

5
6
7

ucenic
ucenic
ucenic

Segesdi Daniel
Linsta Mihujz
Baietz Peter

1855

8
9
10
11
12
13

ucenic
ucenic
ucenic
ucenic
ucenic
ucenic

Lup Gyorgy
Kovats Pali
Blum Janos
Kontos Miklos
Rimbas Peter
Onodi Janos

1856

UCENIC (Orăştie)
Muntean Dionisie
Blra Gyorgy

Kalai Josef
Keller Ferdinand
Rimbas Gyorgy 1 Mihuzt

1857

17

Paraskiv Mihutz

Kontos Miklos

18
19
20
21
22

UCENIC
Bozsi Maximilian
I Agoston Szentes
Iovan Imre
Jakab Istvan

--14
15
16

(Haţeg)

--

23
24
25
26
27

Szekely Ferentz
Budai Ferentz
Szasz Wentzel
ucenic (fiul mester.)
ucenic

Nemet Ianos
Musa Peter
Tonzoris Sandor
Blum Janos

1854

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Obligaţiile
meşterului

Obligaţiile

ncmldel

„

5

6

Durata

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

-

Observaţii

pArlnţllor

-

-

7

taxa
taxa
taxa
taxa

2,30
2,30
2,30
2,30

fl
fl
fl
fl

-

-

Taxa 2,30 fl
taxa 2,30 fl
taxa 2,30 fl

-

-

taxa 11. 00
taxa 2,30
taxa 2,30
taxa 2,30
taxa 2,30
taxa 2,30

-

taxa 11,00 fi
taxa 11,00 fl
taxa 11,00 fl

-

-

-

fl
fl
fl
fl
fl
fl

?
?
?

-

1858

?

-

-

taxa

2,30 fi

Kovats Pal
Wlad Gyorgy
Bajetz Peter
Linsta Mihaj
Tonzoris Sandor

1859

?
?
?
?
?

-

-

-

-

-

taxa
taxa
taxa
taxa
taxa

2,30
2,30
2,30
2,30
1,50

Blum Janos
Lup Gyorgy
Szasz Laszlo
Dragovitz Nyikulai
Lup Gyorgy

1860
„

-

-

taxa

1,00 fl 1

"

„

„
"
"

"

„
„
„

?
?
?
?.
?
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-

-

-

-

-

„
„
„
„

„
„
„
„

f1
fl
fl
fl
fl
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Dr.

crt.

I

Durata

Obligaţiile

uceniciei

metterulul

Obllgaţllle
pArlnţllor

Obsevaţll

3

4

5

8

7

Numele ucenicului

Numele me,terulul

Data

I

2

-o-I
28
29

ucenic (fiul mester.)
Szots Latzi

Rimbas Peter
Milos Nicolae

1864

?
4

taxa

„

30

ucenic (fiul mester.)

Bajetz Peter

1865

?

pHltit taxa

31

Koncza Gykza
ucenic (fiul mester.)

4

îmbrăcăminte

33
34
35

ucenic (fiul mester.)
Vlad Alexandru
Ferko Simon

Lup Gyorgy
Dragovitz Nicolae lu
Zarie
Ferko Nicolae
Florea Gyorgy•
Timar Iion

1866

32

?
2
5
5

taxa liberare
taxa cuvenită
taxa cuvenită
ta.xii. angajare
taxil, hai.ne la
liberare

36

Felekl !ion

Muntyan Gyorgy

1867

4

37

Zerenyi Elek

Miloş

„

4

38
39

Som.kereki Karoly
Balint Jozsef

Blum Janos
Rimbas Gyorgy lu Ianos

„
„

3
3

40

Papp Jozef

Ladai Zsiga

41

Csucs Kosztandin

Musa Peter

42
43
44

Vlad Sandor
Enyedy Janos
Bozsan Sandos

Illncsa Mihutz
Ridl Karoly
Bozsan Gyorgy•

„

45

Stojkitza Sandru

Stojkitza Nicolae

„

3

46
47

Radik Peter
Lukats ?

Dima Janos
Toma Jozsi

„
„

4 2/2
5

48

Nemet Sandor

Rimbas Gyorgy

„

4

„
„
„

Nyikulae

4
1868

„
„

3
4
2 1/2
4

cuvenită

·-

îmbrilcilmi.nte
taxa angajare
îmbrilcil.minte
1 rind haine la
liberare
taxele breslei
1/2 ta.xii., un
rind de hai.ne
taxa slobozenie,
1 rînd de haine
costum haine
taxa liberare

-

-

-

-

taxa angajare şi liberare
imbrii.căminte
1/2 taxă
îmbrli.dl.min te
taxa angajare
lmbrAcii.mln te

taxele, lmbr.
îmbrAcil.minte
taxele
taxe şi îmbrAcAmi.nte
taxe şi îmbrilcil.minte
taxa liberare
îmbrăcăminte
lmbrii.cil.minte
taxele
lmbrAcAmlnte
taxele
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-

taxa angajare (achitat)

taxa liberare

I\:>
I\:>

-

-

taxa liberare
-

N

-

îmbrăcii.m.

împreuni
achitat angajarea

-

-

-

-

!""'

~

49

Lukats Gyitze

Florea Gyorgy

1869

3

50

Argyelean Janos

Barblr Gyorgy

„

3

lmbrlcAminte
taxele
pllteşte 20 f

ll

lmbracă

-

şi

51

Ferko Peter

Killn Miklos

52
53

ucenic (flul mester)
Pelkeu Aron

Bajetz Peter
Statya Nicolae

54
55

Borsay Bela
Szora Sandor1

Greff Josef
Szora Ferentz

56

Lukats Sandor

Ri.mbas Gyorgje 1
Gyorgy
Musa Peter

n îmbracă

„

4

taxa angajare.

1870

3
3

taxele

„

4
?

taxele
taxele

1871

4

lmbrăcăminte

4

taxele
15 fl angajare

„
„

-

şi
îmbracă

îl

--57

Martin Petrutz

„

15 f1 liberare
58

Kosta Gyitze

Muntyan Gyorgy fireru

„

5

1/2 angajare
1/2 taxă liberare, I costum
haine

59

Szekely Gyitze

Paraskiv Mihutz

Ferko Peter

Kontos?

1872

3

taxa liberare
îmbrăcăminte

taxa liberlrii
taxa llberare

-

1873

2

taxa liberare

achitat 4,40 fl

-

îmbrăcăminte

-

-

-

-

-

5 fl angajarea
5 fl liberare

-

îmbrlcăminte

-

Mojiszin Mi.klos

62

ucenic (flul mester)

Milos Nicolae

Muntyan Nikolae

Kerekes Janos

1874

„

3
?

taxa cuvenitA
2,20 fi.
taxa cuvenită
2,20 fl.

~

;:::
o

:.>

z

~

o
~

>

-

-

-

-

-

-

îmbrăcăminte

Muisiny Nicolae'

~

"'o

--61

ta

:.>

!:

o

1/2 taxa
angajare
1/2 taxa
liberare

--60

-

-

Vi

"'

0
><

:s
T
><
E

-

--63

1875

1

taxa 4,40 fl.

îmbrăcăminte

-

~

~

~
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nr.
crt.

Numele nccnicului

o

Numele mctterului

Data

Durata
uceniciei

3

4

2

I

64

ucenic (fiul mester)

Barbir Peter

65

Panek Gusti

Musa Peter

„

5

66

Lukats Nicolae

Văduva

„

3

67

Teleki Sandor

Barbir Peter

„

4

68

Ormos Peter

69
70
71

Miksa Valerte
ucenic
Toma Peter

1876

Milos lui Gyorgy

„

Lup Miklos
Florea Gyorgy junior
Muntyan Gyitze flreru
Barbir Gyorgy

1877

„
„

?

4 1/2
5
?
3

Obligaţiile
n;eşterulul

Obllgntllle
plrlnt lor

5

8

taxa curentă
2,20 f1
îmbrll.cll.minte,
taxi angataxi liberare
jare
Costum de haine
1 pereche cizme
îmbrăcăminte,
1/2 taxe
1/2 taxe
îmbricilminte,
taxa angataxll. liberare
jare
îmbrăcăminte,
îl aduce
2,50 f1
îmbrăcat
îmbrăcămintea

-

îmbrilcămin-

tea taxele
72

Muntyan Ilije

Hafner Sepi

1879

4

Observaţii

7

-

meşterul a dat
arvună 4,40 f1

-

Achitat 4,40 fl.

1/2 taxe
1
rind de haine la
slobozit.
1/2 taxe, hainele 1/2 taxe
20 fl, îmbră- Pl1ltit 2 fl
ci.mintea
taxe, îmbrllcămintea
1/2 taxe
1/2 taxe, un
rind de haine
taxa 4 fl
brăcăminte şi

73
74

Budeu Armije
Ilincsa Nicolae

Muntyan Janes
Stoikitzla Nikulae

„
„

3

„

5

75

Popovici?

Stoikitza Nikulae

76

Merian Nicolae

Musa Peter

77

„

4

„

ucenic (fiul mester.)

Ilincsa Mihutz

78
79
80
81

ucenic
Dragovits Nicolae
Santej Nikolaj
Nandra Petrut

Statzi Nikulae
Ferko Nicolae
Mungyan Gyorgye
Rlmbas Gyeorgye

1880

82
83

Milos Nikulae
Popovits Nikulite

Rimbas Gyorgye
Berbir Peter

1881

---

---

2

„
„
„

„

2
2
2
3
4

-

taxa Intrare
lmbrăciminte,

-

-

-

-

taxa 6 fl.
1 rfnd de haine

?

5

-

îmbricl.minte,
taxa slobozitului,
1 rind de haine
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-

~

-

Achitat 4 fl

1/2 taxe, im-

~
~

:-"'

~

Atyim Nikula
Lukacs Nikulae
Felko Nikulae

1882
„
„

?
4
4

Koszta Petru
Farkas Bertzi

Muntyan Ni.kulae
Rinibas Gyorgy

1885
„

4
4

taxele de plltit

88
89

Milos Szimon

Lukacs Sandor

„

5

taxe, îmbrlclminte

90

Toma Dani

„

3

--s7

---

Lukncs Sandor

---1881

Floria Gjeorgje

Moisin Petrut
Lada Laszlo
Szirbina Peter

Moisin Nikulae
Lada Ziga
Felko Ni.kulae

Kerekes?

Barbir Peter

Stati Sandru

Vlad Sandor

97
98

Pripane Gjitze
ucenic (fiul mester)

Ferko Szimon
Dragovics Ni.kulae

99

Paraskiv Mihaly

Ferko Ni.kolae

100

Koszta Gyorgye

Muntyan Ni.kulae

„

4

101

Ksurt Petru

Szabo Sandor

„

5

--92
93
94

--

hainele
taxele, îmbrldl.minte

-

-

taxele, îmbrldl.minte

-

-

-

3

Kuss Nicolae

91

-

-

Paraskiv Mihutz
Ucenic {din Hărău)
!vase Stefi

84
85
86

-

-

-

taxa 8 f1
îmbrăclminte

-

taxe, îmbrăclminte

-

„

4

taxa liberare
I rînd haine

4

haine, taxe

-

-

4
3

taxe, haine
taxa 2 fl

-

rest 2 fi

3

taxa cuveniU
4 fl
taxa intrare, l
rlnd de haine
taxele, l rînd
haine

-

n
t::l

-

-

l
?
3

4 fi taxi
taxa angajare
1 rînd haine

.....

>

„
„

1883

:::

rest 2 f1

>

-

taxa slobozit

";::
o

îmbrăclminte

95

--97
-----

--Arsentie Kostantin
102
--103

--104

1884
1885

„

1888

-

Florea Gyorgy

1889

2

Atyim Niculicso

Hafner Sepi

1890

3

taxă, îmbrăcăminte

Muntyan Niculae

Muntean?

1894

3

taxa
4 f1

1/2

Muzeul Castelul Corvineştilor, nr. inv. 607, 1127 Lajstrom pentru inaş, Lajstrom
1. tăiat şi scris Barbir Peter
2. frate cu meşterul
3. frate cu meşterul

4. fiu al meşterului

f, tiv. al

meşterului
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"c
z

-

taxa angajare haine

-

""'>"'
cn

ez
"'c

o

>
">

-

'iii

-

toate sepesele
1/2

taxă

cuvenită,

-

rest

taxă

-

-

2 fl.

"'0

:;><

~

~

~
~

Ul
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ANEXA NR.
Conducerea breslei (asociaţiei) cizmarilor din Hunedoara
intre anii 1842-1891
şi

Numele

I
2
3
4
5
6

Nemet Gyorgy
Rimbas Mihaj
Rimbas Miklos
Lozsardi Abel
Milus luon
Flora Ianos

I
2
3
4

Rimbas Miklos
Lupu Gyorgy
Kerekes Simon
Kedves Albert

I
2
3
4
5
6

27.1861
Moliane Nyikulaj
Keller Ferdinand
„
„
Rimbas Gyorgy 1 Mihutz
„
Rimbas Gyorgyl Iuon
„
Kedves Albert
„
Rimbas Mihaj

Czeh mesterek:
Czeh mesterek:
Atya mester
Dekany
Jegyzo
Commisarius

I
2
3
4
5
6

Musa Peter
Bajetz Peter
Blum Janos
Kilin Miklos
Nyiri Adolf
Iakab Istvan

Atya mester
Bejarok
Bejarok
Dekanyok
Dekanyok
Jegyzo

1
2

Rim(as) Gyergy
Linbas* Mihai

1
2
3
4

Rimbas Gyorgy
Keller Ferdinand
Rimbas Gyorgy 1 Janos
Timar Daniel

19.05.1866

1
2
3

Dragovics Nikolae
Papp Gyorgy
Timar Daniel

06.09.1867

1
2
3
4
5

Musa Peter
Papp Gyorgy
Rimbas Peter
Opriş Nicolaj
Timar Daniel

--

--

--

---

---

prenumele

I

Nr. crt.,

I

Data

17.01.1842

„
„
„
„
„
1850

„
„
„

27.12.1863

„
„
„
„
„
1865

„
„
„

..
„

..
15.01.1869
..„
„
„

I

Funcţia

I

Fo cemester
Atya mester
notarius
lato mester
Lato mester
vitze dekan
Ceh mester
Atya mester
?
Czeh J egyzoje

C(zeh) M(ester)
A(tya) M(ester)
Czeh Mester
Al Cemester
Atya Mester
Czeh Jegyzo
fo Czemester
Al Czemester
Czeh Jegyzo
Fo Czehmester
Al Czehmester
Atya l\lester
Dekany
Cz(eh) Jegyzo

-1
2

Vlad Gyorgy
Kontos Miklos

14.06.1870

Rimbas Mihutz
Vlad Gyorgye
Muntyan Mihutz
Timar Daniel

16.01.1871

„

--1
2
3
4
I

„
„
„

Czeh Mester
Atya Mester
Czeh mester betrln
Czeh mestertiner
Dek:an
Notar
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Nr.

crt.1

Numele

şi

prenumele

I

Data

I

Funcţia

1
2
3
4
5

Rimbas Mihaj
Vlad Gyorgy
Ilintsa Mihutz
Timar Danila
Musa Peter

14.11.1871
„
„

1
2
3
4
5
6
7

Rimbas Mihutz
Bajetz Peter
Di.tna Janos
Florea Gyorgy Ketana
Lupu Nicolajfe
Musa Peter ifiu
Kontos Miklosu

01.01.1874

1
2
3
4
5
6
7
8

Kontos Miklos
Pap Gyorgy
Lozsadi Sandor
Mussa Peter
Lup Miklos
Barbir Gyorgy
Floria Gyorgy
Ti.tnar Daniel

O, I.O 1.1875
„
„
„
„
„
„
„

1
2
3
4
5
6
7
8

Ilincia Mihuci
Pap Gyorgy
Keller Ferdinand
Barbir Peter
Musa Peter
Kilin Miklos
Musia Peter
Kerekes Janos

1
2
3
4

Keller Ferdinand
Barbir Gyorgy
Rimbas Gyorgy
Lup Nicolae

1
2
3
4
5

Keler Ferdinand
Papp Gyorgy
Florea Gyorgy
Lup Nicolaie
Timar Dani

18.26.ian.1879
„

1
2
3
4
5

Keller Ferdinand
Kontos Miklos
Musa Peter
Barbir Nicolae
Ti.tnar Daniel

21.ian.1880
„
„
„
„

Elnok
Al elnok
Kasir
Dekan
notar

1
2
3
4
5

Bejetz Peter
Keller Ferdinand
Kantos Miklos
Rimbas Gyeorgje
Mojszln Gyeorgje

, 16.ian.1881
„
„

Elnok
Al elnok
Kaszir
Notari
Dekan

---

-----

---

„
„

Tze mester
2 Czeh mester
Atya mester
al czeului notar
purUtor de steag

„

Cze mester
Atya Mester
Czeh mester tiner
Dekany
Purtetor de grijă

„
„

''
" steag
Putretoriu
de

„
„
„

„
„
„.

„
„
„
„
„
15 ian. 1878

„
„

25.11.1878

„

„

„

„

„

Ceh mester
Atya mester
Dekany
Bej ar
Bej ar
latto mester
latto mester
notar
Ceh Mester
Atya Mester
A doile tiste
Dekanu
Bejarok
Bejarok
Stagari
A doilea stegar
Cemester
Atya Mester
Dekanu
Jegyzo
ka prezendinte
vijeprezedinte
Atya mester
Notar
Dekany
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„S-au ţinut candidatie şi au fost Kerekes Janos şi Musa Peter în candidaţie şi au kepetatu
Kerekes J.10 voturi
şi Musa P. 12 voturi
ase au remas Musa
P. purtetor de
Steagu"

„s-a hotărit ka Ceh
Mester Tyfnar n-o
mai fi".

„Musa Peter în loc
de notari".
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Nr. crt.

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6
7
8
1
2
3
4

1
2
3

-

4

1
2
3
4

1

2
3
1
2
3
4

1
2
3
4

I

Numele

şi

prenumde

Data

I

Bejetz Peter
Pop Gyorgy
Rimbas Gyorgy
Lup Nik.ulae

13 martie 1883
„
„

Pap Gyorgy
Rimbas Gyorgy
Musa Peter
Timar Juon
Lup Nikulaie
Kontos Miklos
Fel.ko Nik.ulae
Bejetz Gyorgy

1884

"

„"
"

„

„
„

"„

1 lan.1886
„

Pap Gyorgy
Bajecz Peter
Timar Daniel
Muntyan Gyorgy fuhrer

13 ian.1887

„

„
„
„
30.06.1889

Barblr Nicolae
Petru Musia
Kerekes Janos
Moisln Petru

13.ian.1891

Elnok
Al Elnok
Jegyzo
Dekan

„ales în locul lui
Moiszin Gyorgy.
care ne-respectat
statutele breslei".

Viţia

notar
?
vitie pr.
?

„
„

Dekan

„pînll la anul 1891
provizor, pînll la
stimbaria locului de
societate, adecl.
de la ladll"

prejedinte
v. prejedinte
Casari
notari

„
„

„

:Muzeul Castelului Corvineştilor, nr. lnv. 607
X. e vorba de Ilincea

„la beszerlka gr.o.
„la beszerika gr.ka

Pri.mar

„
„
15.lan.1890

Elnok
Al elnok
Kaszir
notar

Elnok
11 Elnok
penztar
notar

„

Floria Janos
Musia Petru
Kerekes Janos
Timar Juon

Oblcnaţil

Elnok
11 Elnok
Pentzar
Notar

1885
„

Pap Gyorgy
Musa Peter
Rimbas Georgie
Lup Nikulae

Barbir Petru
Musa Petru
Gref Joszef

I

Elnok
Kaszir
Al elnok
Dekan
notar
Komiszar
stegar
stegar

"

Pap Gyorgy
Musa Peter
Rimbas Gyorgy
Lup Niculae

Funcţia

I

şi

1127, Lajstrom pentru

in~ şi

Lajstrom

ASPEKTE AUS DER TATIGKEIT DER TSCHISMENMACHERZUNFT
AUS HUNEDOARA IN DEM XVIl.-XIX. JH.
Zusammenfassung
Unter den Handwerken, welche der Herstellung von Kleidung- und Schuhwerk dienten, nahmen die Tschismenmacher einen wichtigen Platz ein, als Beweis, daO sie schon im XVI. Jh. beurkundet wurden.
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Die Grundlagen der Tschismenmacherzunft wurde am 15. Juni 1635 gelegt,
als der siebenbilrgische Filrst Georg Râkoczi I. der hunyader Tschismenmachergemeinschaft, durch die Meister Vlad und Nicolaus vertreten, das Zunftausii.bungsstatut bewilligte.
Das Statut dieser Zunft enthălt 23 Artikel, von denen einige sich auf die
ăltern stiitzen, aber zugleich als Vorbild fiir die Tschismenmacher aus Deva dienten. Aufgrund dieser Artikel bestand die hunyader Tschismenmacherzunft bis zum
Jahre 1872.
Nachdcm sich diese Zunftangehorigen erst zu Beginn des XVII. Jhs. organi~icrten iibernahmen
sie das Einrichtungssystem der siebenbiirgischen Zii.nfte,
doch behalten sie eine Menge von Eigenheiten, welche in den lokalen Gegcbenheiten ihren Ursprung haben. Ein besonders Merkmal stellt die Anwesenhcit
der rumănischen Zunftmitglieder dar, die trotz zahlreicher Diskriminierungsmallnahmen, zahlreich anwesend sind.
Die Tschismenmacherzunft ilbte ihrc Autorităt auf einem Bereich aus, welches sich liber eine Meile hinstreckte. Beginnend mit dem XVIII. Jh. wirkt sie
auf die freie wirtschaftliche Entwicklung hemmend, was zur Einschrănkung ihrer
Autorităt in der Mitte des XIX. Jhs. fiihrte.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

UN HUNEDOREAN AFIRMAT IN MARGINIMEA SIBIULUI
NICOLAE HENŢIU (1842-1923)

DUMITRU PELIGRAU

Din galeria reprezentanţilor de frunte ai luptei pentru libertate naşi progres social, fii ai meleagurilor hunedorene, face parte şi
Nicolae Henţiu. S-a născut la 24 iunie 1842 1 în Rişca, comună fruntaşă
din fostul comitat al Zarandului, într-o familie în care „preoţia era o
tradiţie", iar sentimentele patriotice erau adînc înrădăcinate la fiecare
membru al ei, care nu putea să nu aib{1 drept ideal de viaţă figura bunicului dinspre mamă, participant activ la răscoala ţărănească din sec.
XVIII-lea condusă de Horia, sau a tatălui, fost căpitan în „legiunea gernină Arieş şi Criş", în cursul anilor 1848-1849 2 •
„Primele cunoştinţe de carte", tînărul N. Henţiu le-a primit de la
bunicul său Ignat Henţiu, completate din 1850 cu cele primite de la
învăţătorul George Bota clin Rişculiţa. Intre anii 1853-1860, şi-a continuat pregătirea la şcoala primară săsească din Sibiu, trecînd apoi la
Liceul din Beius, U:1de a învăţat - după propria mărturisire - „carte
românească şi simţ românesc", făcînd totodată cunoştinţă cu Partenie
Cosma, unul dintre colaboratorii lui Gojdu. A urmat între anii 18641867 cursurile Academiei de Drept clin Oradea Mare, unde a făcut, „mai
multă politică decît carte", făcînd pe agentul electoral în circumscripţiile Ugra şi Tinca 3 . Intors acasă, Nicolae Henţiu ocupă postul de notar
cercual în Hişculiţa pînă în 1870, cînd i se propune postul de silvicultor în fostul comitat al Zarandului, pe care-l acceptă şi-l ocupă pînă în
1881.
„Am primit aceast{1 slujbă după ce mi s-a spus că în postul acesta
trebuie un om cu capul amină, căruia să nu-i pese de nimenea şi să
nu cruţe pe nimenea în caz că ar dori să facă prevaricaţie, şi că nu
găsesc om mai potrivit decît mine. Era vorba de segregarea (despărţi
rea) pădurilor între foştii proprietari iobagi, şi în fostul Zarand aproape
întreaga avere imobilă a ţăranilor consta din pădure" 4 •••
Sarcină grea, pe care imparţialul N. Henţiu a rezolvat-o cu succes.
Pînă în luna martie a anului 1882 a rămas pe meleagurile hunedorene ale Zarandului, cînd o dată cu alegerea lui ca notar, în Gura-rîului, „Curriculum vitae" (vivendi) urmează să se desfăşoare pe meleagurile sibiene. La Gurarîului a stat pînă în anul 1886. Atestată la anul
1380 această aşezare a făcut o vreme „oficiul" de pază de graniţă, avind
să apere comuna mamă (Cristian) împotriva năvălirilor duşmane de
peste munţi". În vremea în care N. Henţiu era notar, comuna, din puEct
de vedere administrativ (şi judecătoresc), aparţinea de cercul Săliştei.
ţională

1 In Autobiografia sa, N. Henţiu precizează data naşterii astfel: „Sint născut
în ziua de Sf. Ilie anul 1842", deci cu o lună mai tîrziu decit data amintită de
noi, potrivit pietrei funerare aflătoare în cimitirul „Grui" din Sălişte - Sibiu.
2 N. Henţiu, Autobiografie, Sălişte, f.a. p. 8-10.
3 Idem, p. 10.
• Idem, p. 10-11.
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care alături de alte patru cercuri (preţuri) alcătuiau comitatul Sibiului5 •
In problemele bisericeşti şi şcolare, Gurarîului depindea de protopopiatele Sălişte şi Sibiu. Comună de aprox. 2880 locuitori (la 31 dec. 1894)
cunoscuţi ca oameni destoinici şi gospodari care se ocupau din tată în
fiu cu lemnăritul (produsele lemnoase erau desfăcute - ca mărfuri pe pieţele Sibiului, Săliştii sau Ocnei Sibiului), Gurarîului se bucura de
o bună administraţie, la care şi-a adus aportul şi notarul N. Henţiu.
Trăind şi activînd între mărgineni, hunedoreanul N. Henţiu, a deprins
o serie de obiceiuri, moravuri bune şi datini („băgatul cu junii", de
pildă), pe care le va aprofunda în Sălişte. Din anul 1886, o dată cu
moartea fostului notar Dumitru Florian, N. Henţiu este ales prim-notar
în Sălişte, funcţionînd pină la data de 1 august 1907 cind se pensionează.
„Om voinic, cu ochiul viu, cu mersul de cătană" - îl imortalizează
un contemporan într-un roman ciclic - căruia „ ... toate fetele din sat
îi erau nepoate, după cum îi erau nepoţi toţi flăcăii, şi mai mult sau
mai puţin cei şapte mii de locuitori ai <>atului. D-l notar le era unchi,
avocat şi povăţuitor; îi boteza, îi însura, îi îngropa, vindea, cumpăra,
zidea şi dărîma pentru dînşii. Primarii 5e schimbau, preoţii şi judecă
torii de asemenea. Unii mai mureau, alţii îmbătrîneau, numai domnul
notar rămînea neclintit. Domnia-sa părea a fi alcătuit aşa cum era astăzi, într-o epocă preistorică, !'.'i de atunci ieşise din Legea schimbătoare
a firei, păstrîndu-şi aceeaşi binevoitoare tinereţe, aceeaşi putere şi
aceeaşi jachetă. Numai părul i se mai rărise, şi haina i se pătase, dovadă, aceasta din urmă, a unei stări sufleteşti ce nu împiedica niciodată
pofta de mîncare, şi dovadă, poate, şi a unei rînduieli casnice ce lăsa
de dorit. Căci, lucru ciudat, un om cu atitea rude trăia singur cuc ... " 7 •
N. Henţiu a fost - în comuna fruntaşă a Mărginimii - cel mai important colaborator al lui Petru Drăghici fostul prim-pretor comunal
în toate lucrările mai de seamă ale comunei. A fost creatorul şi organizatorul grădinii publice (Parcul săliştean, considerat de contemporani
drept „Făt-Frumos" al lui „Nenea Henţ", de care s-a interesat pînă în
ultimele clipe ale vieţii. S-au realizat, în timpul notariatului său, două
impozante edificii: Casa culturală (actualmente sediul primăriei comunale) şi justiţia (astăzi internat pentru elevii navetişti ai liceului din
localitate). A fost realizată lucrarea temerară de îndiguire a Rîului Negru, care străbătea localitatea pe la mijlocul ei, urmînd ca malurile
~ Ioachim Munteanu. Monografia
Sibiu. 1896, p. 83-84, 87 şi 211-212.

economico-culturală

a comunei Gurariului,

6 Lemnăritul şi cojocăritul, alături de alte ocupaţii, erau specifice şi Ţării
Zarandului, aşa incit notarul N. Henţiu se simte în Mărginime „ca acasă". Trebuie să menţionăm existenţa unor schimburi economice şi a unor relaţii sociale
şi culturale între locuitorii Zarandului şi cei din Mărginimea Sibiului, ocazionate
şi de tirgurile săptămînale şi de ţară din Brad, Baia de Criş, Abrud, Sibiu, Ocna
Sibiului, Sălişte (vezi N. Dunăre, Portul popUlar din Ţara Zarandului, în Sargetia,
IV, 1966, p. 231-235.
7 Duiliu Zamfirescu, lndreptari. Ana, Bucureşti, 1977, p. 101-102. In roman,
eroul poartă numele Zgurea, iar modelul real a fost de fapt Nicolae Henţ (sau
Henţiu) şi în sat i s-a ridicat ulterior o statuie. Această identificare a personajului (ca şi a altor personaje ale cărţii) a fost precizată de presa sibiană în 19091911, in cursul Polemicilor cu scriitorul, după discursul de recepţie la Academie.
Vezi nota 84, p. 327 Ia romanul lndreptdri.
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înalte să fie legate între ele cu frumoase poduri care rezistă intemperiilor naturii şi în prezent.
La începutul veacului nostru (1906), un prestigios om de cultură
îl cunoaşte pe N. Henţiu care „poartă voios cei peste 60 de ani ai săi",
şi-l admiră in postura de desenator al „României" („danţ de salon",
combinat din jocuri naţionale") 8 •
Acelaşi cărturar releva spiritul de asociaţie al mărginenilor, din
care au izvorît multe societăţi cu scopuri economice, culturale şi filantropice, cum au fost: „Asociaţia meşteşugarilor („Reuniunea meseriaşi
lor din Sălişte"), societatea de lectură (cu o „Casină publică"), „Grădina
economică", „Reuniunea de cîntări", „Societatea de înfrumuseţare a Să
liştei", „Reuniunea de înmormîntare" etc., la care a activat şi pe care
le-a sprijinit inimosul prim-notar N. Henţiu 9 .
In anul 1915, după o scurtă oprire la Braşov, unde se întreţine cu
prof. Axente Banciu şi cu alţi cunoscuţi, N. Henţiu soseşte la Bucureşti,
„descălecînd" la fratele său Adam Henţiescu, militant activ al luptei pentru independenţă, libertate şi unitate naţională a poporului român 10 .
Această strămutare în vechiul regat, N. Henţiu şi-o motivează astfel" ...
După izbucnirea războiului, la 1915, un binevoitor mi-a destăinuit secretul oficial că din Sălişte sin t trei persoane trecute pe lista neagră:
Dr. N. Comşa, Dr. I. Lupaş şi eu, cari, în cazul unui război din România, vor fi cu siguranţă internaţi. Văzînd primejdia care mă aşteaptă
şi cetînd şi auzind despre felul tratamentului internaţilor sîrbi la Sopron dintre cari foarte mulţi treceau la cele eterne, hotărîi să trec în
România ... " 11
fo noiembrie 1917, este arestat şi ţinut în detenţie mai întii la
Braşov, apoi la Cluj, iar în octombrie 1918 este eliberat 12 .
La Sălişte ajunge la 30 noiembrie aceleaşi an.
ln vara anului 1922 a fost aniversat de mărginenii silişteni cu ocazia împlinirii venerabilei virste de 80 de ani, printr-o frumoasă manifestaţie de recunoştinţă, „Nenea" Henţiu, cel care „fîlfîia steagul conştiin
ţei naţionale, iar din sufletul lui nobil şi iubitor ar fi împărţit energie
pînă peste coarnele Munţilor Apuseni, tuturor fraţilor de sînge ... ".
La 10 mai 1923, hunedoreanul N. Henţiu „atît de iubit de moţii
lui dragi, dintre care a văzut lumina zilei cit şi de fireşii Sălişteni, pentru cari s-a hotărît să lupte şi să muncească" a încetat din viaţă fiind
înmormîntat în cimitirul din Grui (Sălişte), unde (în semn de recunoştinţă) nepotul său din Brad, pe nume Nicolae Henţiu i-a ridicat un
monument funerar din marmură neagră realizat de N. Bloţiu.
C. Stere, Scrieri, Bucureşti, 1979, p. 157.
Ibidem. Vezi şi D. Peligrad, Forme de organizare ale activitiiţii economicesociale şi culturale a „obştei" siiliştene (mss.).
10 Emil Pop, Un reprezentant de frunte al luptei pentru independenţii şi
libertate naţionald a poPQrului român: Adam Henţf.u-Henţf.escu, in Sargetia, XIII,
1977, p. 601-604.
11 N. Henţiu, op. cit., p. 11-12.
8
8

12 In textul gravat pe soclul bustului său de bronz din parcul Săliştii, „Prietenii, adoratorii şi rudele" au înserat şi motivul întemniţării lui N. Henţiu astfel: „ ... Pentru sentimentele şi activitatea lui românească a suferit temniţa ungurea.cA de stat în anii 1917-1918., .„
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în iulie 1934 „prietenii, adoratorii şi rudele" fostului prim-notar
Henţiu au asistat la serbarea dezvelirii bustului acestuia existent
pînă astăzi în parcul comunal săliştean (realizator al bustului: R. Moga).
„Săliştea a fost pentru nenea Henţ se consemnează în prefaţa nesemnată a amintitei Autobiografii puternica redută de unde a pornit
lupta de redeşteptare naţională în vremuri tulburi şi grele. Şi această
redută i-a fost mai preţioasă decit lumina ochilor. Din zori şi pînă-n
noapte a trudit, a alergat şi a muncit ca să o facă cit mai mare, cit
mai frumoasă şi cit mai rezistentă. A voit şi a putut. A învins piedici,
obstacole, împotriviri şi a reuşit. N-a vrut să cunoască ce-i disperarea,
N.

nici ce-i oboseala ... "13.
ANEXA NR. 1
Rudeniile şi prietenii au ridicat bustul fostului prim-notar N. Henţiu în part'Ul din Săliştea, creaţiunea răposatului. Dezvelirea bustului se va face duminică
7n 22 iulie a.c ..
La aceasta sînteţi poftiţi.
Sălişte, la 16 iulie 1934.
Comitetul aranjator. 1ntr-o Irumoas{1 durninică s-a ţinut serbarea după urmiitorul ... •

Fig. 1 -

lui

Bustul lui N.

Henţiu

la

Săliştea

Sibiului

• Invitaţia tipărită pentru se~-barea. dezveiir:i lrns~ului lui N. I-Ien.tiu ne~a parvenit prin bunăvoinla
din Sălişte

P 1 1i~a Pătruliu
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ANEXA NR. 2
IUBITE DOMNUL(E) DIRECTOR

Felicit pe toţi cei care fie cu fapta - mai ales - fie cu îndemnul cald şi
cu sfatul priceput, au contribuit cu ceva la trecerea în faza materializării, într-o
formă demnă de o comună ca Săliştea a recunoştinţei cu care datora comuna noastră sufletului regretatului Nenea Henţiu, fruntaşului ei cu inimă atît de românească şi de generoasă şi cu sufletul ripisit în atîtea frumoase opere care azi fac
mîndria comunei în fruntea căreia a stat. Regret totuşi ceva, regret că cheltuiala
bustului o acoperă un nepot şi nu săUşten.ii, cum s-ar cuveni. Şi o regret fiindcă
împrejurarea aceasta, oricum vor căuta unii să tălmăcească, nu ne face cinste,
ba nici mîngîiere măcar nu ne aduce, reducînd importanţa bustului Ia un gest
frumos din partea sufletului recunoscător al unui membru al familiei. Şi nu
acesta este scopul . . . Bostul trebuie să se ridice, fiindcă sufletul nostru simte
nevoia acestui semn material al recunoştinţei şi dragostei generaţiilor car~ I-au
cunoscut, iubit şi apreciat.
De aceea, nu-mi pot închipui acest bust fără inscripţia pe soclu: „Ridicat
de recunoştinţa săleştenilor".
Dar cum s;\ scrii aceste vorbe cînd ele nu corespund adevărului. Un bust
ridicat din ofranda unui membru al familiei mai poate sugera contemplatorului
recunoştinţa unei comune întregi pentru faptele de interes obştesc, ale celui care-l
înfăţişează? Mai poate fi el stimulent, mereu prezent al generaţiilor care se vor
succeda spre infinitivul viitorului, pentru jertfe dezinteresate pe altarul binelu'.
obştesc? Căci, în definitiv, acesta este rostul turnării imaginei lui Nenea Henţiu
în bronzul vecinicei recunoştinţe. Banii destinaţi de nepotul său acoperirii cheltuielilor reclamate de executarea şi ridicarea bustului se pot întrebuinţa pentru
crearea unei fundaţii cu anumit scop sau pentru înfiinţarea unei biblioteci publice, care să poarte numele celui în amintirea căruia se jertfesc cheltuielile
bustului vor trebui, însă, după părerea mea, suportate de sălişteni, din obolul
tuturora, iar ce nu se va ajunge, din venitele (sic) unor concerte, reprezentaţii
etc„ date de societăţile de acolo. Eu, în cazul că cei care şi-au luat sarcina pregătirii acestei serbări a recunoştinţei, adera la această părere, ofer din parte-mi
la colecta pe care vor porni-o 500 (cinci sute) lei, rămînind să-i expediez cînd va
fi nevoie de ei.
De încheiere, Vă mulţumesc de atenţia cu care m-aţi onorat, punindu-mă Ia
curent cu cele săvirşite pînă acum şi Vă rog să primiţi, din pragul noului an, cele
mai calde urări de sănătate şi spor in toate cele bune pentru toţi membrii familiei dv.•
Devotat
Ax. Banciu

Braşov: 6 ianuarie 1934
Str. Mureşenilor 22

EIN HUNIADER DER SICH IN DER „MARGINIMEA SIBIULUI"
BEAHAUPTETE
Zusammenfassung
N. Henţiu war ein bedeutender Vertreter des Kampfes fiir nationale Befreiung
und sozialen Fortschritt. Er wurde im Huniader Gefilde geboren und zeichnete
sich zwischen den Jahren 1867-1881 als Gemeindenotar, Schulinspektor, Forstmeister au.s.
Spater iibte er eine patriotische Tatigkeit im Hermannstâdter Stuhl aus; und
zwar 1882-1886 als Notar in Gurarîului, dann als Hauptnotar in Sălişte (18861907). Als solcher wurde ihm die Dank'.Jarkeit und Liebe der Generationen die
ihn kannten - welche ihn schătzten und achteten - zuteil.
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REVENDICARILE ROMANILOR DIN ORAŞTIE
lN PERIOADA ABSOLUTISTA

GHEORGHE NAGHI

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania va cunoaşte o perioadă dificilă după revoluţia de la 1848-1849 reflectată doar în activitatea delegaţiei naţiunii române la Viena, ale cărei petiţii, memorii şi
proteste vor încerca să îmbunătăţească situaţia social-politică şi să transpună în realitate revendicărilor românilor din cadrul monarhiei habsburgice. Este o perioadă de stagnare politică pentru români cauzată de
presiunea reacţiunii din Viena şi Cluj.
Reprezentanţii românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş
Bucovina s-au prezentat la Viena cu un program politic ce consta,
în principiu, din: menţinerea autonomiei Transilvaniei istorice (Ardealul), recunoaşterea naţiunii române ca naţiune politică, reprezentanţi
proporţionali în dietă, administraţie şi învăţămînt naţional (1848), recunoaşterea autonomiei politice pentru toţi românii din imperiu, 1 restaurarea vechii Mitropolii Ortodoxe a Transilvaniei. 2
Caracteristica fundamentală a luptei politice desfăşurate de români, în acei ani, consta în unitatea programelor prezentate, 3 unitate reliefată încă din timpul revoluţiei de la 1848-1849 prin colaborarea fruntaşilor revoluţionari Avram Iancu, Nicolae Bălcescu şi Eftimie Murgu,
unitate în care s-au întîlnit românii de pe ambele versante ale Carşi

paţilor.4

drepturilor poporului român şi obţinerea revendise ridică cei mai iluştri fruntaşi, cu efort şi intensitate
sporită. Prezenţa la Viena, rînd pe rînd, a lui Andrei Şaguna, Simion
Bărnuţiu, A. T. Laurian, Ioan Maiorescu, Al. P. Ilarian, Timotei Cipariu, Avram Iancu, Ioan Popasu, Aaron Florian, Petru Mocioni, Petru Cermena, Ioan Dobran şi a altora, va genera un val de memorii şi proteste
fără precedent. Suma acestora în perioada 13/25 februarie 1849
19 februarie 1851 înaintate forurilor centrale se ridică la un număr de
Intru

apărarea

cărilor naţionale

1 D. Suciu, Acţiuni politice româneşti împotriva suprimării autonomiei Transilvaniei fntre 1848-1868" în volumul Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900), Cluj-Napoca, 1978, p. 86; D. Suciu, Lupta naţio
nalităţilor din imperiul habsburgic pentru înfăptuirea programelor lor politice la
mijlocul secolului al XIX-lea, în AIIA. Cluj, 1972, XV, p. 186-191.
2 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatulut, Timişoara, 1977, p. 157-162;
K. Hitchins, Ortodoxy and Nationality; Andrei Şaguna and the Rumanians of
Transylvania, 1846-1873, London, 1977, p. 87-95; M. Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, ed. II, Sibiu, 1978, p, 339.
a V. Netea, Unitatea naţională a poporulut român în programele şi manifestările revoluţiei de la 1848, în Sargetia, 1979, p. 343-360.
4 I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, Bucureşti, 1968, pp. 185-

186, 188, 189.
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27, pe lingă cele cîteva mii înaintate autorităţilor guberniale. 5 Pentru
a fi aduse la cunoştinţa românilor din Principate se vor publica, nu intimplător, pe lingă alte reviste, şi în Magazin istoric pentru Dacia, publicaţie ce exprima ideea de unitate naţională. 6 Ele nu reprezintă altceva
decît continuarea ideilor paşoptiste, sau aşa cum le definea George Bariţiu, o reeditare a postulatelor fundamentale din Slupplex Libellus Valachorum.7 Mai apoi petiţiile vor fi considerate de Nicolae Iorga „un adevărat proiect de constituţie românească în veşmîntul ortodoxiei ocrotitoare".8
Una din chestiunile esenţiale care făceau obiectul preocupărilor delegaţiei de la Viena, ca şi a tuturor românilor, era instituirea consîngenilor în funcţii oficiale sub noul regim. Situaţia era negativă pentru
români din cauză că majoritatea funcţiilor din administraţie au fost
ocupate cu austrieci sau funcţionari aduşi din Boemia, Moravia, Bucovina sau Galiţia 9 care nu cunoşteau aproape de loc limba şi obiceiurile
populaţiei române din Transilvania.to
Problema dreptului românilor de a ocupa dregătorii publice, în raport cu numărul populaţiei - ca un deziderat paşoptist - în comparaţie cu patriciatul săsesc, care încerca să-şi adjudece cele mai numeroase
posturi, a făcut obiectul mai mult petiţii şi memorii din anii 1849-1851,
începînd chiar cu petiţia generală din 13/25 februarie 1849, unde la
punctul 3d se preconiza organizarea administraţiei în comunităţile româneşti, iar cea din 10 ianuarie 1850 la punctul 2 stipula dreptul românilor de a ocupa dregătorii publice în raport cu numărul populaţiei. 11
Apariţia constituţiei octroate din 4 martie 1849 a generat un nou
val de proteste ale delegaţiei române, mai ales că, doar românii au
fost repartizaţi în mai multe ţări de coroană deşi constituţia prevedea
egalitatea tuturor naţionalităţilor şi limbilor în administraţia publică.
5 A. T. Laurian, Die Romănen der osterreichischen Monarchie, tom. I-III,
Viena, 1851, apud C. Albu, Alexandru Papiu llarian, Bucureşti, 1977, p. 77; T. Boş
caiu, Ioan Popasu şi mişcarea revoluţionară de la 1848 din Transilvania, în Studii
de limbă, literatură şf. folclor, Reşiţa, 1978, IV, p. 391; D. I. Ionescu, Contribuţii
privind apariţia revistei Magazin istoric pentru Dacia, în Studii, 1972, tom 25,
nr. 2, p. 14&-147.
8 P. Teodor, Din nou despre „Magazin istoric pentru Dacia" fn Transilvania,
tn ActaMN., Cluj, III, 1966, p. 511-519; Idem, George Bariţ şi Principatele române
pfnă la 1848, în AJIC., 1963, VI, p. 77-89.
7 [G. Bariţ], O reflestune la petiţiunile vechi şi noă ale naţiunii române din
Transilvania, în Foaie pentru minte, inimii şi literaturii, XIV, 1851, nr. 39, p.
302-303.
8 N. Iorga, Isotria Românilor, voL X, Bucureşti, 1938, p. 68.
8 Ion cavaler de Puşcariu, Notiţe despre întîmplările contemporane, Sibiu,
1913, p. 42.
10 A. Berzeviczy. Az abszolutizmus kora Magyarorszd.gon, 1849-1865, Budapesta, vol. I, 1922, p. 218-219.
11 Petiţionile Naţiunei Române, f.l., f.a., p. 3; D. P. Ionescu, art. cit. p. 148;
Petiţia de mai sus este reprodusă sub titlul Cererile românilor din monarhia austrtacii tn Foaie pentru minte, inim4 şi literatură, XII, 1849, nr. 13, p. 97-100;
Dte Rumănen, op. cit. vol. III, Viena, 1851, p. 3-7; „Magazin Istoric pentru Dacia", VII, 1851, nr. 1, p. 1-5; N. Popea, Memorialul Arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei baron de Şaguna sau luptele naţionale-politice ale românilor, 18461873, Sibiu, 1889, p. 400-408.
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Ca urmare prin petiţia înaintată chiar a doua zi, 5 martie 1849, romanu
revendică posibilitatea organizării administrative şi a folosirii limbii
române 12 iar în 12 martie 1849 cer unirea tuturor într-un corp naţional
- deşi în 10 martie 1849 Consiliul de Miniştri respinge propunerea
înfiinţării unui ducat românesc 13 ca elementul cel mai compact şi
numeros. 14 Preconizau un corp naţional ca al saşilor care aveau acest
drept căci noua constituţie le recunoştea statutul special din
Fundus regius - nu se justifica transformarea pămîntului regal (Fundus
regius) în pămînt săsesc, arătau petiţionarii, pe motivul că e locuit în
majoritate de români, 15 aducînd date concrete în 23 martie 1849. Cu
toate asigurările date de împărat la petiţia din 14/26 iunie 1849 semnată
de bănăţenii Petru Mocioni, Petru Cermena şi Ioan Dobran, 16 cu privire
la înfiinţarea unor instituţii „organice" pe seama românilor, situaţia nu
€ra deloc clarificată 17 iar răspunsul la petiţia generală întîrzia. In consecinţă o reînoiesc în 6/18 iulie 1849 prezentînd detailat problema funcţiilor publice pentru români. 18 Se arată în această petiţie că cei mai însemnaţi bărbaţi ai românilor sînt prezentaţi ca nişte oameni lipsiţi de
experienţă. Combat afirmaţia că în sinul naţiunii române nu se află
bărbaţi practici şi capabili de a deţine dregătorii publice, aşa cum susţinea Alexander Bach. 19 Contrar ideilor preconcepute, cu circulaţie între oficialităţi, petiţionarii arată că românii dispun de bărbaţi care au
îndeplinit posturi imortante. Ii aduc exemplu pe cei din Comitetul de
pacificaţiune, care în timpul revoluţiei, pentru a evita cruzimile au dovedit un tact deosebit în răsăritul monarhiei. La fel cei ce au condus
Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 au demonstrat cunoaşterea situaţiei politice şi sociale mai bine ca bărbaţii de stat. în concluzie petiţio
narii constată că peste tot în ţară se află bărbaţi „cultivaţi", „probaţi"
în dregătorii, care trebuie să fie luaţi în considerare la noua constituire
a monarhiei. 2 0 Pentru a dispune de mai mulţi români competenţi în posturile politico-juridice, se solicită la 1 septembrie 1849 o facultate juMemorialul deputaţiunei române către ministeriu, în „Foaie pentru inimă
XIII, 1850, nr. l, p. 37; I. Puşcariu, Mitropolia românilor ortodocşi
din Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900, p. 13-18; Memoriile arhiepiscopului şi
mttropolitulut Andrei Şaguna din anii 1846-1871, Sibiu, [1923], p. 27.
11 K. Hitchins, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, Cluj, 1970,
12

şi literatură",

p. 19.
14

Plânsoare

după ieşirea constituţiunii,

în Foaie pentru minte,

ratură, XIII, 1850, nr. 2, 9-11.
1s Petiţionile ... p. 16-17.
1s I. D. Suciu, op. cit., p. 219.
11 Petiţionile ... p. 23; cf. S.

inimă şi

lite-

Dragomir, Avram Iancu, ed. II, Bucureşti, 1968,
p. 284.
ia Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva personală G. Bariţ, cota 743, cf.
S. Dragomir, op. cit., p. 285.
19petiţionile ... p. 24; S. Dragomir, Studii şf documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anti 1848-1849, vol. I, Sibiu, 1944, p. 334.
20 Petiţionfle ... p. 25-27; în ziarele „Loyd" şi „Wanderer" apăreau articole
înverşunate împotriva românilor, cf. C. Bodea, Lupta românilor pentru unitatea
naţională, 1834-1849, Bucureşti, 1967, p. 195.
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ridică naţională.21 Un efort deosebit va depune în acest sens şi Avram
Iancu. 22
Neacord.indu-se atenţie cererilor româneşti, aceştia se văd nevoiţi
să intervină din nou la minister, în 10 ianuarie 1850, pentru numirea
connaţionalilor lor în dregătorii publice, în proporţie cu numărul populaţiei;23 limba română să-şi ocupe locul firesc nu numai în Biserică şi
şcoală ci şi în administraţie; preoţii să nu mai fie arestaţi; 24 şi să se
înfiinţeze un istitut de învăţămînt superior pe seama românilor pentru
a nu li se imputa că nu posedă calificare suficientă. 25 .
Un protest ridicat împotriva împărţirii teritoriale a „conduselor fă
cute de universitatea naţiunei săseşti", este cea semnată de delegaţii
românilor26 tn 25 februarie 1850, pe considerentul că dreptul prea mare
acordat saşilor ştirbeşte principiul egalei îndreptăţiri a naţiunilor şi
ameninţă existenţa românilor din Fundus regius. 27 Se cuvine şi o precizare. Românii nu au fost împotriva naţionalităţii săseşti cum nu au
fost nici împotriva celei sîrbeşti în Banat. !nsă aşa cum bănăţenii în
decembrie 1849, ataşaţi de programul general comun, au protestat împo ....
triva înglobării la Voivodina sîrbă şi cereau reunirea tuturor românilor
din monarhie şi despărţirea de ierarhia sîrbească aşa şi în Transilvania
solicită să li se acorde ceea ce s-a dat sîrbilor în Banat sau saşilor. 28
Poziţia intelectualilor români faţă de „naţiunea" săsească îşi primeşte clarificarea deplină în „apologia" alcătuită de Pavel Vasici în
1851, menţionată de George Bariţiu, 29 dar publicată abia în 1975,3 0 im21 Petiţionile ... p. 39-40; N. Popea, op. cit., p. 360-363; C. Albu, op. cit.,
p. 78, 81. Tot pentru o facultate filozofică juridică intervine Şaguna printr-o delegaţie la Viena în 21 decembrie 1850, cf. T.V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele
politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară, vol. I, ed. II, Sibiu, 1904,
p. 690.
22 S. Retegan, Cinci petiţii inedite din 1852 ale lui Avram Iancu, în Sargetia,
IX, 1972, p. 248, 251-252; Idem, Lupta burgheziei româneşti din Transilvania pentru infiinţarea unei facultli.ţi juridice româneşti (1848-1883), în AIIA., Cluj, X,
1967, p. 307-317; Pentru caracterizarea acţiunilor lui Avram Iancu din aceşti ani
vezi E. Stepan, P. Teodor, Avram Iancu în lumina unor noi izvoare istorice, în
Studia, Fasc. 2, XVII, 1972, p. 47-53.
21 Petiţionile ... p. 27; N. Popea, op. cit., p. 400-408; M. Popescu, Documente
inedite privitoare la istoria Transilvaniei intre 1848-1859, Bucureşti, 1929, p. 152.
2' I. D. Suciu, op. cit., p. 239-240; C. Feneşan, Două petiţii ale românilor
bli.nli.ţeni dupli. inii.buşirea revoluţiei de la 1848-1849, în Apulum, XI, 1973, p.
809-817; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 161-162.
2S Petiţionile.. . p. 69. Românii erau ocoliţi de autorităţi sub pretextul că
nu posedă cărturari potriviţi pentru funcţii publice, cf. S. Dragomir, Avram Iancu, _ed. II, Bucureşti, 1968, p. 285-286.
26 Petiţia a fost semnată de T. Cipariu, I. Popasu, Gr. Mihali, Ghenadie Popescu, P. Mocioni, P. Cermena, A. T. Laurian, B. Ciupe, I. Maiorescu, C. Pomuţiu,
A. Florian, Gr. Popovici şi I. Dobran.
t7 Petiţionile ... p. 71-73.
28 I. D. Suciu, Nicolae Tincu Velta (1816-1867). Viaţa şi opera lut, Bucureşti,
1945, p. 33-34; Idem, Ştiri romaneşti privitoare la revoluţia sfrbilor in Revista.
Istoricii Românii., XVII, 1947, Fasc. 1-11, p. 121-130; Idem, Revoluţia de la 18481849 fn Banat, Bucureşti, 1968, p. 219; Idem, Rumănen urni Serben in der Revolution des Jahres 1848 im Banat, ln Revue des etudes sud-est europeennes, 1968.
VI, nr. 4, p. 609-623.
21 G. Bariţiu, Biografia lui dr. Paul Vastei, în „Observatorul", IV, 1881, nr. 77,.
.P. 30~310; nr. 78, p. 313-314; nr. 79, p. 317-318; nr. 80, p. 321-322.
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potriva unor elemente aristocratice reacţionare săseşti, apologie în care
dezvăluie calomniile ridicate asupra naţiunii române în perioada 18491852. Vasici sesizează că patriciatul săsesc şi nobilimea maghiară, după
revoluţia de la 1848, priveşte cu dispreţ soarta românilor încercind să-i
readucă în situaţia politico-socială anterioară revoluţiei. Adevărul se va
confirma în 1867 prin înfăptuirea dualismului. 31 Dacă la observaţiile lui
Vasici adăugăm şi faptul că „inteligenţa" românească era considerată
periculoasă de către ministrul Schwarzenberg, opinie comunicată lui
Alexandru Şt. Şuluţiu 32 se explică reţinerea autorităţilor de a-i numi în
funcţii publice pe români.
Era firesc, deci, ca numărul celor numiţi în administraţie, în acest
răstimp, să fie extrem de mic, aşa cum avea să constate şi Şaguna 33 în
anul 1850, numărul lor avînd să ajungă pînă la diploma din octombrie
1860 abia la 172 de funcţionari. 34 De fapt, în administraţia centrală a
Transilvaniei funcţionau doar trei români: doi inspectori şcolari (unit
şi ortodox) şi un traducător pentru gazeta oficială. Doar doi avocaţi români aveau dreptul să apere în instanţa Curţii de apel din Sibiu, forul
suprem de judecată în principat. La tezaurariat românii nu ocupau nici
o funcţie importantă. 35 Majoritatea funcţiilor administrative locale importante, chiar în ţinuturi cu majoritate românească, erau ocupate fie
de maghiari, fie de saşi. 36 in ţinutul Zărandului au rămas în funcţii oficiale doar românii care erau şi înainte de revoluţie. După revoluţie
au fost numiţi doar germani din Bucovina şi saşi. in ţinutul Alba Iuliei
au fost numiţi în majoritate maghiari. Iar în Orăştie şi ţinuturile măr
ginaşe nu exista nici un român în funcţie oficială.3 7
Reacţia viguroasă a fruntaşilor români a fost promptă asaltind
Curtea din Viena cu nenumărate petiţii şi memorii, aşa cum am arătat,
fără nici un folos fiind pur şi simplu alungaţi din Viena. 38 Ceea ce nu
s-a reuşit la Viena, s-a încercat să se rezolve pe plan local inaintindu-se petiţii guvernatorilor (din Banat sau Transilvania) sau organizind
mitinguri de protest. in cadrul lor preoţii ortodocşi sau uniţi şi alţii
înpărţeau formulare pentru petiţii şi condamnau instalarea de funcţionari maghiari şi saşi în ţinuturile româneşti, ceea ce a determinat
arestarea multora.39 Cauza naţională înlătura barierele confesionale. Conao G. Bariţ
logiei„ s-a oprit
romdnilor

şi

contemporanii

şi

Grigore

săi,

voi. II,

Bucureşti,

1975, p. 25; Asupra „apo-

Ploeşteanu:

bdnăţeni şi transilvăneni,

Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile
in Banatica, IV, 1977, p. 275-276.

G. Bariţ şi contemporanii săi, voi. II, p. 29. Nici in acel răstimp funcţio
narii români nu sînt admişi în posturi cf. „Albina„, I, 1866, nr. 22.
s2 C. Bogdan-Duică, Notesul de fnsemnări al lui Simion Bărnuţiu (1849-1863),
în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, voi. II, Bucureşti, 1923, p. 211.
» Memoriile Arhiepiscopu.lui ... , Sibiu, (19231, p. 41-42.
H G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei, II, Sibiu, 1890, p. 632.
as K. Hitchins, op. cit., p. 22.
H A. Berzeviczy, op. ctt., vol. I, p. 151-152.
n Vezi Anexa.
1e G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 683; G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 214; S. Dragomir, op. cit„ p. 310; M. Badea, Gh. I. Badea, Avram Iancu. fn conştiinţa poporu.lui romdn, Cluj-Napoca, 1976, p. 122.
18 K. Hitchlns, op. cit., p. 25; V. Netea, lnsemnările de l.a Viena ale lui A. T.
Laurian (14 ianuarie 1849-17 aprilie 1852), in Studii, XXIII, 1970, nr. 3, p. 525.
11

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

:.l42

GH. NAGHI

cludentă

este în acest sens „plenipotenţa" - una din numeroasele care
împuterniceau pe cei delegaţi să plece la Viena, pentru a acţiona în
numele naţiunii - dată şi semnată de protopopul unit al Mediaşului
Ştefan Moldovan, alături de alţii, episcopului ortodox Andrei Şaguna. 40
Şi exemplele ar putea continua.
Petiţii în vederea numirii unor funcţionari comitatensi români au
înaintat şi românii din comitatele Arad şi Bihor. 41 La fel vor proceda
şi cei din Banat, care, în 23 septembrie 1851, solicită, printr-o petiţie
adresată guvernatorului Voivodinei sîrbeşti şi Banatului timişan, generalului Coronini, numirea unor funcţionari publici români conform unor
liste alcătuite în acest sens, printre cei propuşi figurînd Petru Cermena,
Ştefan Ioanescu, Vasile Maniu, Petre Popescu şi mulţi alţii. 42
Aceleaşi preocupări pentru ocuparea unor dregătorii publice o vor
vădi şi românii din Orăştie, ţinut unde nici un român nu ocupa vreo
funcţie oficială la începutul guvernării absolutiste.
Cercetările de arhivă au dus la descoperirea unei petiţii, necunoscută pînă acum, înaintată guvernatorului Transilvaniei de către românii
din Orăştie 43 cu ocazia trecerii sale pe acolo.
Petiţia nu este datată şi nici semnată pentru că este versiunea în
limba română (ciorna) a originalului german înaintat guvernatorului,
motiv pentru care se ridică trei probleme de lămurit. Pentru a putea
stabili, cît mai exact, autorul petiţiei, data înaintării şi numele guvernatorului căruia a fost înmînată, este imperios necesar a face o incursiune în atmosfera politico-bisericească a comunităţii greco-catolice din
Orăştie, din sinul căreia face parte autorul prezumtiv al petiţiei, interpretul revendicărilor românilor, pe baza documentelor existente în
această problemă.
Prima problemă

care se pune este stabilirea autorului petiţiei.
Moartea lui Nicolae Sandali, protopopul Cugirului cunoscut printr-o bogată activitate în timpul revoluţiei de la 1848, decorat cu crucea
de argint pentru merite cu coroană, 44 întîmplată în 9 martie 1852 a
prilejuit o dispută între patru candidaţi pentru ocuparea postului rămas
vacant: George Bercianu, Petru Dan, Nicolae Molnar şi Ioan Papp Ilieş.
Principalii favoriţi au fost George Bercianu şi Ioan Papp llieş.45
Primul, George Bercianu era susţinut de obştea din Cugir, care, într-o
adresă din 24 mai 1852, argumentînd că în timpul revoluţiei „am adus
jertfe pe altarul naţiei ca ostaşi grăniceri şi cameralişti", voiau să-l determine pe episcopul Alexandru Şt. Şuluţiu la numirea preferatului
lor. 46
'o B.A.R., Mss. Tom., 1059, f. 298-300.
41 A. Caciora, E. Glikk, Noi date pTivitoare la lupta românilor din cîmpia
Aradului pentru drepturi şi libertate naţională (1849-1867), în RevArh, XI, 1968,
nr. 2, p. 87; E. Glilck, Contribuţia maselor populare arădane la lupta pentru libertate şi unitate naţională între 1849-1867, în „Catedra", Arad, 1977, p. 173.
42 Gh. Naghi, Continuitatea ideilor paşoptiste în mişcare · . petiţionară r mânească, în Mitropolia Banatului, XXIX, 1979, nr. 10-12, p. 410-412.
41 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, nr. 679/1852, f. 1.
u G. Bariţiu, op. cit„ vol. II, 691.
4 s Ortografia originală maghiară este Ioanna Papp Illyes.
48 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, nr. 679, f. 10 v.
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Pentru Alexandru Şt. Şuluţiu, ale cărui atitudini naţionale sînt binecunoscute47 contau, în acest caz, mai puţin meritele obştei care-l solicitau pe respectivul preot şi mai mult meritele naţionale ale candidatului. Era de înţeles că Şuluţiu, prefera pe lingă un candidat cu preocupări pastorale, un candidat ce întrunea şi cerinţele vremii avînd o intensă activitate pe tărîm naţional, dublată, bineînţeles, şi de o „praxă"
pastorală îndelungată. In optica episcopului, un post de răspundere în
Biserică, putea fi ocupat, în primul rînd, de un luptător naţional. Iar
meritele unor clerici din timpul revoluţiei erau încă prea puternice pentru a nu fi observate. Procedeul nu era nou. Identic a procedat Şuluţiu
cu un cunoscut paşoptist, „adlatus" al Cetăţii de Baltă (împreună cu
Stephan L. Roth) protopopul Mediaşului Ştefan Moldovan, avansat în
postul de vicar al Haţegului, 48 în 1852, opţiune nedezminţită de activitatea ulterioară a acestuia de o excepţională valoare cultural-naţională.
Revenind la vacantarea postului de protopop al „tractului" Orăştie,
cu sediul în Cugir, Şuluţiu constată că dispunea de un asemenea candidat în persoana ultimului pendent, Ioan Papp Ilieş parohul Orăştiei
şi arhidiacon onorar. într-adevăr acesta înaintează în 14 martie 1852,
cererea prin care solicită episcopului Şuluţiu numirea sa în postul de
protopop. Aşa cum cerea obiceiul, el alătură cererii o serie de acte doveditoare ale activităţii sale în slujba neamului şi a Bisericii româneşti,
acte însemnate de el convenţional A.B.C.D. şi E, documente importante
şi pentru stabilirea, cu aprnximaţie, a datei înaintării petiţiei. Din cerere
aflăm atitudinea sa din anii 1848-1849 cînd „pre mulţi săraci şi vă
duve în nespusele lor necazuri, de la pierire i-am scăpat mai vîrtos în
timpul revoluţiunei". Nu ştim dacă vrednicul preot a mai menţionat
cumva şi alte acţiuni de ale sale din vremea revoluţiei. Aflăm însă dintr-un alt document că Ioan Papp Ilieş se bucură de un prestigiu deosebit. Intr-o scrisoare de răspuns a Comitetului Naţiunii Române din Sibiu, semnată de Simion Bărnuţiu, din 8 ianuarie 1849, către scaunul din
Orăştie aflăm că respectivul scaun l-a propus să fie numit prefect. Simion Bărnuţiu ia la cunoştinţă cu multă plăcere vrednicia lui Ioan
Papp Ilieş şi a confraţilor lui, însă din motive organizatorice cererii nu-i
poate da curs pentru că scaunul Orăştiei depindea, în cele militare,
de prefectura Sebeşului.49
Din acest prim set de documente s-a păstrat doar cel care are pe
verso litera E, deci ultimul din cele prezentate episcopului. Acest document, care este recomandarea confraţilor săi din 14 martie 1852, pentru
postul vacant, relevă că Ioan Papp Ilieş avea o formaţie intelectuală
solidă absolvind „ştiinţele juridice, bisericeşti şi politice" şi că este bWl
" Suspectat de autorităţi, lui Al. Stercu-Suluţiu i se face percheziţie ln 1852,
la Blaj, în lipsa lui, ca dealtfel şi altor fruntaşi români: A. Iancu, G. Bari ţiu,
I. Maiorescu, cf. G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 725; Privitor la activitatea naţională
vezi corespondenţa Al. Sterca-Suluţiu-G. Bariţ din volumul G. Bariţ şi contemporanii săi, IV, Bucureşti, 1978, p. 356-404.
48 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, f. nr. Ştefan Moldovan către
Carol de Schwarzenberg, Haţeg, 10/22 septembrie 1852.
40 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, dosar 1849.
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al limbilor latină, maghiară şi germană, cu o activitate pasde peste 35 de ani.
Din cauza întîrzierii răspunsului la cele solicitate, Ioan Papp Ilieş,
revine cu o nouă cerere, în 12 mai 1852, la care adaugă alte 8 „darabe"
de documente, din care să reiese, mai clar, strădaniile şi ostenelile sale
naţionale, menţionînd dorinţa de a fi numit în Orăştie, unde din „moşi
strămoşi" a fost sediul tractului.
Evident că adaugă alte documente şi nu le repetă pe cele 5 anterioare, care, se pare, că nu au convins în suficienţă măsură pe superiorul său. Din acest al doilea set de documente s-au păstrat doar două,
din care ultimul extrem de important. Primul document este o „plenipotenţă" acordată lui Ioan Papp Ilieş de către decedatul protopop Nicolae Sandali, în 23 februarie 1851. (însemnată cu litera L). Iar al doilea
document păstrat este tocmai petiţia de care ne ocupăm (însemnată cu
litera M). Din aceste documente existente s-au putut stabili paternitatea petiţiei procedîndu-se la compararea grafiei care îl fixează drept
autor indubitabil pe Ioan Papp Ilieş.
A doua problemă de stabilit este data înaintării petiţiei, coroborată
cu o treia, numele guvernatorului căruia i-a fost adresată. Observăm că
petiţia (însemnată cu litera M) a fost transmisă episcopului, în copie,
nu la prima cerere, din 14 martie 1852 ci la a doua cerere, din 12 mai
1852. Prima cerere către Şuluţiu conţinea doar documentele însemnate
cu literele A - E. Prima concluzie ce se poate desprinde de aici este
că petiţia ar fi fost înaintată guvernatorului în răstimpul dintre prima
şi a doua cerere către Şuluţiu, deci între 14 martie 12 mai 1852. Neajunsul acestei deducţii constă în aceea că Ioan Papp Ilieş ar fi putut
concepe şi înainta guvernatorului petiţia şi înaintea datei de 14 martie
1852, data primei sale cereri către Şuluţiu. Explicaţia procedurii lui
Ioan Papp Ilieş ar fi simplă. Nu i-a înaintat episcopului copia petiţiei
împreună cu prima cerere nu pentru că nu o avea ci pe motivul că nu
o credea necesară cunoscindu-i-se activitatea. Abia după aceea, observînd că nu este numit, apelează la argumente „forte" prin care îl putea determina pe naţionalistul Şuluţiu la numirea lui, deşi destul de în
vîrstă pentru un asemenea post.
Pentru a elimina acest neajuns, izvorît din lipsa vreunui document
care să ateste data petiţiei, ţinînd cont de toate datele de care dispunem, considerăm că petiţia a fost înaintată guvernatorului după data
de 29 aprilie 1851 şi înainte de 12 mai 1852. La această delimitare ne
bazăm pe următoarele argumente: principele Carol Schwarzenberg a
fost numit cu ordinul din 29 aprilie 1851 guvernator militar şi civil al
Transilvaniei. 50 După această dată a făcut călătorii prin ţară - vara
anului 1851 - iar poporul român i-a înaintat mii de „suplice" şi „recurse" pentru ameliorarea situaţiei lor 51 fiind întimpinat la Braşov de
protopopul Ioan Popasu. 52 Este drept că şi anteriorul guvernator, Wohltoral-naţională

Bariţ, op. cit., val. II, p. 679.
Idem, p. 680.
I. Popasu, Cuvîntarea ce s-au rostit de dl. protopop, în 27 mai a.c. în numele preoţimei la binevenirea serenităţii sale principelui Caro' de Schwarzenberg,
în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XIV, 1851, nr. 22, p. 175.

so G.
51
52
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gemuth a călătorit prin Transilvania, după revoluţie, prin districtul Reteagului pe la Betl=an, la Bistriţa 53 şi chiar prin Ţara Haţegului54 unde
i s-au înmînat şi lui nenumărate petiţii dintre care una putea fi şi
cea din Orăştie. Petiţia însă nu a fost înaintată lui Wohlgemuth, deci
pînă în aprilie 1851 (t 18 aprilie 1851 la Pesta 55) ci guvernatorului
Schwarzenberg, afirmaţie cu care intrăm în rezolvarea celei de-a treia
probleme.
Argumentele hotărîtoare ce-l definesc destinatar pe Schwarzenberg
sînt oferite de Ioan Papp Ilieş:
- adresarea din petiţie este „Serenisime Domine Princeps", adresare cuvenită doar unui principe. Wohlgemuth nu a fost principe şi
adresarea protocolară către persoana sa trebuia să fie excelenţă,
- nota de pe versoul petiţiei unde Ioan Papp Ilieş însemnează că
petiţia a fost înaintată „la trecerea Prinţului prin Orăştie pentru Naţiunea Rom.", principe care nu putea fi decît guvernatorul Carol Schwarzenberg, vărul ministrului preşedinte Felix Schwarzenberg,56
- mărturisirea proprie a lui Ilieş din 28 octombrie 1852, unde arată
că a înaintat petiţia în timpul primirii guvernatorului la Orăştie recomandîndu-i pe cei 20.000 de români din cercul Orăştiei care „nu se
bucură încă de nici un oficial din sîngile său". 57
Avînd în vedere argumentaţia adusă putem conchide că petiţia românilor din Orăştie a fost alcătuită de Ioan Papp Ilieş, parohul locului
şi înaintată în perioada de după 29 aprilie 1851 şi înainte de 12 mai
1852 probabil vara anului 1851 - guvernatorului principe Carol
Schwarzenberg.
In cuprinsul petiţiei, asupra căreia nu insistăm 58 se accentuează descriminările ce se practică în detrimentul naţiunii române, în răstimpul
imediat următor revoluţiei, cînd toate „dregătoriile", de la cele mai mari
pînă la cele mai mici, le-au „cuprins" saşii din oraş, iar românii, cei
mai numeroşi, au fost înlăturaţi cu totul, deşi proporţia era de 1000 de
saşi la 20.000 de români. 1n concret petiţia cuprinde înşiruirea tuturor
posturilor ocupate de saşi. O înşiruire de posturi, extrem de interesante,
a diferitelor funcţii existente în administraţia Transilvaniei, despre organizarea căreia pînă la 1853 avem cu dată recentă un temeinic studiu. 59
Apoi sînt înşiruite diferitele meşteşuguri, ocupaţii ale românilor din
acea vreme. Prin petiţie se apelează la înlăturarea abuzurilor existente
şi practicate în detrimentul românilor solicitînd pentru „purtătorii tuturor greutăţilor publice" restabilirea drepturilor lor. Semnificativ este
că nu se solicită înlăturarea tuturor saşilor din funcţii ci o organizare
echitabilă, în consensul petiţiilor din 5 şi 12 martie 1849, pe principiul
53

Bariţiu,

op. cit., vol. II, p. 645-647; pentru atitudinea lui Wohlgemuth
Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944, p. 222-223; G. Bavol. III, Bucureşti, 1976, p. 154.
54 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XIII, 1850, nr. 13, p. 101-102.
55 G. Bariţiu, op. cit., vol. II, p. 677.
56 Idem, p. 687.
57 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Lugoj, nr. 593/1852.
56 Publicată în anexă.
59 E. Cernea, I. Botezan, Un document inedit privind situaţia politico-administrativă a Transilvaniei din anii 1850-1853, in Apulum, X, 1972, p. 467-512.
G.

faţă de români vezi Şt.
riţ şi contemporanii săi,
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egalei îndreptăţiri. Se acordă importanţa cuvenită şi şcolii româneşti solicitîndu-se învăţători pe seama românilor şi în acelaşi timp ocuparea
unor slujbe comunale, deşi aliniatele respective se pare că au fost trecute ulterior.
Linia programatică maximală nu mai era urmată, însă obţinerea
unor drepturi ca cel sus menţionat era extrem de importantă. De avut,
românii nu mai aveau ce pierde, pentru că libertatea politică rămîne
literă moartă şi cade sub centralismul vienez din moment ce, cu tot
ceea ce au întreprins românii, Banatul va fi încorporat Voivodinei sîrbe,60 Crişana şi Maramureşul rămîn integrate Ungariei iar Bucovina
va fi administrată cu Galiţia.6 1
Oficialitatea austriacă a demonstrat, în timpul revoluţiei cit şi după
aceia, puţină înţelegere faţă de aspiraţiile naţionale ale românilor şi ale
altor popoare din monarhie. Aceste aspiraţii erau considerate de Curtea
din Viena o ameninţare la integritatea monarhiei, motiv pentru care au
întreprins totul, spre a le înăbuşi. 62 Rezultatul intervenţiilor delegaţiei de
la Viena, ca şi a celorlalte petiţii înaintate guvernatorilor locali nu au
fost rezolvate favorabil decît în parte. Colaborarea cu guvernatorul imperial a fost un eşec, deşi unii fruntaşi ca Şaguna şi Maiorescu încercau să mai salveze ce se putea. Politica lor prohabsburgică nu a dus la
nici un rezultat, aşa cum presupuneau Simion Bărnuţiu şi A. T. Laurian care cereau curmarea acţiunilor de Ia Viena. 63 Prin tot ceea ce au
trecut după revoluţie, românii au ajuns la o maturizare social-politică,
la conştiinţa posibilităţii conducerii proprii 64 , iar lupta se va continua
prin intermediul culturii în întreaga perioadă absolutistă pentru întă
rirea spiritului naţional.
ANEXA

Serenissime Domine Princeps!
Domine Nobis Gratiosissime!
Dupe patsa restaurată, din mila lui Dumnezeu, şi cu adjutoriul pria gratiosului nostru împărat socotindune şi noi românii, de adevăraţi fii acestii patrii,
după ce soarele cel luminos întinse raziile sale şi la beii Românilor, carea de
sute de ani fură în întunerec şi erau mai de tot prăpădiţi, vărându se ca pruncul în pulvere - nemai putînd suferi năcazurile şi grăutăţile ce pun saşii din
Orăştie (Szâszvâros) pe umerii noştri, cu mare plecăciune îndrăsnim Serenităţei Voastre a aşterne secvenţia gravamină.
60 La 18 noiembrie 1849 se crează Voivodina sîrbă şi Banatul timişan cu comitatele Caraş, Timiş, Torontal, Bacica, Sirmiu, cu capitala la Timişoara, cf. L.
Bi:ihm, Geschichte des Temeser Banats, Leipzig, 1861, p. 3; G. Popovici, Istoria romdnilor bănăţeni, Lugoj, 1904, p. 371; I. D. Suciu, Nicolae Tincu Velea ... , Bucureşti, 1945, p. 33-34.
n D. Suciu, op. cit., p. 106.
82 K. Hitchins, op. cit., p. 19-20.
83 S. Dragomir, op. cit., p. 289.
84
I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 162; C.
Bodea, Baza socială a mtşcărilor de eliberare naţională a românilor din Transilvania secolelor XVIII şi XIX, în Revista de istorie, 1978, tom. 3, nr. 11, p. 1967-

1968.
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1. In oraşul nostru ce se chiamă Orăştie, (Szăszvăros) după aşezarea revoluţii,
toate deregătoriile dela cei mai mare pînă la cea mai mică leau jeji cuprins saşii
<le aici, - pe noi români cei mai numeroşi şi scoţîndune cu totul afară, care
pentru noi iaste o nespusă mare vătămare - de vreme ce saşii abea numere v(reo)
1000 de suflete, - români se află în acest scaun 20.000 mii, - apoi ce sînt 1000
de saşi, lingă 20.000 de români?
2. Deregătoriile ce ţin saşii, cu închiderea românilor afară, sunt acestea: Judele primariu (Judex Regius), Judele Mic (Judex sedis), senatori, inspectori, notariu, primariu, fiscales, cancelistele, arhivariu, poliţai director, secretar, juraţi,
oratori (sonsol), stational commisariu, rectificator commisariu, perceptor regesc,
adjuncţi, şi înperţitori (divisores) aceştia toţi sînt saşi, şi români nice unul, şi
cei mai mult, măcelarii, fleşerii, covrigari, semerari, ... zari, rotari, bugnari, jioturi de păduri, ferarii, adecă fetsori din Bolte de fer încă or adjuns la dregătorii
şi încă de jeji noase făcute cu frumoase plată înzestraţi, vîrînd unde numai putură, unde acestia avînd mesteşuguri cu acelea putură trei, fără de a lua penia
(pîinea) şi de a închide calea celor învăţaţi.
3. Aceştia fiind toţi saşi, şi toţi niamuri, un nepotismus nespus (de) mare,
toate grăutăţile le aruncă pe noi românii, de binele publicumului, îndulcindu se
numai dînşi.
4. Impărţitori averilor, aici în oraşul nostru fiind saşi, nici o dreptate nu fac
Drept aceea, pe linge acel - sub A. cu fericita trecere pe aicea a Serenităţii
Voastră, din genunchi cu lacrămi ne rugăm Voastră Serenităţi, ca cu ochi părin
teşti căutînd la greutăţile noastre aruncate pe umerii nostri, de atâta mulţime de
jisturi săsăşti, să te milostiveşti graţioase a ordina se fie o băgare de samă înspre
noi săracii contribuenţi români, şi purtătorii tuturor grăutăţilor publice, - precum şi despre atcia a se dispona ca împărţitorii (divisores) averilor noastre, fiind
noi românii în oraşul acesta mai numeroşi decât saşii să să pună Români, - sau
la saşi să fie saşi, şi la români să fie români - deoare ce saşii, să silesc în tot
modu a ne păgubi şi nu ştiu cum să ne păgubiască, şi să ne facă strîmbătate, -mai încolo asteptînd gratioasa ordinăţiune, remîiin.
5. Precum şi cu învăţătura pruncilor neîmpărtăşindu-se românii cu nice orizăstrare învăţătorii nostri, încă în nespuse patime, în mergerea cultivărei înnăcute
ne aflăm.
6. Intru asemenea pe lingă marca slujbe comunale a oraşţilui ce poartă juzii
români sau bireje zicînd încă sînt fără de samă slabiu respectaţi în subjistenţa
slujbei.

THE DEMANDS OF THE ROMANIANS OF ORAŞTIE DURING
THE ABSOLUTIST ERA
Summary
The article presents tht! efforts of the Romanian delegation in Viena to
accomplish the Romanian demands, in the period immediately following the revolution of 1848-1849. In their great majority, the petitions and the memorials
handed to the emperor during the period 1849-1851, were asking for the right that
the Romanians should undertake public functions in the goverment institution.s.
This situation concerned both the Romanians from Transilvania and those from
Banat. To this effect the Banatians would bring their wish to the governor Coronini's knowledge in order to get the right to undertake public functions. A
similar attitude was taken by the Romanians of Orastie as a newly discovered
document asserts. It is a petition adressed to the governor of Transilvania, Schwarzenberg, that requires the finding of a real solution for the engagement of the
Romanians in public service, as a direct reflection of the demographical reality,
the Romanians being the majoritary population.
The demands would not get solutioned in spite of their insistence.
(Nota) Supplex Libl. la trecerea

Prinţului

prin

Orăştie

pentru
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PA.TRUNDEREA CAPITALULUI STRAIN IN INDUSTRIA MINIERA
A VAII JIULUI INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

I. POPOROGU

Valea Jiului, important bazin carbonifer al României a început să
fie cunoscut încă din deceniul al şaptelea al secolului al XVIII-lea, cînd
au fost observate straturi de cărbune care s-au aprins şi au ars multă
vreme 1 • La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, unicii consumatori ai cărbu
nelui brun erau fierarii din satele înconjurătoare Văii Jiului care din
lipsa mangalului, erau nevoiţi să utilizeze cărbunii găsiţi în văile cursurilor de apă 2 • De asemenea, cărbunele din Valea Jiului a avut şi o întrebuinţare în scopuri militare. Astfel, cu ocazia ultimei incursiuni a
turcilor, în toamna anului 1787, generalul austriac Landon, comandantul grănicerilor, sfătuit de localnici, a încercat să oprească pe năvălitori
aprinzînd o mare cantitate de cărbune din jurul Vulcanului, punîndu-i
astfel pe fugă. De atunci locurile respective poartă denumirea de Valea
Arsă: 1 •

Deşi în Valea Jiului existau bogate zăcăminte de cărbune, totuşi,
interesul faţă de cărbunii naturali a crescut considerabil numai în deceniul al patrulea al secolului trecut, ca o consecinţă a creşterii cererii
de combustibil în urma dezvoltării forţelor de producţia capitaliste, a
lărgirii reţelei de căi ferate, dar şi a furnalelor, cit ~i ca urmare a lăr
girii pieţii interne şi externe îndeosebi după revoluţia burghezo-democratică din anul 1848 „care a înlăturat piedicile ce stăteau în calea
dezvoltării economiei capitaliste" 4 • Cu toate acestea, dependenţa Transilvaniei faţă de Austria, precum şi menţinerea latifundiilor au frînat
în Valea Jiului, ca şi în restul Transilvaniei, dezvoltarea mineritului.
Prin desfiinţarea barierelor vamale, în anul 1850, guvernul austriac a
încadrat Transilvania în sistemul vamal unic imperial, asigurînd în acest
fel industriei austriece pieţi de desfacere, dar şi baze de materii prime
- căutate febril de capitalul străin. Ca o consecinţă a pătrunderii măr
furilor austriece pe piaţa Transilvaniei, fără a fi supuse taxelor vamale,
industria locală a fost afectată şi obligată să producă în funcţie de interesele burgheziei dominante.
Acapararea şi începutul exploatării miniere în Valea Jiului de către
capitalul austriac, „se bucura nu numai de protecţia statului, dar avea
la dispoziţie, în condiţii deosebit de avantajoase şi mina de lucru „li-

beră" necesară exploatărilor miniere"~.
Ţara noastră. Descrierea părţilor Ardealului de la Muîn Valea Mureşului, Sibiu, 1894. p. 77.
2 Ludovic Vajda, lnceputurile dezvoltării mineritului de
cărbuni în Transilvania, în ActaMN, I, 1964, p. 399; Teglas Gabor, Hunyadvcirmegye Kozgazdascigi
Leircisa (Descrierea economică a judeţului Hunedoara, Budapesta, 1903, p. 22.
3 Silvestru Moldovan, op. cit., p. 77.
4 Din istoria Transilvaniei, voi. II, Buc., 1961, p. 147.
5 Ibidem.
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Iniţiatorii exploatărilor miniere din Valea Jiului, în baza legii generale austriece din anul 1854 au fost siliţi să se unească. Astfel, fraţii
Hoffmann şi Carol Maderspach s-au unit cu „Societatea de mine din
Transilvania-Vest", continuînd în acelaşi timp acapararea de noi teritorii
miniere 6 • Cu toate acestea, minele „Societăţii de mine TransilvaniaVest", au fost cumpărate de „Societatea anonimă de mine şi furnale din
Braşov", în cursul anilor 1857-1858 7 • Spre bogatele zăcăminte de căr
bune din Valea Jiului şi-a îndreptat atenţia şi guvernul monarhiei, din
dorinţa de a lărgi căile de comunicaţii, în special căile ferate, ca o consecinţă a creşterii circulaţiei de mărfuri. Statul a făcut primele achiziţii în anul 1865, în baza dispoziţiei Ministerului Finanţelor nr.
18.836/248, ordonîndu-se ocuparea teritoriilor de mine din Valea Jiului.
Ca urmare au fost „achiziţionate" 148 perimetre miniere, apoi 130 în
partea de est de la unirea celor două Jiuri, dar, concomitent cu această
acţiune şi „Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov" îşi lăr
geşte posesiunile prin acapararea de noi teritorii 8 •
In perioada 11348-1867 dependenţa Transilvaniei, deci şi a Văii
Jiului, de Austria se exprima, îndeosebi, pe piaţa de mărfuri, unde produsele industriale austriece îşi asiguraseră prioritate prin mijloace economice şi politice*, iar după 1867 această dependenţă era determinată
de exportul de capital.
Incheierea pactului dualist intre clasele dominante austriece şi
maghiare în 1867 a marcat un nou capitol în istoria mineritului transilvănean şi anume adîncirea tot mai mult a subordonării faţă de capitalul
străin.

Puternicul capital austriac, adesea aliat cu reprezentanţi ai capitalului francez şi-a ciştigat încă din perioada 1849-1867 poziţii de seamă
în ramurile industriale producătoare de materii prime, prin acapararea
celor mai importante zăcăminte descoperite şi date în exploatare pînă
la acea dată.
Rolul principal l-au avut casa Rothschild, aristocraţia bancară
austriacă aflată sub conducerea Creditanstalt-ului, precum şi aristocraţia financiară franceză din cadrul companiei Societe general de credit
mobiliern. După 1867, capitalul austriac, împreună cu cel francez şi-a
consolidat poziţiile, ba mai mult reuşeşte să-şi întărească prezenţa pe
calea sporirii exportului de capital în Transilvania sau prin extinderea
întreprinderilor mai vechi.
6 Arhivele Statului Deva, fond Inspectoratul geologic şi minier, dos. 811/1924
(în continuare A.S.D.). BKL. 1899, p. 409.
7 A.S.D., dos. 1196/1924; dos. 672/1925.
8 Ibidem; B.K.L., 1903, II, p. 235-237, 248.
9 Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria
minieră şi siderurgică a Transilvaniei între 1848 şi 1868, în „Studia", seria Historica, fasc. 2/1965, p. 63-77 (în continuare L. Vajda, Cu privire la ...).
• K. Marx, Capitalul, partea I-a, 1955, p. 238, 239 „ ... ţara lor . . . Ţara mai
favorizată primeşte mai multă muncă în schimbul unei cantităţi mai mici de
muncă, cu toate că această diferenţă, acest plus. ca în genere în orice schimb
dintre muncă şi capital, este băgată în buzunar de o anumită clasă" - atrăgind
atenţia asupra criteriilor de clasă.
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Astfel, pactul dualist - unio duorum nationum contra plures•o,
cum îl caracteriza profesorul Alexandru Roman, deputat în parlamentul din Budapesta, a deschis noi posibilităţi pătrunderii capitalului străin, primul fiind cel austriac. Transilvania, ca şi celelalte teritorii
româneşti subjugate de monarhia austro-ungară, a rămas în continuare
dependentă de Austria din punct de vedere economic, a rămas în urmă
în domeniul industrializării capitaliste, un debuşeu al produselor industriale ale Austriei şi sursă de materii prime pentru industria austriacă. Exportul de capital industrial austriac în Valea Jiului era tot
mai mult legat de producţia de materie primă, de construcţia de căi
ferate şi de viaţa bancară, ca şi în restul Transilvaniei, ceea ce uşura
procesul afirmării burgheziei austriece şi satisfăcea interesele moşie
rimii maghiare.
Avîntul capitalist imediat următor crizei economice şi politice care
a precedat încheierea pactului dualist, a constituit rolul cel mai cuprinzător dintre factorii care au influenţat direct pătrunderea capitalului
străin şi în Valea Jiului. Acest avînt a atras după sine şi o consolidare
a situaţiei politice datorită asupririi sociale a maselor populare din întreaga Transilvanie indiferent de naţionalitate, îndeosebi asuprirea naţională a românilor care constituiau populaţia majoritară a Transilvaniei. La sfîrşitul secolului al XIX-lea capitalul austriac reuşise să îndepărteze complet din întreprinderile sale burghezia transilvăneană şi
să devină principalul profitor de pe urma dezvoltării capitaliste a industriei miniere. Tocmai de aceea la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea întreprinderile miniere comune ale capitalului austriac şi transilvănean constituiau o raritate 11 • In schimb, asocierea marii burghezii din Ungaria cu întreprinderi austriece din Valea
Jiului sau crearea de întreprinderi comune, ca şi în restul Transilvaniei,
a marelui capital austriac şi maghiar devine tot mai frecventă 12 , în timp
ce capitalul local este eliminat barîndu-i-se calea afirmării, conducînd
în acelaşi timp la accentuarea dependenţei Văii Jiului de capitalul
austro-ungar. Capitalul străin a devenit tot mai cuprinzător.
Deşi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea capitalul austriac
şi maghiar şi-au păstrat rolul prioritar în Valea Jiului în baza condiţiilor stipulate prin pactul dualist, totuşi, poziţii însemnate a cucerit
în mod deosebit capitalul monopolist german şi, mai puţin, cel francez,
belgian şi englez.
după

10 T. V. Păcăţian. Cartea de aur,
lamentară a lui Al. Roman (1866-1887),
11 Ludovic Vajda, Capitalul străin

nil. I V, p. fi5U; (;_

Neamţu.

Activitatea par-

în A.I.l.A.C.N., XII, p. S:l-84.

în industria minieră şi metalurgică a Transilvaniei (1867-1900) (în continuare Ludovic Vajda, Capitalul străin .. .), în AetaMN,

IX, 1972, p. 230.
12 A.S.D., dos. 1196/1924; B.K.L., 1899, p. 409; B.K.L., 190:1, II, P. Ll7. 256,
L. Vajda, A. Egyed, Cu privire la creşterea numerică a muncitorimii industriale
în Transilvania după 1848 pînă la primul război mondial, în Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România pînă la primul război mondial,
Bucureşti,

1959,

p.

472-474;

Din

istoria

Transilvaniei,

192-1Q3.
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Capitalul german a

acţionat

la început în Valea Jiului, ca de altfel
băncile austriece, şi împreună îşi
sporesc în mod deosebit influenţa în industria extractivă; pentru ca în
ultimul deceniu al secolului trecut să acţioneze şi singur. Dar extinderea capitalului german se împleteşte în Valea Jiului şi cu interesele marilor bănci capitaliste din Ungaria; aspect similar petrecîndu-se şi cu
capitalul francez care, alături de cel austriac şi-a luat cel mai de timpuriu partea din profitul realizat de pe urma exploatării zăcămintelor
carbonifere, pentru ca la sfirşitul secolului trecut să acţioneze singur,
independent de capitalul financiar austriac, prin mijlocirea marilor bănci
capitaliste din Ungaria, mai ales prin una din cele patru mari bănci
franceze, Credit Lyonnais.
Vînzarea bunurilor statului, acţiune începută de guvernele maghiare
încă din 1868 şi legalizată în 1875, a favorizat pătrunderea capitalului
străin în Valea Jiului.
Asupra pătrunderii capitalului străin, o mare atracţie a exercitat-o
şi existenţa braţelor de muncă şi de aici nivelul scăzut al retribuţiilor
care erau agravate tot mai mult de asuprirea naţională a claselor dominante maghiare, de obligaţiile numeroase şi grele cărora trebuiau să le
facă faţă oamenii muncii, în majoritate românii din Transilvania.
Dar principala formă de pătrundere a capitalului străin în Valea
Jiului, ca şi în restul Transilvaniei, era aceea a capitalului activ pe bază
de societăţi anonime 13 • Se fac şi investiţii individuale de capital, care
au avut un rol subordonat faţă de marile intreprinderi miniere constituite pe bază de societăţi anonime. O altă cale de pătrundere a capitalului străin în mineritul Văii Jiului, dar nu atît de frecventă, a fost capitalul de împrumut „prin intermediul căruia - arată cercetătorul clujean prof. dr. Ludovic Vajda - capitalul străin obţine extraprofitul pe
calea veniturilor provenite din dobînzi" 14 •
Din cele prezentate pînă acum, privind căile pătrunderii capitalului
străin, se disting două variante: aceea a pătrunderii „directe" şi aceea
a pătrunderii „indirecte". Mai frecventă este pătrunderea „directă", cînd
investiţia de capital figura exclusiv ca o iniţiativă a băncii sau grupului financiar străin şi ca urmare, capitalul local era exclus de la împărţirea profitului. Referindu-ne la calea „indirectă" a pătrunderii capitalului străin în mineritul Văii Jiului, care a apărut în ultimele două
decenii ale secolului al XIX-lea, se disting două forme. Unele firme
străine, care obţineau participări de seamă în marile bănci de la Budapesta care dispuneau la rîndul lor de anumite intreprinderi miniere, îşi
aveau în acest fel profitul asigurat de instituţiile bancare care făcuseră
investiţii industriale în mineritul Văii Jiului. Aşa de exemplu, Banca
Generală de Credit din Ungaria aparţinea grupului Rothschild, respectiv grupului Creditanstalt-ului vienez şi Disconto-Gesellschaft-ului din
Berlin. O cotă aparte din ciştigurile Băncii Industriale şi Comerciale
tn întreaga Transilvanie, numai prin

ii
H

Idem, p. 232.
Ibidem.
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Maghiare de la Budapesta revenea Wiener Bankverein-ului care avea
legături şi cu Deutsche Bank şi aceasta avea interese importante şi la
Wiener Bankverein. Prima Casă Naţională de Economii de la Budapesta
a ajuns în relaţii cu A. G. Montanindustrie din Germania 15 • Aceste bănci
fiind cele mai mari profitoare ale industriei extractive din Valea Jiului,
precum şi din întreaga Transilvanie, au devenit şi mijloace importante
ale pătrunderii capitalului străin. A doua formă a pătrunderii „indirecte" a capitalului se realiza în condiţiile cînd capitalul austriac, german, francez şi din alte ţări întemeia în comun cu capitalişti industriali
şi mari bănci din Ungaria întreprinderi în Transilvania.
Ca şi în deceniul al şaselea al secolului trecut şi în deceniile urmă
toare, îndeosebi după 1867, continuă cucerirea de teren a capitalului
austriac, pe de o parte prin lărgirea întreprinderilor existente, pe de
alta prin înfiinţarea de noi întreprinderi, ori prin cumpărări, prospecţiuni şi ocupări de noi zăcăminte carbonifere. Aşa de exemplu „Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov", proprietate a Consorţiului
Haber-Chotek-Furstenberg 16 a luat în antrepriză minele de cărbune
ale statului din Valea Jiului.
. Tezaurariatul montanistic a „ocupat" perimetre miniere în Valea
Jiului incepind cu 1865 şi de-a lungul anilor le-a extins la Livezeni,
Petrila, Petroşani şi Bărbătenii de Jos 17• Dar exploatarea zăcămintului
a început mai intens în anul 1869 prin galeria „Deak" şi „L6nyai" din
Petrila, pentru ca după 1870 cind s-a dat în folosinţă linia ferată Simeria-Petroşani18 să ia un avînt mai mare. In vederea obţinerii unor profituri sporite şi lărgirea producţiei, tezaurariatul a trecut la dezvoltarea
minelor din Valea Jiului prin investirea a 4 milioane forinţi. Ca urmare,
în 1872 el a produs 957.555 chintale de cărbune, faţă de cele 3.864 produse în 1869 19 • In acest fel, concurenţa pentru bogatele zăcăminte carbonifere între „Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov" şi
Tezaurariat nu numai că nu s-a ameliorat, ci s-a adîncit, mai ales că
în spatele societăţii anonime se afla capitalul bancar, care era hotărît
să contracareze acţiunile statului, folosindu-se de acţiuni deschise. Fiind
proprietara liniei ferate Simeria-Petroşani, Societatea a pus obstacole
întreprinderii tezaurariatului în privinţa transportului de cărbune. Tezaurariatul, pentru transportul cărbunelui produs, avea nevoie de cel puţin 600 vagoane lunar, dar i s-au pus la dispoziţie doar 351 vagoane.
Ca urmare, întreprinderea statului transporta lunar cu 49.800 chintale
mai puţin cărbune, decît ar fi putut produce20•
15 Săndor Vilmoş, Nagyipari fejlădes Magyarorszâgon 1867-1900, Budapesta,
1954, p. 298-360; 561-562; 570; 583-584; L. Vajda, op. cit., p. 233.
1e Ludovic Vajda, Cu privire la ... p. 68-77.
19 A.S.D., fond Căpitanatul minier Zlatna. dos. 201-300/1870 f. 300; BKL., 1903,
Inspectoratul miner şi geologic, dos. 811/924; B.K.L., 1904, I, p. 83.
ia Ludovic Vajda, Prima cale ferată din Transilvania, în ActaMN, VIII/1971,
p.
rn A.S.D., fond Căpitanatul minier Zlatna, dos. 201-300/1870 f. 300; BKL., 1903.
II. ·p. 244, 248.
20 BKL., 1899, p. 431; Idem, 903, II, p. 246, 248.
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Pentru împiedicarea producţiei Societatea anonimă a folosit şi alte
mijloace: mituirea angajaţilor minei tezaurariale şi astfel lucrările de
exploatare începeau fără pregătiri preliminare necesare, provocindu-se
surpări, incendii, inundaţii etc. In asemenea condiţii nu-i de mirare că
în decembrie 1872 are loc o explozie la cea mai mare mină a statului,
Mina „Deak" - unde a ars sala maşinii de extracţie şi ca urmare producţia s-a restrîns numai la exploatarea la suprafaţă, iar minele statului
sînt pe cale de a fi complet înlăturate 21 • Aşa se explică de ce minele
statului, în locul producţiei de 1.795.120 chintale în 1874 au produs numai 392.088 chintale, care din cauza crizei economice de supraproducţie
n-au putut fi vîndute la preţul propus, de unde şi bilanţul anului 1874
s-a încheiat cu o pierdere de 324.297 forinţi2 2 •
Pe aceeaşi linie se înscrie şi activitatea consorţiului condus de Banca
franco-ungară, cu care tezaurariatul montanistic încheiase în 1872 un
contract pe 20 de ani pentru desfacerea cărbunelui, în condiţii deosebit
de dezavantajoase.
Consorţiul în loc să-şi respecte obligaţiile contractuale, pentru cîş
tiguri frauduloase şi cît mai mari, a amestecat printre cărbunele de
primă calitate cărbune inferior, reuşind, astfel, să strice „bunul" renume
al producţiei întreprinderii statului în faţa cumpărătorilor 23 • Aşa se explică şi faptul de ce şi cum a reuşit consorţiul să obţină prin vînzarea
a 400.000 tone cărbune în anul 1877, 336.000 forinţi, adică mai mult de
o treime din suma încasată de tezaurariat 976.000 forinţi 2 4. De altfel,
direcţia minelor statului recunoaşte că trebuie să lupte cu unele greutăţi şi de aceea propune să se treacă la efectuarea unor economii.
Această hotărîre, anunţa de fapt, ceea ce va urma. Marele rival, „Societatea anonimă de mine şi furnale" concurase cu succes minele statului
din Valea Jiului. In anul 1872, Tezaurariatul arendează pe timp de 17
ani şi jumătate minele sale din Valea Jiului „Societăţii anonime de mine
şi furnale din Braşov", împreună cu toate instalaţiile de exploatare a
cărbunelui şi calea ferată îngustă Petroşani-Petrila, construită în anul
1869 25 •
Prin adresa Prezidenţială nr. 79 din 31 august 1879, Contractul a
fost trimis Oficiului minei spre înregistrare, prevăzîndu-se arendarea minelor de la 1 august 1879 pînă la 31 decembrie 1896, care nu după mult
timp a fost prelungit cu încă 10 ani, cu plata sumei de 100.000 de forinţi pe an 26 •
„Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov" reuşise să acapareze pe lîngă exploatările miniere abandonate de tezaurariat în Valea
BKL„ 1903, II, p. 248.
Idem, p. 251.
23 Idem, p. 251, 254.
24 Idem, p. 254-255.
25 A.S.D„ fond
Inspectoratul minier
II, p. 137-138.
26 A.S.D., fond Inspectoratul minier
II, P. 256, B.K.L., 1909, p. 441.
21

22

şi

geologic, dos. 1196/1924; BKL„ 1903,

şi

geologic, dos. 1196/1924; BKL., 1903,
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Jiului încă din 1866, însumînd 77 perimetre miniere, cîmpuri miniere
de 24.109.448 m 2, întrecînd cu peste 9 milioane m 2 suprafaţa perimetrelor miniere de care dispunea în anul 1875 27 . Ca urmare producţia a sporit de la 931.824 chintale în 1879, la 1.365.465 chintale în 1880 - primul an al noii arenzi - iar în 1894 s-a ridicat la 2.420.072 chintale. In
acest fel capitalul austriac şi-a creat o situaţie de monopol în producţia
de huilă: în 1890, 77,20/o din huila extrasă provenea din minele „Societăţii anonime de mine şi furnale din Braşov", aflate în Valea Jiului2~.
In ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, pentru importantele bogăţii carbonifere ale Văii Jiului, se dă o luptă acerbă între capitalul
austriac - care devenise predominant şi capitalul francez şi cel maghiar
aliat cu el, precum şi capitalul german. Ofensiva capitalului străin către
industria extractivă din Valea Jiului a îmbrăcat forma trecerii, în mod
treptat a capitalului austriac şi maghiar sub controlul celui german,
francez, belgian şi englez29,
Din documentele timpului se constată că, în anul 1890, o societate
din care făceau parte deputaţi din parlamentul maghiar, capitalişti din
Pesta şi din provincie, persoane cu trecere în problemele economice ale
Ungariei şi care cunoşteau sub o formă oarecare intenţiile acestuia faţă
de Valea Jiului, au obţinut concesiunea construcţiei căii ferate, de interes local, Petroşani-Lupeni, ba mai mult, dindu-şi seama de posibilitatea cîştigului au arendat pe timp de 90 de ani minele „Mara" şi „Transilvania" care erau limitrofe cu calea ferată în curs de construire. Pentru
exploatarea cărbunelui din minele arendate s-a constituit „Societatea
anonimă de mine de cărbune din Jiu Uricani" 30 • Terenurile arendate
de societate se aflau în hotarul comunei Bărbătenii de Sus, Iscroni, JiuCoroieşti, Vulcan, Lupeni şi Uricani, în proprietatea lui Blau Laz<1r şi
a „Societăţii miniere Transilvania" 31 • In baza contractului, antreprenorii
se obligau să achite cite doi creiţari pentru fiecare chintal de cărbune
vîndut şi transportat din minele luate în arendă. De asemenea, se obligau ca în termen de doi ani, începînd cu 1 mai 1890, să facă investiţii
de aşa natură incit, la expirarea termenului de arendare să se poată
extrage cel puţin 1,5 milioane chintale de cărbune. Tot contractul mai
stipula şi obţiunea acordată de Blau Lazar ca în decurs de şase ani exploatarea carboniferă dată în arendă să fie cumpărată cu 400.000 ·de
forinţi3 2 .

„Societatea anonimă maghiară de mine de cărbune Uricani - Valea Jiului" este înfiinţată la 9 februarie 1891 de Horvath Gyula şi David Berl, cu scopul exploatării cărbunelui din perimetrele miniere obţinute. Societatea a pornit cu un capital iniţial de 3.000.000 forinţi, con21

A.S.D., fond Inpectoratul minier

şi

geologic, dos. 1196/1924; BKL„ 1903,

II, p. 138; Az aradi Kereskedelmi es iparkamara jelentese (în continuare Raportul
Camerei de Comert Arad), 1877, p. 144; L. Vajda: Capitalul străin ... p. 235.
e2 Ludovic Vajda, Capitalul străin . .. , p. 236.
29 Din istoria Transilvaniei, voi. II, Buc„ 1961, p. 192.

so A.S.D., fond Inspectoratul geologic şi minier dos. 811/924, dos. 672/1925;
Idem, fond Căpitanatul minier Zlatna, dos. 4001-5000/1898, p. 4757; acta D.; B.K.L„
1890, p, 409.
31 A.S.D„ fond Căpitanatul minier Zlatna, dos. 401-500/1898, f. 4766.
32 Idem, f. 4787.
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stituit din 30.000 de

acţiuni

a 100 de

forinţi.

Repartizarea lor este ur-

mătoarea33:

Horvath Gyula şi David Beri cu 15.150 acţiuni
8.000 acţiuni
Horvath Gyula
6.000 acţiuni
Emest Ehrenthal Possanner dr.
2000 acţiuni
dr. Krajesik Perene
200 acţiuni
Csery Lajos jr.
200 acţiuni
Heinrich Kutschera
144 acţiuni
dr. Ka!man Artur
100 acţiuni
Szemere Attila

Tot în această vreme un grup compus din capitalişti francezi, susde banca franceză Credit Lyonnais, a reuşit să intre în posesia
minelor „Societăţii de mine de cărbune din Jiu", înfiinţată în 1873 care
avea la bază, parţial, capital străin34.
Cele două societăţi au fuzionat în anul 1892 sub numele mai vechi
de „Societatea anonimă maghiară de mine de cărbune Uricani - Valea
Jiului", care a devenit cea de a doua mare societate capitalistă din Valea Jiului, cu sediul la Lupeni35 . După înfiinţarea acestei societăţi se
arată în Raportul Camerei de Comerţ din Arad „în partea de apus a
comitatului minier al Jiului a început un avînt minier de mare importanţă pentru industria autohtonă" 36 . Din mărturiile contemporane rezultă că societatea a luat fiinţă ca o intreprindere cu un fond de bază
de 4.000.000 forinţi, care în 1893 s-a ridicat la 5.262.855 forinţi3 7 • Grupul de capitalişti francezi al societăţii a încredinţat reprezentarea intereselor sale Băncii Generale de Credit din Ungaria, iar din 1897 şi vînzarea cărbunelui extras3B.
Dacă la înfiinţare Societatea dispunea de o suprafaţă de 27.127.529 m 2 ,
din care 8.083.026 m 2 le constituiau minele lui Blau Lazăr, 4.601.872 m 2
ale „Societăţii miniere Transilvania", iar 14.442.631 m 2 ale „Societăţii
de mine şi cărbune din Jiu", în 1895, „Societatea maghiară de mine şi
cărbune Uricani - Valea Jiului" îşi extinde suprafaţa cu încă 360.000 m 2
de care dispunea Puj Zsigmond39.
Exploatarea zăcărnintului a început numai în vara anului 1892, după
intrarea în exploatare a căii ferate Petroşani-Lupeni40 şi a obţinut o
ţinut

33

Idem, f. 4787, acta C; Ludovic Vayda, Capitalul străin ... p. 238.
„Acţionarilor li s-au alătui:a_t potenţe financiare străine, de diferite feluri"
se arată intr-un raport al Căpltanatulul minier, Conform Ludovic Vajda, op. cit.
34

p. 238.
35 A.S.D., fond Inspectoratul geologic şi minier, dos. 811/924; 672/925; BKL .•
1899, p. 409.
3 6 Raportul Camerei de Comerţ Arad, 1892, p. 110.
37 Magyar Composs, 1892/1893, p. 536; idem, 1893, vol. VI, p. 121.
38
M. Toth-Gâspâr, Condiţiile de muncă şi de viaţă ale minerilor din Valea Jiului şi luptele greviste pină la sjîrşitul secolului XIX, în ActaMN, I, 1964;
p. 257-259.
39 Ludovic Vajda, op. cit., p. 238; Raportul Camerei de Comerţ Arad, 1895,
p. 100.
40 BKL., 1904, I, p. 83.
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producţie începînd
urmează 41 :

Anul

1892 (1.08)
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

cu luna august 1892

I
I
I

şi pînă

Productla ln chintale

257

în anul 1900

I

245.675
907.245
1.207.615
2.151.515
2.307.217
1.900.697
2.310.812
2.205.088
2.882.401

după

cum

Nr. muncitori

245
590
635
1.060
1.070
1.040
1.070
998
1.540

„Societatea anonimă de mine şi cărbune Uricani - Valea Jiului"
pentru a spori utilizarea industrială a cărbunelui, ţinînd seama şi de
cercetările pentru cocsificarea cărbunilor din anii precedenţi, a întemeiat
în 1899 „Societatea anonimă pentru fabricarea cocsului din Uricani Valea Jiului", cu un capital de 200.000 forinţi, acţionari fiind Banca
Generală de Credit din Ungaria şi Oberschlesische Koks Werke- und
Chemische Fabriken A G. din Gleiwitz, firmă care a şi realizat proiectele pentru construirea cocseriei de la Lupeni, pe malul stîng al Jiului
de Vest, de mică dimensiune şi aproape de minele societăţii 42 .
Pătrunderea capitalului financiar în bazinul carbonifer Valea Jiului s-a ciocnit, la sfîrşitul secolului al XIX-lea de interesele „Societăţii
anonime de mine şi cărbune din Salg6tarjan", care era în sfera de influenţă a capitalului german şi făcea totul ca să intre în posesia tuturor
perimetrelor miniere nou descoperite, tinzînd în acest fel la monopolizarea producţiei care anunţa beneficii mari.
Societatea „Salg6tarjan" pentru realizarea scopului propus, a trecut
mai întîi la izolarea extinderii capitalului francez, principal acţionar al
„Societăţii anonime de mine şi cărbune din Uricani Valea Jiului",
care ameninţa cu acapararea minelor statului învecinate, cu arendarea
„Societăţii anonime de mine şi furnale din Braşov" ale cărei afaceri
începuseră să meargă rău şi se părea că nu mai poate reînoi arenda ce
urma să expire la sfîrşitul anului 1896. Totuşi societatea braşoveană
încearcă salvarea prin contractarea unui împrumut de 2.000.000 forinţi,
41 Petroşani.

Societatea

anonimă

română.

Monografie, 1925, p. 142; BKL.,

1904, I, p. 84.
42 BKL., 1899, p, 240; idem, 1900, p. 293; Krizko-Bohus, Az Urikdny-ZsilvlUgyi reszvenytarsasag Koszenbdnya Lupeny Banyatelepenek răvid ismertetese
(Societatea minieră de cărbuni Uricani-Valea Jiului. O scurtă cunoaştere a sectorului minier Lupeni), 1903, p, 54-57; Osterreichische Zeitchrift filr Berg- und
Hilttenwesen, 1904, nr. 2, p. 133; Clement Negruţ, Ion Poporogu, lnceputurile cocsificării cărbunelui în Valea Jiului, în Sargetia, nr. VII, 1970, p. 163-166.
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pe care voia să-l restituie prin mărirea producţiei 43 . Tocmai pentru că
tratativele care erau avansate cu o societate anonimă din Dilsseldorf
n-au dat rezultatele scontate, problema „sanării" întreprinderii a fost
preluată de Wiener Bankverein care reprezenta capitalul financiar german împreună cu Banca industrială şi comercială maghiară din Budapesta. In cele din urmă perimetrele miniere din Valea Jiului ale „Societăţii anonime de mine şi furnale din Braşov" sînt vîndute „Societăţii
anonime de mine de cărbune din Salg6tarjan" la un preţ de 3.500.000
forinţi, precum şi contractul de arendare cu tezaurariatul montanistic
referitor la minele din Valea Jiului, care nu peste mult timp a fost prelungit cu încă 10 ani44.
Această societate capitalistă a devenit o cointeresare a capitalului
financiar austriac, german şi maghiar, exploatînd cîmpul minier Petroşani care era format din patru sectoare, reuşind ca într-un timp relativ
scurt să obţină producţia4 5 :

Anul

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

I

Producţia

ln chintale

I

Efectivul de muncitori

2.420.072
2.998.160
3.727.426
3.575.144
4.233.168
4.052.120
5.168.900

1.502
1.783
1.738
2.115
2.248
2.200
2.708

Către sfîrşitul secolului trecut, lupta pentru acapararea bogatelor
zăcăminte carbonifere din Valea Jiului se terminase. Aici predominau
două mari societăţi carbonifere: „Societatea anonimă de mine de căr

bune Uricani - Valea Jiului" care reuşise să acapareze 27.131.000 mi.>
teren şi „Societatea anonimă din Salg6tarjan" care dispunea, de ceea
ce nu-i aparţinea, 55.728.777 m 2 teren, devenind cea mai puternică societate carboniferă în Valea Jiului 46 . In anul 1900 Societatea producea
peste 580/o din întreaga producţie de cărbune din bazinul minier Valea
Jiului şi se afla sub sfera de interese a capitalului financiar german.
Societatea „Salg6tarjan", urmărind să monopolizeze producţia de huilă
în scopul menţinerii preţurilor ridicate de cărbune şi-a mai asigurat
încă 86 prospecţiuni în hotarele comunei Merişor şi Crivadia, dar pe
care le ţinea închise4 7 •
Raportul Camerei de Comerţ Arad, 1887, p. 112.
" A.S.D., fond Inspectoratul geologic şi minier, dos. 119611924; Raportul Camerei de Comerţ Arad, 1894, p. 113; BKL., 1899, p. 409; Idem, 1903, II, p. 137.
45
Petroşani. Societatea anonimă română. Monografie, 1925, p. 142.
te BKL., 1903, II, p. 139-140; LudoVic Vajda, op. cit., p. 411.
47 Ludovic Vajda, Capitalul străin . .. , p. 239.
ta
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Din cele prezentate reţinem că în anul 1900, existau în Valea Jiului
întreprinderi carbonifere aflate în „proprietatea" capitalu-

următoarele
lui străin 48 :

„

I""

J,ocul

]

exploatărilor

miniere

g

Cantitatea
producţiei

ln chintale

s
""a
...

Statul

~~

<
I

2

I. Societatea anonimă Maghiară de
cărbune UricaniValea Jiului
1892

4

3

Lupeni, Uricani,
Vulcan, Bărbătenii
de Sus, Iscroni, Livezeni, Jiu- Petroşeni, Jiu- Coroieşti 2 882 401

2. Societatea anonimă de mine de
cărbune din Salg6tarjan
1894

Petroşani, Petrila,
Livezeni, Iscroni,
Jiu-Vaidei, Lupeni, Uricani.

3. Societatea de
mine de cărbune
din Valea Jiului
ele Sus

Dilja, Iscroni, Vuican, Uricani, Cîmpu
lui Neag
1895

5 168 900

5

FrancezUngar
1540

Danca

I
I

6

- Credit
LyonnaisMagyar Altatalanos Hitelbank

German- - Wiener
AustriacBankverein
- Pesti Magyar
Ungar
Kereskedelmi
Bank

2708

Austriac
753 663

I

Cercul capitalist din care
aparţine Intreprinderea

"()

- Wiener
Bankverein

404

--4. Societatea anonimă pentru fabricarea cocsului din
1899
Uricani- Valea
Jiului

Lupeni

Francez- - Magyar
Altalanos
UngarHiteibanc
Austriac
-

-

In ultimele trei decenii ale secolului trecut, Valea Jiului, ca şi
restul Transilvaniei, cunoaşte faza de liberă concurentă a capitalului
care marchează şi începutul trecerii la faza imperialistă, iar bogatele
zăcăminte carbonifere au ajuns în sfera de interese a capitalului strtăin.
Valea Jiului cunoaşte regimul de semicolonie a capitalului străin. La
impunerea acestui regim a participat ca ajutor al capitalului străin puterea politică, marele capital şi marea proprietate funciară maghiară
interesată a elimina din lupta pentru acapararea şi jefuirea bogatelor
zăcăminte carbonifere elementele burgheziei naţionale româneşti locale.
Dar clasele dominante din Austria şi Ungaria, au cooperat pentru acapararea bogăţiilor Văii Jiului aşa cum impunea scopul menţinerii şi
consolidării compromisului încheiat în anul 1867.
Către sfîrşitul secolului al XIX-lea lupta pentru acapararea şi împărţirea Văii Jiului, în cadrul împărţirii lumii între uniunile monopoliste, se terminase.
411

Tabel realizat

după

datele existente în:

Petroşani.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Societatea

anonimă

ro-

I. POPORAGU

260

In anul 1900 producţia minelor de cărbune din Valea Jiului, situate
in sfera capitalului străin, se ridica la 8.804.164 chintale, realizată cu
eforturi deosebit de grele ale minerilor, în condiţiile unei tehnici nu
tocmai de invidiat, faţă de 2.284.874 chintale cit se realizase în 1890
cu 1400 muncitori, ceea ce însemnează o creştere de peste 3 ori.
Intrucit motorul activităţii capitalului străin era extraprofitul realizat în condiţiile în care se desfăşura producţia, el a contribuit doar în
mod limitat, determinat de interesele profitului şi însoţit de grele contradicţii interne, la dezvoltarea forţelor de producţie în Valea Jiului 49 •

THE PENETRATION OF FOREIGN CAPITAL
IN THE MINING INDUSTRY OF THE JIU V ALLEY
IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY
Abstract
The Jiu Valley, an important coalfield of Romania has been known since the
seventh decade of the 18th century. However, the interest for coal grew considerably only in the fourth decade of the last century, and as a consequence
foreign capital began to flow towards the Jiu Valley: Austrian, German, Hungarian, French, Belgian and English.
Transylvania's dependence on Austria, as well as the existence of great landowners was an impediment to the development of mining in the Jiu Valley
as it was in other regions of Transylvania.
In the 1848-1867 period, Transylvania's dependence on Austria and therefore that of the Jiu Valley manifested itself, especially, in the goods market where
Austrian industrial products had gained precedence through economic and politica!
means. After 1867, this dependence was determined by the export of capital
towards the Jiu Valley with the aim of taking bold of the rich coal deposits where
you could also find cheap labour. The main channel of foreign capital penetration
was that of credit on the basis of limited companies, the „direct" and „indirect"
channel.
The last three decades of last century meant, among other things, that mine
fields became object of interest for foreign capital. The Jiu Valley became a
semi-colony of this capital Tothe establishment of this regime, as agents of
foreign capital, did contribute the Hungarian politica! power, the big capital, and
the landowners who wanted to oust the local Romanian bourgeoisie in the struggle
for seizing and plundering the rich coal deposits.
By the end of the 19th century, the struggle for seizing and dividing the
Jiu Valley, within the process of dividing the world among monopolist unions, had
come to an end.

m4n4. Monografie, 1925; Ludovic Vajda; op. cit., BKL., 1890; 1903, II; 1904, I.
Ludovic Vajda, op. cit„ p. 253.
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In condiţiile istorice complexe în care se desfăşura lupta de eliberare naţională a popoarelor asuprite din Imperiul habsburgic, pentru
formarea de state independente sau pentru desăvîrşirea unităţii lor politice, românii ardeleni au avut o contribuţie însemnată la efortul general
pentru sfărîmarea „închisorii popoarelor" şi clădirea unei vieţi naţio
nale libere.
In cadrul luptei românilor pentru autodeterminare şi unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului, cu România,
se înscriu, dăltuite a<lînc în istoria şi conştiinţa poporului nostru, şi
puternicele acţiuni ce s-au desfăşurat în toamna anului 1918, în judeţul
Hunedoara, la care au luat parte activă, în front comun, toate clasele,
categoriile şi stările sociale. Aceasta se explică prin aceea că Hunedoara era nu numai moştenitoarea unei străvechi bogate tradiţii de luptă
progresistă şi revoluţionară, ci şi U!1 însemnat centru de cultură, în
care-şi desfăşurau activitatea un mare număr de intelectuali, literaţi,
ziaristi, bărbaţi politici şi instituţii cu rol de conducere în viaţa cultural-economică şi social-politică a românilor aflaţi sub ocupaţia austroungară; aici se găseau sediile Despărţămîntului Astra pentru Zarand,
reuniuni de lectură şi de cîntări, asociaţii de meseriaşi, organizaţii ale
Partidului social-democrat, reuniuni de femei, societăţi financiare; la
Orăştie se tipărea ziarul „Libertatea", purtătorul de cuvînt al românilor hunedoreni.
*
După declanşarea revoluţiei burghezo-democratice în Ungaria, şi
constituirea Consiliului Naţional Român, la 31 octombrie 1918, în Budapesta, din reprezentanţii Partidului naţional român şi ai Secţiei române
a Partidului social-democrat din Ungaria, masele populare din judeţul
Hunedoara îşi intensifică lupta pentru autodeterminare şi unirea cu
patria-mamă. In acest context, populaţia din localităţile urbane şi rurale, în frunte cu militarii reîntorşi de pe front, ţine adunări şi întruniri, începe să se organizeze şi trece la înlăturarea vechilor autorităţi.
Astfel, la 5 noiembrie 1918, adunarea locuitorilor din oraşul Hunedoara,
după alungarea reprezentanţilor statului austro-ungar, îşi constituie noile
organe ale puterii - consiliul naţional şi garda naţională română. In
aceeaşi zi, populaţia din Brad se întruneşte şi instaurează autorităţile
româneşti.

Peste două zile, la 7 noiembrie, la chemarea dr. Aurel Vlad, vechi
militant pe tărîmul luptei naţionale, s-a întrunit adunarea românilor din
Orăştie, care a format consiliul şi garda naţională din localitate. Organ
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larg reprezentativ, Consiliul naţional român din Orăştie era alcătuit din:
dr. Aurel Vlad - preşedinte, dr. Silviu Moldovan - vicepreşedinte,
dr. Octavian Sglimbea şi Iuliu Florea - secretari, 22 membri, şi anume:
şase intelectuali: Ioan Branga, Constantin Baicu, Vasile Domşa, Ioan
lenea, dr. Aurel Muntean şi Ioan Mihaiu; patru meseriaşi - Ioan Ciontea, Simion Cărpenişan, Ioan Lăzăroiu şi Ioan Vărmăgean; patru socialdemocraţi Ioan Herţa, Ilie Florea, Adam Olariu şi Ioan Popoviciu;
patru negustori - Ioan Lăzăroiu, Nicolae Nicoară, Aurel Pascu şi Ioan
Vulcu; şi patru economi - Ioan Bob, Samoilă Lăzăroiu, George Silian
şi Nicolae Timar.
După constituire, la 18 noiembrie 1918, Consiliul naţional român din
Orăştie a lansat un manifest, în care se arăta: „Războiul mondial s-a
sfîrşit cu înfrîngerea Puterilor Centrale şi prăbuşirea imperialismului
german. Prin aceasta şi pentru poporul nostru a răsărit soarele libertăţii şi independenţei naţionale. Dreptul de liberă dispunere a popoarelor a ieşit triumfător la iveală şi astfel şi naţiunea română este pusă
în posibilitatea de a hotărî ea însăşi liberă şi independentă asupra sorţii sale". Referindu-se la hotărîrea nestrămutată a românilor pentru înfăptuirea unităţii politice, Manifestul declara că „nu există putere în
lume care să împiedice dorul şi aspiraţiunea neamului nostru, care tinde
la înfăptuirea idealului naţional: la unirea tuturor românilor". 1
Concomitent, la Deva, evenimentele revoluţionare cunosc o mare intensitate. Documente de epocă, recent depistate, atestă că prefectul Bela
Pogany şi oficialităţile asupritoare, cuprinse de „mare spaimă" au fost
înlăturate. „Revoltarea populaţiei", care putea da naştere „la vărsare de
sînge", după cum se consemnează în raportul primăriei oraşului, a fost
atenuată „mai cu seamă de conducătorii populaţiei române, îndeosebi
dr. Petru Groza, (care) cu intervenirea lor înţeleaptă, au potolit-o la
timp". 2 Incercarea deputatului Andor Barcsay şi a avocatului Mihail
Leitner, de a constitui un consiliu naţional maghiar, care să acţioneze
pentru menţinerea Transilvaniei în cadrul Statului ungar, deşi a fost susţinută de Batalionul 5 honvezi, care staţiona în Deva de la 1 aprilie
1917, a eşuat. In urma evenimentelor revoluţionare, la 4 noiembrie 1918,
batalionul s-a demoralizat şi a părăsit cazarma, plecînd fiecare soldat
acasă. Soldaţii care au rămas în oraş, „or înfiinţat Consiliul militar, sub
conducerea sergentului Iosif Szolăsy". Acest organ „a silit Consiliul militar (format din) ofiţeri, care a luat fiinţă în ziua precedentă, la abzicere, ce apoi s-a şi întîmplat".
In asemenea condiţii a avut loc adunarea românilor, întrunită la
7 noiembrie. 1918, care a creat Consiliul naţional român din Deva, sub
conducerea dr. Virgil Olariu, dr. Petru Groza, dr. Iustin Pop şi Moise
Savu. Menirea acestui organ era „susţinerea ordinei şi liniştei, apărarea
siguranţei personale şi a averii locuitorilor. După constituirea Consiliului, mulţimea s-a deplasat la biserică, unde a fost sfinţit drapelul tricolor naţional român". Tot în cursul acelei zile, „a luat fiinţă garda naţională română, în curtea bisericii greco-ortodoxe", fiind de faţă dr. Pe1
2

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, cota 370.
Idem, cota 942/1922.
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tru Groza, Moise Savu, cir. Iustin Pop şi Valer Petco. S-a trecut apoi la
alcătuirea statului-major al gărzii naţionale, din care făceau parte: locot.
Iancelevits, locot. Eugen Herbay, locot. Sever Ghila, locot. Ioan Roman,
locot. Savu, slt. dr. Ulpiu Almăşescu, stegarul Virgil Albescu, elev-plutonier Victor Savu şi medicul dr. Eugen Hossu. Serviciul administrativ
al gărzii naţionale a fost încadrat cu plutonier-major Iosif Roman, plutonier Augustin Gherendi şi sergent A. Greavu.
A doua zi, „8 noiembrie 1918, garda naţională română, cu drapelul în frunte, a cutreerat comunele din jur", mobilizînd populaţia rurală
la acţiunea de înlăturare a vechilor autorităţi, iar în locul lor să instaureze consilii naţionale române. Cu sprijinul noii autorităţi din Deva,
sătenii din localităţile învecinate au constituit consilii şi gărzi naţionale.
La aceeaşi dată s-a întrunit o mare adunare populară în oraşul Brad,
cu scopul de a forma Consiliul naţional român al Zarandului. Intr-un
cadru naţional sărbătoresc, mulţimea celor întruniţi a ales Consiliul naţional, alcătuit din 22 membri, în frunte cu protopopul Vasile Demian preşedinte, şi dr. Radu vicepreşedinte. De asemenea, pe nucleul găr
zii naţionale din Brad s-a înfiinţat Garda naţională a Zarandului, sub
comanda căpitanului Sabin Banciu, avîndu-i în statul-major pe Jocot.
Vasile Boneu, slt. A. Petruţiu şi slt. Romul Giurgiu. După constituire,
consiliul şi garda naţională a Zarandului au depus jurămînt de credinţă către Consiliul Naţional Român Central. Luînd cuvîntul, preşedin
tele Vasile Demian îndeamnă pe românii din Zarand „să se reţină de la
orice demonstrări ostile, să fie la înălţimea vremilor şi a situaţiei demne
ce se pregăteşte naţiunii române". In încheierea lucrărilor, adunarea de
la Brad, exprimînd dorinţa de libertate şi unitate politică a românilor,
a intonat „Pe-al nostru steag".
Răspunzînd chemărilor Consiliului Naţional Român Central de la
Arad şi ale consiliilor naţionale din Deva, Brad, Hunedoara şi Orăştie,
în aşezările de pe raza judeţului Hunedoara s-a accelerat procesul de fău
rire a noilor organe de conducere. In fruntea acţiunii de organizare a
românilor hunedoreni se aflau o serie de intelectuali, muncitori şi ţă
rani. Astfel, în Haţeg activau avocatul Victor Bontescu, dr. Cornel Popescu, Virgil Popovici şi Ştefan Crişan; la Baia de Criş - dr. Nicolae
Bobo şi Nicolae Bolboca, la Petroşani - Iosif Ciser, Achim Zamora,
Petru Daj şi dr. Dominic Stanca; la Lupeni - Nicolae Zugravu, la
Ilia - dr. Ştefan Rozvany şi dr. Simion Dragomir, la Dobra - Toma
Roşu şi Iosif Moraru, la Roşia Toma Ciora. In Deva îşi desfăşurau
activitatea avocatul Francisc Hossu-Longin şi soţia sa, Elena, fiica lui
Gheorghe Pop de Băseşti, care în timpul războiului pentru independenţă din 1877-1878 s-au aflat în conducerea mişcării de solidaritate a ardelenilor cu fraţii de dincolo de Carpaţi. In Săcărîmb acţiona
George Vinţan şi Petru Florian, la Mintia - Aron Podolean, la Gothatea - Miron Oprean, la Bretea Română - Petre Copoşesc, la Strei ·Toma Baie, la Strei Săcel - Ioan Todosoi.
In timp ce se desfăşura lupta pentru constituirea noilor organe
ale puterii, consiliile şi gărzile naţionale, susţinute de populaţia românească, au depus o intensă şi continuă activitate pentru instaurarea
ordinii şi liniştii publice. Prin sate şi oraşe, conducătorii locali au

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

P. A. ABRUDAN, M. STOICA

264

organizat întruniri şi adunări, îndemnînd populaţia la calm şi linişte,
care erau imperios necesare pentru înfăptuirea idealului naţional. Cu
acel prilej a fost răspîndit Manifestul din 6 noiembrie 1918, prin care
Consiliul Naţional Român Central sublinia că datoria fiecărui român
era, „să contribuie la menţienerea ordinei", precum şi Manifestul Consiliului naţional român din Orăştie. Semnatarii acestuia, cereau românilor să ocolească şi să împiedice „toate silniciile şi faptele neomeneşti", şi să facă tot ce le stă în putere „ca prefacerile ce se află în
curgere, să se îndeplinească cu rînduială", fără „volnicie, care ar întîrzia şi discredita apropierea libertăţii". In încheiere, Manifestul îi povăţuia: „Să staţi în pace, să cinstiţi toate popoarele şi confesiunile
cu care veniţi în atingere, să puneţi la o parte orice duşmănie şi să
uitaţi orice nedreptate ce vi s-a făcut în trecut".
După alungarea vechilor autorităţi, dezarmarea jandarmilor şi Ll
grupurilor de militari germani şi austro-maghiari care se retrăgeau spre
vest, gărzile naţionale au preluat paza instituţiilor, a gărilor, căilor ferate şi a şoselelor. Tot atunci au fost înlăturate însemnele fostului stat
austro-ungar, arborîndu-se steagul naţional român. La Deva, starea de
nelinişte a fost alimentată şi de forţe exterioare. Sub pretextul întă
ririi „gărzii naţionale maghiare din Deva, deputatul Andor Barcsay,
care se afla la Budapesta, a trimis 50 marinari înarmaţi" din capitala
Ungariei. Aceştia, „în loc să fie de ajutor" instaurării ordinii, prin acţiunile lor reprobabile, au alimentat dezordinea, înrăutăţind şi mai mult
starea de spirit3. Ca urmare, garda naţională română a fost nevoită să
intervină, obligîndu-i pe noii veniţi să părăsească oraşul. De-altfel, la
13 noiembrie 1918, cînd „a sosit ordinul din Budapesta, pentru demobilizarea generală a armatei ungare", au părăsit oraşul Deva militarii
maghiari aflaţi în localitate. In perioada următoare au continuat să se
replieze prin zonă, ostaşi germani şi austro-ungari, care se retrăgeau
din România, îndreptîndu-se spre vetrele lor.
O dată cu preluarea puterii şi restabilirea ordinii şi liniştii publice
în judeţul Hunedoara, consiliile naţionale s-au preocupat de asigurarea
populaţiei cu produse alimentare şi de îmbrăcăminte, stabilirea tarifelor de preţuri, controlul pieţei, desfăşurarea activităţii productive şi
fixarea nivelului salariilor4, asigurarea traficului pe calea ferată, refacerea administraţiei, care să asigure buna desfăşurare a vieţii şi activităţii în toate domeniile.

*
In ultima decadă a lunii noiembrie 1918, activitatea Consiliului naţional judeţean, a consiliilor de plăşi, orăşeneşti şi comunale, a instituţiilor şi organizaţiilor politice, culturale, economice, profesionale şi
de altă natură, s-a îndreptat cu precădere în direcţia alegerii delegaţilor
pentru Marea Adunare Naţională, pregătirea adunărilor locale pentru
3

Ibidem.

Ion Clopoţel,
1928, pp. 75-76.
4

Revoluţia

din 1918

şi

unirea .-1rdea1ului cu România, Cluj,
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semnarea adeziunilor la unire şi mobilizarea unui număr cit mai mare
de locuitori, care să participe la Adunarea Populară de la Alba Iulia
Pe baza Regulamentului alegerii deputaţilor din 15 noiembrie şi
a Convocatorului adunării naţionale, dat publicităţii la 20 noiembrie
1918, prin care se stabilea modul de reprezentare a instit_uţiilor, organizaţiilor şi locuitorilor români la adunarea de la Alba Iulia, s-a trecut
la pregătirea şi desfăşurarea acestei importante acţiuni. Ca urmare, în
perioada 23-28 noiembrie 1918, organizaţiile politice, instituţiile şi asociaţiile culturale, reuniunile de meseriaşi, de lectură, de cîntări, de femei, au ţinut adunări pentru alegerea a 57 delegaţi, care să le reprezinte la Marea Adunare Naţională. Menţionăm că organizaţiile Partidului social-democrat din Deva şi Orăştie au ales 4 delegaţi, reuniunile
meseriaşilor din Deva, Orăştie, Haţeg, Brad şi Dobra 12, instituţiile
şi asociaţiile culturale 39, Societatea „Industria" din Deva - 1, garda
naţională din Orăştie 1 delegat.
Concomitent cu adunările pentru desemnarea delegaţilor de către
instituţii, organizaţii şi asociaţii, au avut loc alegeri pe circumscripţii
electorale. 1n cele şapte cercuri electorale ale Hunedoarei au fost aleşi
34 delegaţi cu drept de vot deliberativ şi 62 cu drept de vot consultativ.
In total, de pe raza judeţului Hunedoara s-au desemnat 153 delegaţi5.
Odată cu alegerea delegaţilor, adunările populare, însufleţite de
dorinţa înfăptuirii idealului naţional, le-au acordat acestora împuternicirea de a vota „în numele nostru şi al copiilor noştri" unirea Transilvaniei cu patria-mamă şi desărvîrşirea statului naţional unitar român.
Astfel, în credenţionalul semnat la Brad, în 23 noiembrie 1918, se arată:
„Poporul român din comunele de dincoaci de Dealul Mare, în adunarea
ţinută la 23 noiembrie 1918, a delegat pentru conferinţa naţională, ce
se va ţinea la 1 Decembrie st.n. 1918, în oraşul Alba Iulia, pe d-l Pompiliu Pisa, paroh în comuna Cărpiniş, îndreptăţindu-l să reprezinte cu
deplină putere poporul român din aceste comune", şi în numele căruia
să ceară unirea Transilvaniei cu România. Adunarea românilor din
comuna Lesnic, întrunită la 28 noiembrie 1918, alege „în unanimitate
de voturi ca reprezentanţi ai ei la Marea Adunare Naţională ce se va
ţine la Alba Iulia, pe învăţătorul local Ioan Comşa, George Iştvan şi
pe Nicolae şi Aron Poruţiu, pe care îi posedă (mandatează) cu acest
credenţional, împuternicindu-i ca în numele nostru al tuturor să ia
parte la Marea Adunare Naţională şi acolo, în numele la toată suflarea
românească din comuna Lesnic, să adereze şi să declare sfint şi solemn
că noi toţi vrem întruchiparea marelui ideal naţional român, adică unirea tuturor românilor într-un stat naţional român . . . care va avea să
ne ocrotească şi păzească pe noi, toţi copiii ei; aceasta o vrem, pentru
aceasta trăim şi muncim". 6
Adunarea electorală din comuna Certejul Superior a dat mandat
reprezentanţilor săi, Mircea Oprea şi Sabin Pleter, aleşi pentru Marea
Adunare Naţională, să voteze „unirea Ardealului cu patria-mamă, România"; organizaţia social-democrată din Hunedoara s-a pronunţat pen5
8

Marea unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, pp. 53-65, 69-70.
Arh. Muzeului Unirii, Alba Iulia, fond Doc. Unirii, voi. II, p. 795.
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tru unirea cu statul român şi înfăptuirea unor reforme democratice~.
iar delegaţii cercului electoral Deva, zidarul Dionisie Pîrvu şi Petru
Seleşan, aleşi de organizaţia social-democrată din Deva, erau împuterniciţi „a lua parte cu vot decisiv la Marea Adunare Naţională română,
în numele tuturor românilor social-democraţi din acest cerc electoral".
Tot în acele zile au avut loc mari adunări populare de adeziune la
unire în toate localităţile judeţului. La apelul intelectualilor, în special
al preoţilor şi învăţătorilor, al socialiştilor şi fruntaşilor satelor, s-a
întrunit „obştea poporului român, din îndemn propriu şi fără nici o
silă sau ademenire din vreo parte", pentru a semna actul de adeziune
la unire. Exprimîndu-se liber, „poporul dă la iveală dorinţa fierbinte
ce însufleţeşte inima fiecărui român, şi declară că voinţa sa nestrămu
tată este să fim alăturaţi cu teritoriile româneşti din Ardeal, Banat,
Ungaria şi Maramureş, la România". 8 Consemnăm că la Almaşu Mare,
documentul de adeziune a fost subscris de 202 persoane prezente la
adunarea populară, la Binţinţi - de 224, la Bos - de 405, la Bretea
Română de 84, la Bucium - de 300, la Călanul Mare - de 104, la
Cărpiniş de 179, la Cerbăl - de 225, la Cugir - de 494, la Dineu
Mare - de 803, la Dobra - de 269, la Ghelar - de 469, la Gothatea de 232, la Hunedoara - de 392, la Ilia - de 78, la Ludeşti - de 351,
la Orăştie - de 532, la Panc şi Sălişte - de 388, la Pricaz - de 798,
la Romos - de 945, la Romoşel - de 500, la Roşcani - de 416, la
Spini - de 355, la Şibot - de 430, la Turdaş - de 305, la Vaidei de 544, la Vinerea - de 410, la Zam - de 102 locuitori. 9 Din documentele de adeziune la unire, elaborate cu şase decenii în urmă, se
păstrează în original hotărîrile adoptate în 153 localităţi din judeţul
Hunedoara, care cuprind 29.431 semnături.
1n perioada pregătirii Marii Adunări Naţionale, ce urma să se întrunească la 1 decembrie 1918, pentru a înfăptui idealul naţional, consiliile naţionale din judeţul Hunedoara au dat publicităţii o serie de
apeluri, prin care chemau populaţia să participe în mod plenar la
această adunare istorică. „Adunarea de la Alba Iulia se arăta în
Apelul Consiliului naţional român din Orăştie - este chemată să hotărască asupra sorţii neamului nostru şi să exprime voinţa nestrămu
tată a naţiunii române, care pretinde sus şi tare unitatea naţională a tuturor românilor". Mai departe, semnatarii apelului spuneau: „Pentru
ca adunarea aceasta să fie cit se poate de impozantă, datori sîntem a ne
îngriji ca şi prin numărul participanţilor să dovedim lumii întregi că
poporul românesc una este şi că cu toţii împreună pretindem formarea
statului naţ.ional român unitar şi puternic. De aceea, fraţilor! apelăm
la s:mţul d-voastră românesc, rugindu-vă să îngrijiţi ca toate comunele
locuite de români să fie în mod demn şi în număr cit se poate de mare
reprezentate la această adunare. Să ne întîlnim deci cu totii duminică
în 18 noiembrie (1 decembrie) 1918, la Alba Iulia". în în~h~iere, Ape~
7

8
9

Arh. Stat. Deva, fond Subinspectoratul muncii Deva, dos. nr. 14/1919.
Biblioteca Astra, Sibiu, fond Documente, pachet 1, cutia 1.
Arh. Muzeului Unirii, Alba Iulia, dos. LIX-LX, vol. IV-V.
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Răspunzînd chemării înscrisă în Convocatorul Consiliului Naţional
Român Central din 20 noiembrie 1918, ca la „istorica adunare, unde se
va hotărî soarta neamului nostru pentru vecie, se va prezenta însuşi
poporul românesc în număr vrednic de cauza mare şi sfîntă", după cum
şi apelurilor publicate în presă, Consiliul naţional român al judeţului
Hunedoara, consiliile naţionale de plăşi, orăşeneşti şi comunale, intelectualii şi fruntaşii satelor au desfăşurat o intensă activitate pentru
mobilizarea unui număr cît mai mare de locuitori, care să participe la
adunarea naţională de la Alba Iulia. Drept urmare a unei asemenea
acţiuni, după cum şi a propriilor sentimente patriotice, hunedorenii,
dorind „să fie părtaşi la consacrarea unirii Transilvaniei cu România",
s-au îndreptat spre Alba Iulia.
Delegaţiile oficiale, însoţite de un mare număr de locuitori din
oraşe şi sate, gătiţi în straie de sărbătoare, cu steaguri tricolore, au pornit cu trenurile şi căruţele spre oraşul unirii. 1n fruntea coloanei de
vreo 10.000 a muncitorilor minieri de pe Valea Jiului se afla preşedin
tele sindicatului, Iosif Ciser 11 ; delegaţia românilor din Orăştie era condusă de avocatul Aurel Vlad, al celor din Haţeg de dr: Victor Bontescu, al delegaţilor din Hunedoara - de dr. Gheorghe Dubleşiu, al romănilor din Baia de Criş de avocatul Nicolae Robu. Documentele
vremii relatează că din Deva, „la adunarea din Alba Iulia, ţinută la
1 Decembrie 1918, pentru declararea unirii tuturor românilor şi realizarea idealului naţional, au participat 200 cetăţeni români, sub conducerea domnilor dr. Francisc Hossu-Longin, dr. Petru Groza, dr. Virgil
Olariu, Vasile Ianzu". 1 ~
Pe baza datelor înscrise în izvoarele de epocă, se apreciază că din
localităţile judeţului Hunedoara au luat parte „la adunarea cea mare
ele la 1 Decembrie 1918", peste 15.000 persoane. Şi, întruniţi în cadrul
Marii Adunări Naţionale, reprezentanţii Hunedoarei, împreună cu aleşii
celorlalte judeţe, exprimînd voinţa întregului popor, au hotărît unirea
Transilvaniei cu România; iar delegaţii neoficiali ai satelor şi oraşelor,
întruniţi pe Cîmpul lui Horea, în număr de peste o sută de mii, au
susţinut şi aprobat unirea cu nemărginită bucurie şi entuziasm.
Ca o recunoaştere a preţioasei contribuţii adusă de românii hunedoreni la lupta întregii naţiuni pentru unire, 15 din reprezentanţii lor
au fost aleşi în Marele Sfat Naţional, iar doi - dr. Aurel Vlad şi
dr. Victor Bontescu - în Consiliul Dirigent.

10

„Libertatea" din 8/21 noiembrie 1918.

u 1 Decembrie. Semicentenarul unirii TTan.rilvaniet cu Rom4nfa. 1918-1968,
Cluj, 1968, p. 26.
12 Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, cota 942/1922.
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LES CONTRIBUTIONS DE HUNEDOARA A L'ACH€VEMENT DE L'UNITt
D'ET AT DE LA ROUMANIE
Resume
Dans le cadre de la lutte des Rownains pour l'autodetermination et pour
l'union de la Transylvanie avec la Roumanie, on inscrit, profondes ciseles, dans
l'histoire et dans la conscience de notre peuple, on inscrit aussi les puissantes
actions qui se sont deroulees en automne de l'annee 1918, dans le district Hunedoara, les actions â qui ont pris part active, dans un front commun, toutes Ies
classes, Ies categories et les etats sociales.
Apres le declenchement de la revolution democratique - bourgeoise dans
L'Empire autriche-hongrois et la constitution du Conseil National Roumain, a
31 octobre 1918 â Budapeste, constitue par Ies representants du Parti National
Roumain et de la Section roumaine du Parti social-democratique de Hongrie, les
etats populaires du district Hunedoara intensifient la lutte pour la realisation de
!'ideal national.
Dans ce contexte, la population urbaine et rurale, tient des reunions ct des
assemblees, elle commence de s'organiser pour prendre le pouvoir et pour passer
a l'eloignement des anc:ennes autorites autriches-hongroises oppressives.
Dans la derniere decade du mois novembre 1918, l'activite du Conseil National du district, des Conseil des arrondissements, des villes et des villages, a ete
oriente specialement vers le choix des delegues pour la Grande Assemblee Nationale, qui au premier decembre 1918 s'est reuni â Alba Iulia, et en exprimant
le desir de tout le peuple, a decide l'union de la Transylvanie avec Ia Roumanie.
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In toamna anului 1918 criza monarhiei dualiste austro-ungare, mereu mai acută pe măsura prelungirii conflagraţiei mondiale, a atins
punctul culminant. Lunile septembrie şi octombrie au reprezentat o intensificare fără precedent a luptei maselor populare împotriva tuturor
formelor de exploatare. Muncitorimea din Austria, Cehia, Ungaria, Transilvania, Bucovina, Croaţia, Slovenia, Voivodina, Slovacia, Galiţia şi din
celelalte provincii ale imperiului muribund a declanşat acţiuni revoluţionare de o amploare nemaiîntîlnită pînă atunci, concretizate în numeroase greve şi demonstraţii împotriva războiului, pentru încheierea
imediată a păcii, împotriva foametei şi mizeriei, pentru republică democratică. Mase uriaşe de ţărani de toate naţionalităţile şi-au intensificat lupta pentru lichidarea relaţiilor de producţie semifeudale învechite,
încercînd pretutindeni în mod spontan să între în posesia pămînturilor
şi averilor marilor latifundiari şi procedînd la înlăturarea autorităţilor
vechiului regim.
Mişcările revoluţionare au avut un caracter extrem de complex,
constînd în împletirea strînsă a luptei sociale cu acţiunile de autodeterminare a popoarelor din monarhie. Impetuozitatea ridicării la luptă a
claselor de jos a determinat activizarea tuturor categoriilor sociale ale
naţionalităţilor, inclusiv a burgheziei popoarelor respective, care a preluat conducerea mişcării de eliberare naţională. In unele provincii, ca
de pildă în Transilvania, burghezia naţională a fost nevoită să ţină
seama de caracterul popular al luptei împotriva vechii stăpîniri şi de
raportul forţelor social-politice angajate în mişcarea revoluţionară, ceea
ce a determinat colaborarea cu partidele politice ale clasei muncitoare
şi a imprimat mişcării profunde trăsăturii burghezo-democratice.
Prăbuşirea monarhiei austro-ungare devenise iminentă. Incercările
daselor dominante, în frunte cu noul împărat Carol, de a salva de la
.dezastru artificiala construcţie habsburgică împletind vechile metode ale
represiunii cu o serie de promisiuni şi concesii, care nu vizau însă integritatea Austro-Ungariei, s-au dovedit tardive şi total ineficiente. Popoarele asuprite au intuit că aceste încercări, departe de a satisface
dezideratul eliberării lor naţionale, constituiau evidente semne de slă
biciune şi s-au grăbit să-şi formeze organe de conducere proprii pentru
a-şi proclama autodeterminarea.
Vestea puternicelor acţiuni revoluţionare cu dublu caracter naţional
şi social, a ridicării tuturor popoarelor oprimate la luptă pentru eliberare naţională, s-a răspîndit cu iuţeala fulgerului pe toate fronturile
unde lupta armata austro-ungară, accentuind pînă la paroxism dezagregarea ei începută încă din primul an de război. Adăugindu-se zecilor şi
zecilor de mii de militari care au părăsit în cursul războiului unităţile
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austro-ungare trecînd la inamic, circa 250.000 de soldaţi au dezertat la
începutul lunii octombrie 1918 şi s-au răspîndit în interiorul imperiului,
îngroşînd rîndurile detaşamentelor cunoscute sub numele de „cadre
verzi". 1 Numeroşi soldaţi au părăsit frontul în grupuri sau izolat şi
s-au întors acasă înarmaţi, alăturîndu-se mişcărilor revoluţionare ale
populaţiei satelor şi oraşelor. Descriind degringolada armatei austroungare după dezastrul de la Piave, socialistul Tiron Albani scria: „Şi
valul revoluţiei a pornit. Soldaţii răsculaţi pe diferitele fronturi au început să le părăsească în corpore cîntînd cîntece revoluţionare. Şi,
pentru a fi în nota timpului, pentru a imita revoluţia franceză şi pe
cea rusească, ofiţerii şi subofiţerii revoluţionari şi-au tăiat gradele şi
insignele imperiale şi, declarîndu-se egali cu soldaţii de rind, au forţat
şi pe cei cărora nu le convenea această operaţie să procedeze la fel". 2
Un alt participant la evenimente, aflat la sfîrşitul lunii octombrie pe
frontul din Tirol, relata la rîndul său: „Trupele austro-ungare se retră
geau de-a valma spre interiorul ţării. Unii pe jos, alţii cu vehicule şi
o altă parte cu trenurile care se formaseră în diferitele staţii ale Tirolului. Trupele, convinse de inutilitatea războiului ca şi de cauza străină
pentru care luptaseră, refuză executarea ordinelor superiorilor". 3
Deosebit de frecvente au fost aceste fenomene şi în rîndurile soldaţilor şi ofiţerilor de origine română. Ostilitatea tot mai pronunţată a
militarilor români faţă de război şi de cauza monarhiei a impus conducerii mişcării naţionale din Transilvania adoptarea unor măsuri adecvate
momentului istoric crucial. Posibilitatea transpunerii apropiate în viaţă
a dreptului de autodeterminare proclamat la 12 octombrie 1918, a ridicat pe primul plan cerinţa mobilizării şi organizării întregii naţiuni.
In acest sens, semnele tot mai evidente ale prăbuşirii Austro-Ungariei.
au determinat din partea conducerii Partidului Naţional Român, cit şi
din iniţiative particulare ale unor ofiţeri patrioţi, acţiuni numeroase de
organizare pe baze naţionale a militarilor români aflaţi în drum spre
Transilvania şi Bucovina sau încartiruiţi în diverse garnizoane de pe
cuprinsul monarhiei. In condiţiile lipsei de informaţii sau a ştirilor eronate ce domneau încă în masa soldaţilor, ale încercărilor politicienilor
şi ofiţerimii înspăimîntate de perspectiva pieirii Austro-Ungariei de a
reface cit de cit coeziunea vechii armate, precum şi ale propagandei
cercurilor reacţionare maghiare care căuta să împiedice realizarea aspiraţiilor de libertate ale popoarelor şi să înlesnească întemeierea unei
Ungarii „independente", în limitele graniţelor ei istorice, sarcina înrolării forţei armate româneşti în slujba cauzei naţionale căpăta o importanţă fundamentală. Infăptuirea dezidratului unirii cu patria mamă,
atita timp cit era susţinută şi apărată neclintit de o forţă organizată şi
înarmată, devenea nu numai posibilă, ci certă. Constituirea unor unităţi.
armate naţionale, chiar dacă timpul nu permitea organizarea acestora
într-o armată naţională, era în măsură să creeze în rîndurile populaţiei
1
2

1918. Unirea Transilvaniei cu România, ed. III, Bucureşti, 1978, p. 462.

Douăzeci de ani de la Unire,

vol. I, Oradea, 1938, p. 131-132.
Nicolae Hozan, Amintiri din preajma Adundrii Naţionale din Alba Iulia,_
mss. dact., Arhiva Muzeului Unirii, Alba Iulia, cota 4547.
3
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atmosferă de siguranţă şi încredere, prielnică pregătirii şi înfăptuirii unirii. Prezenţa în oraşele şi satele Transilvaniei a unor formaţiuni militare româneşti putea şi trebuia să prevină şi să zădărni
cească orice încercare a claselor dominante străine de a împiedica realizarea dezideratului naţional. Organizarea lor pe baze naţionale oferea,
în fine, soldaţilor, subofiţerilor şi ofiţerilor români prilejul să slujească
adevărata lor cauză, cauza propriei patrii şi a propriului popol'.

civile o

*
Unul dintre principalele centre de întretăiere şi concentrare a şu
voaielor de soldaţi ce se revărsau spre „hinterland", în special după pră
buşirea frontului italian, a fost capitala imperiului habsburgic, Viem~.
Incă în cursul lunii octombrie în oraş şi în împrejurimile lui se găseau
un număr de peste 70.000 de soldaţi originari din Transilvania4, printre
care numeroşi români. Numai în cazărmile din Viena se găseau spre
sfîrşitul lunii circa 15-20.000 de soldaţi români, iar în Wiener Neustadt încă 30-40.000 5 • Acestora li s-au adăugat în zilele următoare înfrîngerii de la Piave numeroase alte grupuri, mai mari sau mai mici,
sosite în gările Vienei cu trenurile ce circulau în sens unic, dinspre
front spre interior.
Nucleul grupării româneşti din zona Vienei îl constituia partea se.dentară a regimentului 64 infanterie din Orăştie, cu un efectiv de peste
~.OOO de oameni 6 , a cărui garnizoană a fost stabilită, începînd din decembrie 1914 în capitala monarhiei şi care număra în rinduri!e sale
80-850/o români7.
Descriind tumultul revoluţionar ce domina ultimele zile ale împă
răţiei habsburgice, unul dintre participanţii cunoscuţi la evenimentele
din Viena, Filimon Taniac, scria: „In acele zile, de la un capăt la altul
al monarhiei austro-ungare clocoteau ideile unei mari prefaceri politice.
Şi din această prefacere întrezărită s-a desluşit un singur lucru: dorul
neînfrînt de libertate şi viaţă naţională nestingherită a tuturor popoarelor ce trăiau sub sceptrul împăraţilor de la Viena" 8 • In concordanţă cu
interesele generale ale naţiunii, pentru românii aflaţi atunci în părţile
apusene ale Austro-Ungariei problema principală era organizarea armată de sine stătătoare, în scopul sprijinirii efective şi eficiente a bă
tăliei finale de eliberare de sub stăpînirea străină. Această misiune a
1 Dumitru Ţuţui, Voluntarii
români din Transilvania în lupta împotriva
Puterilor Centrale, pentru eliberare naţională şi unitate, în Studii, nr. 6/1968,
p. 1141.
s Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Cluj,

1926, p. 57; „Curentul", XVI, nr. 5674 din 2 decembrie 1943.
e Elie Bufnea, Formaţiile de voluntari, în Transilvania, Banatul, Crişana şi
Maramureşul (1918-1928), vol. I, Bucureşti, 1929, p. 138; Ion Clopoţel, op. cit.,
p. 55.
1 Avram P. Teodor, Cu divizia 35 la Piave şi pe frontul francez (Amintiri),
în Apulum, VII/2, 1969, p. 315.
s Filimon Taniac, Pentru Ardealul Românesc, (Amintiri din anul 1918) Suceava, 1929, p. 3.
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fost încredinţată
ţional Român din

lui Iuliu Maniu, din partea conducerii Partidului NaTransilvania9 •
Deoarece evenimentele se precipitau cu repeziciune, la 30 octombrie a luat fiinţă la Viena, în cadrul unei adunări a ofiţerilor, întrunită
la restaurantul „Dreher-Park" din Schonbrunn, „la vre-o 400 de paşi
de castelul bine păzit unde împăratul Carol trăia amara clipe de deznădejde şi nesiguranţă" 10 , un Comitet naţional al românilor din Transilvania11, iar a doua zi s-a constituit Senatul central al ofiţerilor şi soldaţilor români, care şi-a asumat sarcina de a grupa în jurul şi sub conducerea sa „toţi ofiţerii şi toţi soldaţii (români - n.n.) aflători în păr
ţile de apus ale monarhiei şi pe fronturile apusene". După cum se sublinia în cadrul şedinţei constitutive a Senatului, din 31 octombrie 1918,
„Toţi ofiţerii şi soldaţii români vor sta neclintiţi în serviciul cauzei
sfinte a naţiunii române; ofiţerii şi soldaţii români vor fi datori a urma
întru toate ordinele acestui Senat, care se va pune fără amînare în legătură cu militarii români din întreaga monarhie şi va lansa un apel
către toţi ofiţerii şi soldaţii români ... " 12 . Difuzat începînd din aceiaşi
zi, apelul Senatului central lansa dispoziţia ca toţi militarii români să
se pună fără întîrziere în subordinea Comitetuli naţional român, „neavind să primească nici o poruncă de la străini şi nici să depună jură
mîntul pentru altă ţară decit pentru ţara românească" 13 . Documentul
preciza necesitatea stringentă a instituirii celei mai riguroase discipline
în rîndul militarilor români, menite să asigure slujirea devotată a intereselor poporului român. Incă de pe acum era prevăzută viitoarea organizare a acestora în gărzile şi legiunile naţionale române din Transilvania, ca forţe capabile să asigure trăinicia prefacerilor revoluţionare la
capătul cărora se întrevedea libertatea naţională 14 . Soldatului român,
angajat solemn prin jurămîntul depus sub faldurile tricolorului, i se cerea
să se ferească de acte samavolnice, de jaf şi pradă şi, îndeosebi, „să nu
se lase jignit în sentimentele sale naţionale, să nu împiedice însă pe
celelalte naţiuni conlocuitoare în manifestările voinţei lor naţionale şi
în manifestarea drepturilor naţionale şi să nu jignească sentimentele
naţionale ale altora"1s.
In ziua de 1 noiembrie 1918 a avut loc prima şedinţă a Senatului
militar central, în cadrul căreia s-au stabilit resorturile noului organ
naţional după cum urmează: căpitanul Traian Popa (preşedinte), căpi9 Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968, p.
334; Unirea Transilvaniei ... , p. 493; Elie Bufnea, op. cit., p. 138; Ion Clopoţel,
op. cit., p. 55; Filimon Taniac, op. cit., p. 3.
10 Filimon Taniac, op. cit., p. 4.
11 Constituirea C.N.R.C. ca organ politic conducător al românilor din Transilvania, nu era încă cunoscută la Viena.
12 Filimon Taniac, op. cit., p. 4-5.
13 Arhiva Muzeului Unirii Alba Iulia, Documentele Unirii, vol. VII, cota
1815; Gheorghe Oprean, Jurnalul Senatului Central Român din Viena, mss. dact.,
loc. cit., cota 4512; Traian Popa, Revoluţia din 1918 la Viena, mss. dact„ Zoe. cit.,
cota 5713.
14 Eugen Dunca, Amintiri despre Senatul din Viena, mss. dact„ loc. cit.,
cota 3891.
lll Loc. cit., cota 1815; Gheorghe Oprean, mss. cit., Traian Popa, mss. cit.
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tanul preot militar Gheorghe Oprean (secretar), căpitanul medic militar
Epifan Munteanu (casier), Emil Colbazi, Teodor Colbazi, Gavril Alvirescu, Semproniu Luca, Titus Pahone, Filimon Taniac, Cornel Raca,
Eugen Reus, Petru Popovici, Traian Trîmbiţoni (membri)16. Conducerea
de drept a Senatului a fost încredinţată generalului de divizie Ioan
Boieriu, cel mai mare în grad dintre ofiţerii români aflaţi la Viena.
Acesta fiind însă suferind şi internat într-unul din spitalele militare
din oraş, urma ca funcţia să fie deţinută temporar de căpitanul Traian
Popa, ofiţer al regimentului 64 infanterie, procesul verbal al adunării
menţionînd că generalul Boieriu îşi va prelua atribuţiile imediat după
însănă toşire 1 1.

Incă din primele zile ale existenţei sale, Senatul central al ofiţeri
lor şi soldaţilor români de la Viena a luat legătura cu Consiliul Naţional
Român Central de la Arad, pe care l-a recunoscut necondiţionat ca organ politic reprezentativ al tuturor românilor din Transilvania şi că
ruia i s-a subordonat întru totul, precum şi cu Legiunea Română de la
Praga, şi ea recent constituită 18. Conducerea Senatului a dispus trimiterea ofiţerilor Petru Popovici şi Emil Colbazi la Praga, cu misiunea
„să aducă la cunoştinţă regimentelor româneşti 2 şi 51 de acolo această
organizaţie a noastră şi să-i roage pentru constituirea analogă" 19 • Tot
odată, trimisul oficial al conducerii Partidului Naţional Român din
Transilvania, Iuliu Maniu, a iniţiat tratative în scopul recunoaşterii Comitetului naţional român de la Viena şi a Senatului Central, atît de
către conducerile celorlalte neamuri din Austro-Ungaria, cit şi de către
puterile aliate învingătoare în război 20 .
In şedinţa sa din 2 noiembrie, Senatul din Viena a anunţat formarea
primului regiment românesc organizat în spirit naţional, al cărui nucleu
îl constituia fostul regiment 64 infanterie şi în jurul căruia au fost
concentrate alte detaşamente de soldaţi din rîndul trupelor aflate în
capitala austriacă sau în împrejurimile ei. Comandantul regimentului 64,
colonelul austriac Elmer, a fost demis din funcţie, în locul lui fiind numit, la 3 noiembrie, căpitanul român Octavian Loichiţa21 .
Senatul militar român a fost recunoscut ca for naţional reprezentativ de către ministrul de război austriac, generalul-colonel Străger
Steiner, cu care a tratat în acest sens o delegaţie românească compusă
din Iuliu Maniu, Traian Popa şi profesorul universitar bucovinean Isopescu-Grecu22. Ca urmare a acestei recunoaşteri, regimentul românesc
a obţinut din partea autorităţilor austriece „Ferdinandkaserne" („Cazarma Ferdinand") din cartierul vienez Favoriten, în ale cărei clădiri
10 Loc. cit., dosar 4512, cota 4512/1 (Procesul verbal al şedinţei I-a a Sena·
tului militar din Viena din 1 nov. 1918); Filimon Taniac, op. cit., p. 4-5.
11 Ibidem.
10 Unirea Transilvaniei, p. 494; Elie Bufnea, op. cit„ p. 138.
19 Procesul verbal al şedinţei I-a ... ; Emil Colbazi, Retrospectivă asupra evenimentelor petrecute între anii 1914-1919, mss. dact., loc. cit., cota 5715.
20 Ion Clopoţel, op. cit., p. 57,.
21 Procesul verbal al şedinţei a III-a a Senatului militar din Viena din 3 nov.
1918, loc. cit., cota 4512/4; Elle Bufnea, op. cit., p. 138; Filimon Taniac, op. cit.,

p. 6.
22 Traian Popa, mss. cit., „Curentul", XVI, nr. 5674 din 2 dec. 1943.
18 - Sargella - voi. XV
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au fost instalaţi soldaţii şi a fost organizat în scurt timp un servicrn
special, investit cu misiunea înregistrării, echipării şi alimentării militarilor sosiţi de pe front sau din alte garnizoane. De la sediul său din
„Ferdinandkaserne", Senatul militar român a coordonat organizarea pe
baze naţionale a trupelor româneşti aflate pe teritoriul Ungariei propriu-zise, acţiune favorizată de recunoaşterea formală de către ministrul
maghiar de război, generalul Bi:.!rtha, a caracterului legitim al forului
naţional român din Viena 23.
După cum sublinia în amintirile sale căpitanul Traian Popa, preşedintele ad-hoc al Senatului, obiectivul principal al acestui organ militar era crearea primului nucleu al unei armate româneşti transilvănene
puse în slujba eliberării naţionale depline de sub stăpinirea străină şi
unirii cu România. Senatul militar român îşi propunea să-i ţină pe militarii români la curent cu mersul evenimentelor politice interne: şi internaţionale, să-i concentreze „în unităţi naţionale, pentru acţiuni ulterioare, să-i ferească de influenţe potrivnice idealului românesc" 24 • Pornind de la această premiză, au fost organizate un Birou de informaţii
şi cîteva „echipe de propagandă" conduse de căpitanii Traian Popa şi
Gheorghe Oprean, locotenentul Emil Colbazi şi stegarii Filimon Taniac
şi Cornel Raca 25 • Formate din trei sau patru persoane, în majoritate
intelectuali, „echipele de propagandă" acţionau în cazărmi, în gări şi
pe străzi, îndeosebi în mari centre feroviare, ca de pildă Salzburg,
Innsbruck, Villach, Oderberg, adică peste tot unde îşi aveau garnizoanele sau staţionau temporar trupele austro-ungare în retragere de pe
front spre interiorul teritoriului 26 • După cum consemnează procesele
verbale ale şedinţelor Senatului, s-au luat măsurile de cuviinţă pentru
înregistrarea, încartiruirea şi echiparea corespunzătoare a militarilor
români sosiţi de pe front 27 , folosindu-se în acest scop efectele aflătoare
în magaziile cazarmei, ca şi suma de circa 200.000 coroane de care dispunea Senatul pe la jumătatea lunii noiembrie, aceasta fiind distribuită în conformitate cu hotărîrea privind plata soldelor, adică 30 coroane pentru ofiţeri şi 10 coroane pentru soldaţi2s.
Conducătorii Senatului central din Viena au ţinut să sublinieze în
mod festiv evenimentul constituirii forţelor armate naţionale române,
stabilind pentru ziua de 17 noiembrie solemnitatea depunerii jurămîn
tului şi a sfinţirii drapelului regimentului românesc. In acest scop, femeile coloniei române din Viena, în frunte cu Silvia Popa, soţia căpi
tanului Traian Popa, au confecţionat un impunător tricolor naţional,
precum şi numeroase banderole tricolore care urmau să fie purtate ca
semn distinctiv de toţi militarii români, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi29.
23

Gheorghe Oprean, mss. cit.; Unirea Transilvaniei ... , p. 495; Ion

Clopoţel,

op. cit„ p. 57.
Traian Pop, mss. cit.
Protocolul şedinţei l-a ... loc. cit., cota 4512/1.
2a Traian Popa, mss. cit.,
27 Procesul verbal al şedinţei
a IV-a a Senatului militar din Viena din
4 nov. 1918, copie dact„ loc. cit., dosar 4512, cota 4512/5.
28 Ibidem; vezi şi Procesul verbal al şedinţei a VII-a a Senatului militar
din Viena din 12 nov. 1918, loc. cit., cota 4512/8.
29 Emil Colbazi, mss. cit.
24
25
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Ceremonia s-a desfăşurat într-o atmosferă înălţătoare, în prezenţa tuturor ofiţerilor români, în frunte cu generalul Ioan Boieriu, care şi-a
preluat în 12 noiembrie funcţia de comandant al Senatului şi a deputatului Simionovici, trimisul special pentru acest prilej al Consiliului
Naţional Român Central. „Fraţilor soldaţi a spus cu ocazia depunerii
jurămîntului purtătorul de cuvînt al C.N.R.C. -, am venit în mijlocul
vostru în numele Consiliului Naţional Român, care azi este cea mai
înaltă autoritate naţională, ca să vă luăm jurămîntul de credinţă pentru
noul Stat românesc, care va înfăptui. visul nostru secular: Unirea tuturor Românilor! Jurămîntul vostru de azi... vă leagă de neamul
vostru, adică de ce aveţi voi mai scump pe lumea aceasta, vă leagă de
părinţii şi fraţii voştri, de nevestele şi surorile voastre şi de copiii
voştri. Iar cînd veţi rosti cuvintele de jurămînt, noi toţi ne vom ruga ca
Dumnezeu să ocrotească neamul nostru, pentru care fiecare îşi va da
cel din urmă pic de sînge şi cea de pe urmă suflare. Trăiască neamul
nostru românesc!" 30 . Jurămîntul a fost rostit solemn, cu voce tare, de
către toţi cei prezenţi, militari şi civili, chiar şi de către femeile şi
copiii coloniei române: „Jur credinţă naţiunii române şi supunere în
toate Consiliului Naţional Român! Nu voi sta decît în serviciul neamului românesc, pe care nu-l voi părăsi la nici un caz şi sub nici-o înprejurare! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"31.
Este locul aici să subliniem contribuţia activă în slujba cauzei naţionale a membrilor coloniei române din Viena, în locuinţele cărora
s-au desfăşurat numeroase întruniri avînd ca scop stabilirea măsurilor
organizatorice impuse de mersul evenimentelor şi care au acordat întregul lor sprijin militarilor români sosiţi de pe front 32 . Demn de remarcat
este, de asemenea, aportul societăţii literar-ştiinţifice „România Jună"
din capitala austriacă, în cadrul căreia, aşa cum îşi aminteşte un contemporan, „s-au cultivat sentimente de înalt patriotism" şi „se menţinea
aprinsă flacăra idealului unităţii naţionale" 3 3.
Organizatorii Senatului militar central au avut permanent în vedere necesitatea intensificării propagandei în rîndurile soldaţilor cooptaţi
în trupele naţionale. După cum remarca Filimon Taniac, în condiţiile
in care, cu toate strădaniile depuse de „echipele de propagandă" organizate sub egida Senatului, agitaţia verbală se dovedea prea puţin
cuprinzătoare în raport cu numărul celor care soseau în valuri succesive
la Viena, corespondenţa telegrafică şi poştală cu Transilvania sau cu
România era extrem de anevoioasă, iar presa din ţară constituia o raritate în părţile vestice ale monarhiei, s-a simţit de la început nevoia
unui ziar românesc „care să asigure răspîndirea ştirilor adevărate despre
tot ce se petrecea în monarhia austro-ungară, privind în de aproape
noua orientare română" 34 • Ca urmare, începînd cu ziua de 8 noiembrie
s-a trecut la editarea unui organ naţional de presă, a unei „foi a soldaso

Apud Filimon Taniac, op. cit„ p. 7.

a1
a2

Ibidem.

33

Ibidem.

Nicolae Hozan, mss. cit.

u Filimon Taniac, op. cit„ p. 9; Procesul verbal al
4512/5.
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ţilor români", cu titlul sugestiv „Timpul nou", sub conducerea bucovineanului Filimon Taniac 35 . Incepind de la această dată şi pină la
autodizolvarea Senatului central din Viena, odată cu plecarea ultimelor eşaloane ale soldaţilor români spre Transilvania, ziarul a activat
efectiv în scopul clarificării chestiunilor arzătoare ale zilei, indicind
foştilor combatanţi calea ce o aveau de urmat. Articole ca „Politica de
jaf austro-ungară", „Intre ţară şi neam", „Unirea tuturor Românilor",
„A sosit ceasul", „Dualismul şi Românii" etc. 36 au avut o influenţă profundă asupra soldaţilor români. Activitatea unui ziar românesc în inima
monarhiei austro-ungare în acele momente de răscruce dădea acestora
certitudinea că naţiunea noastră îşi cunoaşte calea, că eliberarea de sub
dominaţia străină este aproape. „Propaganda noastră a fost atit de puternică scrie Taniac - , incit trupele româneşti, cind soseau de pe
fronturile din Franţa şi Italia în staţiunile cordonului nostru şi li se
dădea să citească foaia soldaţilor români, sburdau de bucurie, iar la
Viena, cînd aveau să presteze jurămîntul pentru noua patrie românească, o făceau cu o însufleţire fără seamăn"3 7 •
Spre sfîrşitul lunii noiembrie, odată cu eşecul deplin şi definitiv
al încercărilor de „redresare" a monarhiei austro-ungare şi în condiţiile încetării afluenţei dinspre fronturi a grupurilor de soldaţi, din
rîndul cărora numeroşi au fost mobilizaţi în slujba cauzei naţionale româneşti, Senatul central al ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena şi-a
considerat misiunea încheiată. In ziua de 27 noiembrie a avut loc adunarea plenară a Senatului, ultima din cadrul activităţii sale la Viena.
Intr-o atmosferă solemnă, plină de emoţie, cei prezenţi au subliniat „însemnătatea şi efectul mare ce l-a avut organizaţia noastră ca senat militar central aici, atit asupra asupritorilor seculari, cit şi asupra fraţilor
de acasă, care luînd pildă de la noi, ne-au urmat şi au înfiinţat în diferite centre senate militare cu scop de a organiza gardele noastre naţionale"38. Pe deplin conştienţi de importanţa fundamentală a momentului pe care îl trăia neamul românesc ajuns în pragul eliberării naţio
nale, militarii români aflaţi la Viena au dat glas mindriei de a fi acţio
nat „aşa cum ne-a călăuzit conştiinţa datoriei" şi s-au angajat să nu
precupeţească nici un efort pînă la dezrobirea deplină a poporului român. „Drepturile noastre doar sint atît de clare - s-a spus în adunarea
generală - , incit şi asupritorii noştri s-au convins că orice rezistenţă
şi stavilă faţă de aceste drepturi sfinte este zadarnică ... Şi dacă vom
avea ceva rezistenţă, le vom şti da răspunsul cuvenit, dacă e lipsă şi
cu arma, căci poporul nostru e convins de drepturile şi viitorul său şi
cu însufleţire îşi va da şi viaţa cind e vorba de zdrobirea jugului de
rob" 39 . în încheierea întrunirii, generalul Boieriu şi căpitanul Popa au
adresat, în numele Senatului militar, felicitări şi mulţumiri tuturor celor care au contribuit la „desfăşurarea frumoasei activităţi naţionale de3$ Idem, Unirea Transilvaniei . .. p. 495.
ae Filimon Taniac, op. cit., p. 10.

17
38

Ibidem.

19

Ibidem.

Procesul verbal al şedinţei (plenare) a XI-a a Senatului militar din Viena
din 27 nov. 1918, Zoe. cit., cota 4512/2.
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parte de patrie, în capitale fostului imperiu Austro-Ungar"4°. Toţi cei
prezenţi şi-au manifestat hotărîrea de a se întoarce grabnic în Transilvania, pentru a se pune în slujba C.N.R.C., sub a cărui conducere se
desfăşurau febril ultimele pregătiri ale Marii Adunări Naţionale convocate la Alba Iulia pentru ziua de 1 decembrie 1918.
Expedierea spre Transilvania a unităţilor române organizate sub
stindard naţional, a fost încă de la început, aşa cum reiese din documente, preocuparea principală şi constantă a Senatului militar central
din Viena, în fond însăşi raţiunea constituirii şi funcţionării acestuia.
Demersurile intreprinse pe lingă Consiliul Naţional Maghiar condus de
contele Karolyi, în scopul recunoaşterii Senatului ca organ militar naţional de drept, aşa cum C.N.R.C. de la Arad, căruia acesta i se subordona, fusese recunoscut ca forum politic cu competenţă asupra teritoriilor locuite de români, au dat rezultate nesatisfăcătoare, în ciuda
promisiunilor ministrului de război, generalul Bartha. Cramponîndu-se
de formula perimată şi absurdă a menţinerii statului maghiar „în graniţele sale istorice", în pofida voinţei de libertate naţională a popoarelor componente, autorităţile de la Budapesta, în rîndul cărora predominau exponenţii claselor dominante, au încercat să-i forţeze pe militarii români de a depune jurămîntul faţă de republica ungară şi de a
se înrola în slujba acesteia 41 . In astfel de condiţii, traversarea Ungariei,
pe drumul cel mai scurt spre Transilvania, a devenit extrem de riscantă.
In urma unor tratative cu guvernul republican de la Viena, care luase
locul guvernului imperial, precum şi cu Consiliul Naţional Croat de la
Zagreb, s-a obţinut sprijinul pentru trecerea garniturilor feroviare româneşti din Austria, prin Croaţia şi Serbia, spre Transilvania 42 .
Pe măsura organizării soldaţilor români, Senatul central din Viena
i-a expediat spre patrie, unde, în ciuda greutăţilor de tot felul întimpinate de-a lungul drumului, majoritatea au ajuns în preajma deschiderii Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Odată cu plecarea ultimului eşalon din capitala defunctei monarhii habsburgice, se încheia
un episod de seamă din epopeea luptei românilor transilvăneni pentru
unitate naţională. Ca membri ai consiliilor şi gărzilor naţionale române
create în cursul lunii noiembrie 1918 în mai toate localităţile Transilv:aniei - în slujba cărora s-au pus chiar de la sosire cei mai mulţi
dintre foştii ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi români întorşi de la Viena - ,
o parte au avut satisfacţia inegalabilă, care le răsplătea din plin devotamentul faţă de poporul şi patria română, de a participa personal la
istorica înfăptuire de la 1 Decembrie, iar în cursul săptăminilor viitoare,
în cadrul aceloraşi organizaţii politice şi militare naţionale şi sub autoritatea supremă a Consiliului Dirigent, la acţiunea complexă de instaurare şi consolidare a administraţiei româneşti pe întregul teritoriu
al Transilvaniei.

*
to Ibidem.
41 Procesul verbal al şedinţei a VI-a a Senatului militar din Viena din
7 nov. 1918, Zoe. cit., cota 451217.
n Procesul verbal al şedinţei a IX-lea a Senatului militar din Viena din
15 nov. 1918, Zoe. cit., cota 4512/10.
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Relativ în aceiaşi perioadă, cu scopuri identice şi în strînsă legătură
cu Senatul din Viena s-a constituit şi şi-a desfăşurat activitatea Legiunea Română de la Praga. Grevată pe fondul revoluţiei cehe de eliberare naţională, acţiunea militarilor români surprinşi la Praga de evenimentele tumultuoase ale sfîrşitului primului război mondial constituie, de asemenea, o contribuţie de prim rang la lupta dusă de întregul
nostru popor pentru făurirea unităţii sale statale.
Parte integrantă a procesului revoluţionar complex, cu dublu caracter naţional şi social, care a cuprins în toamna anului 1918 întreaga
monarhie austro-ungară, lupta de eliberare a poporului ceh a cunoscut
un puternic avînt în cursul lunii octombrie 43 • Obiectivul principal al
cehilor, care a solidarizat în luptă toate categoriile sociale, în frunte cu
clasa muncitoare şi burghezia naţională, era scuturarea jugului străin
şi proclamarea independenţei naţionale.
Ca urmare a transferării unităţilor transilvănene formate majoritar din români în părţile apusene ale monarhiei, pentru a preîntîmpina
solidarizarea soldaţilor cu mişcările revoluţionare ale populaţiei civile şi
a asigura „fidelitatea" acestora, încă din primăvara anului 1915 se gă
seau la Praga regimentele 2 Braşov, 51 Cluj şi o parte a regimentului
37 Oradea44. Un complex de factori a făcut ca trupelor române să le
revină un rol deosebit în cadrul evenimentelor revoluţionare care au
avut loc în acest oraş în a doua jumătate a lunii octombrie şi în cursul
lunii noiembrie 1918.
Identitatea aspiraţiilor de eliberare de sub dominaţia străină a
creat raporturi cordiale, de amiciţie şi simpatie reciprocă între populaţia
Pragăi şi militarii români aflaţi în acest oraş. „Ne-am convins repede
- îşi aminteşte Simion Turcu, unul din veteranii Legiunii din Praga că acest popor ne iubeşte în mod sincer şi că manifestă la toate ocaziile·
cele mai prieteneşti sentimente faţă de tot ce este românesc ... De cite
ori întîlneau un grup de români ne strigau de departe salutul lor
Nasdravi Rumunski (trăiască românii). Pretutindeni eram primiţi cu
drag. Soldaţii de rînd erau ajutaţi şi încurajaţi, iar ofiţerii şi gradaţii
erau deadreptul desmierdaţi şi primiţi cu mult drag în societatea lor"~ 5 •
La rîndul lor, românii erau conştienţi că sprijinind mişcarea de emancipare a poporului cehoslovac contribuie la grăbirea prăbuşirii monstruoasei monarhii austro-ungare, inclusiv la apropierea eliberării naţionale a propriului popor. Această convingere a făcut ca unităţile româneşti din Praga să se solidarizeze de la început cu lupta revoluţio
nară a socolilor, aducîndu-şi aportul decisiv la proclamarea şi apărarea
republicii independente cehe.
u Untrea Transilvantet ... p. 495.
Gheorghe Repede, Legiunea Română de la Praga, în volumul Douăzeci
de ani de la Unire, vol. I, Oradea, 1938, p. 318; Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918
şt Unirea Ardealului cu România, Cluj, 1926, p. 57; Elie Bufnea, op. cit., p. 139,
44

p. 495.

45 Simion Turcu, Contribuţia romdnilor la proclamarea statului cehoslovac
independent. Legiunea Rom4nă din Praga, mss. dact., loc. cu., dosar 6020, Cota
602017.
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1n cursul anilor de război, în această a doua capitală a imperiului
habsburgic s-a înfiripat şi o activă viaţă intelectuală românească. 1ntîlnindu-se clandestin în diverse localuri sau case particulare, cu sprijinul
unor fruntaşi cehi, intelectualii şi ofiţerii români erau preocupaţi de
mereu aceiaşi problemă, spre a cărei dezbatere convergeau toate discuţiile. „Acolo scrie Simion Turcu în amintirile sale - puteam discuta cu multă însufleţire chestiunile la ordinea zilei şi puneam la cale
planuri măreţe pentru viitorul neamului nostru"4 6 • Activitatea culturalpolitică naţională desfăşurată la Praga, care „a ţinut mereu aprinsă
făclia conştiinţei naţionale" 47 în rîndurile soldaţilor şi care prevestea
apropiata organizare pe baze naţionale a trupelor române din oraşul
de pe Vltava, s-a bucurat de sprijinul fără rezervă al unor personalităţi
de frunte ale poporului ceh, ca de pildă eruditul profesor şi cunoscutul
filoromân Ian Urban Jarnik şi abatele Method Zavoral, care a înfiinţat,
între altele, în mînăstirea sa din cartierul Strahov un spital cu o sută
de paturi exclusiv pentru soldaţii români 48 .
Contactele strînse cu mişcarea cehă de emancipare i-au ajutat pe
români, militari şi civili, să cunoască evoluţia evenimentelor interne şi
internaţionale şi să-şi pună de acord acţiunile cu imperativele majore
ale vremii. O impresie încurajatoare le-au produs-o ştirile tot mai frecvente despre accentuarea crizei politice şi militare a Puterilor Centrale,
despre intensificarea fără precedent a luptei de eliberare a naţionali
tăţilor din monarhia austro-ungară,
despre activitatea susţinută a
emigraţiei popoarelor asuprite din imperiul habsburgic pe teritoriul
Franţei, Italiei, Angliei şi S.U.A. Ei au luat cunoştinţă cu emoţie, de
asemenea, de vizita intreprinsă în octombrie 1917 la Iaşi de către cunoscutul om politic ceh Thomas Massaryk, cu care prilej acesta şi-a
reafirmat public credinţa în prăbuşirea apropiată şi inevitabilă a
Austro-Ungariei şi în eliberarea popoarelor subjugate, inclusiv a românilor49.
Frămîntările populaţiei pragheze, în frunte cu muncitorimea, au început încă în ziua de 14 octombrie, cînd străzile „oraşului de aur" au
fost martorele unei puternice manifestaţii muncitoreşti îndreptate împotriva războiului, a rechiziţiilor şi înrăutăţirii traiului oamenilor muncii50. La vestea constituirii guvernului cehoslovac de la Paris sub preşedinţia lui Thomas Massaryk, masele populare din Praga au cerut cu
hotărîre abolirea vechiului regim şi proclamarea republicii cehoslovace
independentes1. Atunci cînd unităţile militare române au primit ordin
de a reprima demonstraţia, ofiţerii celor trei regimente au refuzat să
intervină. Acesta a fost începutul solidarizării făţişe şi al colaborării
efective dintre militarii români şi mişcarea cehă de eliberare naţională.
48

n
~019/1
48
49

rn~s.

Ibidem.
Laurenţiu

Curea, Amintiri din 1918, mss. dact., loc. cit., dosar 6019, cota

a.

„Cultura poporului", nr. 144 din 18 ianuarie 1918.
Simion Turcu, mss. cit.
so Iacob Tiş, Contribuţia românilor la revoluţia din 28 octombrie din Praga.
dact., loc. cit., cota 3882.
"1 Simion Turcu, mss. cit.
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condiţiile absenţei din Praga a unor efective armate fidele vechiului
regim şi suficient de numeroase pentru a duce la îndeplinire represiunea plănuită de cercurile militare potrivnice revoluţiei, refuzul regimentelor româneşti a constituit un moment decisiv pentru dezvoltarea
în continuare a luptei de eliberare purtate de poporul cehoslovac. Alimentată de ştirile catastrofei armatei austro-ungare pe frontul italian.
mişcarea revoluţionare s-a extins în zilele următoare şi a luat proporţii
fără precedent. Vestea dezastrului din 27-28 octombrie 1918 de la Vittorio-Veneto a grăbit acţiunea forţelor naţional-patriotice cehe, care au
constituit Consiliul Naţional Cehoslovac (Narodny Vybor) şi au proclamat la 28 octombrie independenţa Boemiei.
Succesul revoluţiei din Praga era în bună măsură condiţionat de
aportul unei forţe militare capabile să ocupe sediile principalelor instituţii şi să opună rezistenţă eventualelor încercări de represiune din
partea vechii stăpîniri. Greutatea consta însă în absenţa aproape completă a unităţilor militare cehe de pe teritoriul naţional, acestea fiind
şi ele transferate, din considerentele amintite mai sus, în diverse alte
zone ale imperiului. Pe de altă parte, zeci şi zeci de mii ele militari cehi
şi slovaci trecuseră la inamic în grupuri compacte în cursul războiului.
în timp ce combatanţii aflaţi pe fronturile abia destrămate nu apucaseră încă să se întoarcă. In aceste condiţii, Consiliul Naţional Cehoslovac
a hotărît ca, pînă la constituirea forţelor armate naţionale, care şi începuse sub conducerea fruntaşului patriot Dr. Iosif Scheiner, să apeleze
la sprijinul regimentelor româneşti aflate la Pragas2 • Stăteau garanţie
colaborării solicitate buna cunoaştere a aspiraţiilor de libertate nutrite
de românii de sub stăpînirea austro-ungară, întocmai ca şi de poporul
cehoslovac, frumoasele tradiţii de prietenie şi simpatie reciprocă statornicite între români şi cehi, adversitatea cunoscută a românilor, ca şi a
cehilor, faţă de tot ce aparţinea vechiului regim.
Evoluţia rapidă a evenimentelor a determinat luarea unor măsuri
de organizare pa baze naţionale a regimentelor româneşti din Praga.
Revoluţia pragheză oferea românilor prilejul înrolării unanime, fără
zăbavă şi şovăire, în slujba cauzei propriului popor. Militarii români au
înţeles că, oferind un sprijin preţios eliberării poporului cehoslovac, colaborarea cu reprezentanţii acestuia înlesnea propria organizare naţională.
In ziua de 30 octombrie, în cazarma regimentului 51 a avut loc o
întrunire a ofiţerilor şi intelectualilor români, în cadrul căreia s-a hotărît în uninimitate formarea Consiliului Naţional Român din Praga.
Cei prezenţi au subliniat tot odată necesitatea constituirii unei Legiuni
Române, „care să dea o mină de ajutor cehilor în acele zile mari de
renaştere naţională şi pe urmă, ajunşi acasă, să lupte pentru dezrobirea Ardealului şi Banatului"53 • In fruntea acţiunii de concentrare şi
organizare a forţelor româneşti aflate în capitala cehă s-au situat de la
început ofiţerii şi subofiţerii Laurenţiu Curea, Alexandru Simon, Simion Turcu, Victor Peteanu etc. de la regimentul 51, precum şi Virgili
~ 2 „Curentul", XVI, nr. 5674, din 2 dec. 1943.
sa Gheorghe Repede, op. dt., p. 320.
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Ciobanu, Horea Petra-Petrescu, Zeno Herbay, Brutus Macavei etc. de
la regimentul 254.
Venind în întimpinarea Consiliului Naţional Cehoslovac, adunarea
constitutivă din 30 octombrie a desemnat o delegaţie, care a luat în
aceiaşi zi legătura cu conducerea revoluţionară pragheză, aducîndu-i la
cunoştinţă dorinţa sinceră a militarilor români de a sprijini cu toate puterile realizarea dezideratelor eliberării poporului cehoslovac 55 . Poziţia
adoptată de români a fost întimpinată cu entuziasm şi recunoştinţa. S-au
stabilit, de comun acord, atribuţiile regimentelor româneşti, care se angajau să asigure ordinea şi securitatea în interiorul oraşului, precum şi
pe o rază de 1O km în afara lui 56 • Tot în ziua de 30 octombrie, reprezentanţii Consiliului Naţional Român s-au deplasat la cazarmele „Franz
Iosif" şi „Albrehts", luînd legătura cu militarii din regimentele 2 şi 51
şi cerindu-le să se pună la dispoziţia autorităţilor militare naţionale
nou create. Cîteva ore mai tîrziu, într-o atmosferă de profundă emulaţie sufletească, a şi început înrolarea sub flamurile stindardului tricolor"7.
In acţiunea lor, românii au beneficiat de sprijinul neprecupeţit
al socolilor cehi, care i-au secondat pretutindeni în timpul preluării cazarmelor şi depozitelor aferente. La rîndul său, poziţia fermă a Legiunii Române din Praga a înlesnit activitatea organului politic naţional
Narodny Vybor, căruia i-a fost acordată întreaga protecţie împotriva
eventualelor reacţii potrivnice ale trupelor din Praga de sub comanda
generalilor Kestranek şi Stonsche, rămaşi fideli vechilor rînduieli monarhice58. De altfel, încă din ziua de 28 octombrie, ofiţerii regimentelor
2 şi 51 au sprijinit efectiv şi sistematic constituirea primelor forţe militare cehe, formate din socoli şi voluntari 59 . Astfel, numai în noaptea
de 29-30 octombrie, unităţile române stăpîne pe citeva depozite militare importante, au predat socolilor 25 de camioane de puşti mitraliere
şi muniţii, cu care au fost înzestrate primele formaţiuni armate cehe 60 •
Asemenea acţiuni au avut loc pe tot parcursul şederii românilor la
Praga, putîndu-se afirma că, preocupîndu-se de organizan:>a proprie, ei
şi-au adus implicit contribuţia la întemeierea viitoarei armate a republicii cehoslovace independente.
Soldaţii rom:mi au primit cu entuziasm vestea emancipării de sub
autoritatea comandamentului austriac şi organizării de sine stătătoare.
In ziua de 1 noiembrie 1918, detaşamentele româneşti înarmate, susţi·
nute de grupuri de socoli, au ocupat clădirea şcolii germane din cartierul Smichov, unde a avut loc în seara aceleiaşi zne şedinţa de consti54
55
58

Simion Turcu, mss. cit.
„Curentul", XVI, nr. 5674 din 2 dec. 1943.
Simion Turcu, mss. cit.

57

Ibidem.

Elie Bufnea, op. cit., p. 139. ·
Acte privind Legiunea Română din Praga, loc. cit., dosar 6020, cota
6020/9; George Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în
lumină europeană, Bucureşti, 1929, p. 78.
80 V. Klofăc, Zile festive ale Micii Antante fn România, mss. dact., loc. cit„
dosar 6019, cota 6019/l, 1.
58
59
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tuire a Legiunii Române 61 • Comanda Legiunii a fost încredinţată căpi
tanului Adexandru Simion de la regimentul 2 infanterie, iar în calitate
de locţiitor a fost numit locotenentul Zeno Herbay. In unitatea românească s-au încadrat toţi ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii români aflaţi
la acea dată în Praga, acestora adăugnîdu-li-se în zilele următoare alţi
militari sosiţi de pe front, inclusiv români din vechea Românie căzuţi
prizonieri Ia nemţi în cursul războiului 62 . Membrii Legiunii, iniţial în
număr de 1425, au depus în seara zilei de 1 noiembrie jurămîntul de
credinţă faţă de naţiunea română 63 .
Aşa cum reiese din ordinele de zi ale Legiunii, în atenţia comandamentului a stat permanent primirea, luarea în evidenţă şi echiparea soldaţilor nou sosiţi. Chiar din primele zile ale lunii noiembrie, afluenţa
militarilor spre sediul din clădirea şcolii germane a fost deosebit de
intensă. Documentele subliniază că, în entuziasmul lor pentru cauza
eliberării naţionale, numeroşi militari ,,fug din spitaluri fără să fie
pe deplin sănătoşi", solicitînd să fie primiţi în Legiune 64 • în cadrul comandamentului s-au creat de la început resorturi menite să asigure
funcţionarea eficientă a organului militar naţional, ca de pildă intendenţa condusă de sublocotenentul Gavril Cîmpeanu, serviciul medical
militar condus de medicul Brutus Macavei şi serviciul de legătură cu
Consiliul Naţional Cehoslovac, format din subofiţerii Octavian Bohăţel
şi Horea Petra-Petrescu, cunoscători ai limbii cehe 65 . Una dintre primele dispoziţii date de comanda Legiunii se referea la obligativitatea
abandonării oricăror însemne ale vechii uniforme austro-ungare şi înlocuirii lor cu banderola tricoloră, purtînd inscripţia „Legiunea Română"66.

Luind cunoştinţă de formarea Senatului Central al Ofiţerilor şi sollitarilor români din Viena, conducerea Legiunii de la Praga a stabilit
legături cu acesta în scopul coordonării acţiunii naţionale comune 67 . De
altfel, după cum s-a văzut în cele de mai sus, Senatul din Viena şi-a trimis la Praga reprezentanţii săi - ofiţerii Petru Popovici şi Emil Colbazi - încă din primele zile ale activităţii sale. De asemenea, în a
doua jumătate a lunii noiembrie, cînd preocuparea centrală a comandei
Legiunii, ca şi a Senatului militar, a devenit organizarea întoarcerii mi~
liatrilor români în Transilvania, căpitanul Alexandru Simon, împreună
cu locotenentul Horaţiu Sorescu şi subofiţerii Crişmar şi Petrescu, s-au
deplasat personal la Viena pentru a stabili modalităţile concrete de acţiune6~. Schimburile de vederi intre cele două consilii naţionale române,
ca şi între organismele militare create la Viena şi Praga au continuat
pină Ia plecarea eşaloanelor româneşti spre Transilvania.
Gheorghe Repede, op. cit., p. 320.
Simion Turcu, mss. cit.
63 „România Nouă", nr. 236 din 29 oct. 1935.
81 Ordinul de zi nr. 2 din 6 nov. 1918 al Legiunii Române din Praga, loc.
cit., dosar 6021, cota 602112, şi Ordinul de zi nr. 12 din 16 nov. 1918, loc. cit.,.
dosar 6021, cota 6021112.
85 Simion Turcu, mss. cit.
66 Ordinul de zi nr. 5 din 9 nov. 1918, loc. cit., dosar 6021, cota 602115.
87 „Curentul", XVI, nr. 5674 din 2 .dec. 1943.
88 Ordinul de zi nr. 15 din 19 nov., Zoe. cit., dosar 6021, cota 6021115.
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Incă de la primul contact, conducerea Legiunii Române din Praga
a dat o declaraţie de adeziune deplină la programul de acţiune al Senatului militar central şi s-a angajat să acţioneze în sensul traducerii în
fapt a tuturor hotărîrilor ce se vor lua 69 . Semnată, în numele Legiunii,
de căpitanul Alexandru Simon şi locotenentul Zeno Herbay, declaraţia
a fost dusă la Viena de către ofiţerii Petru Popovici şi Emil Colbazi,
fiind citită solemn în şedinţa din 7 noiembrie 1918 a Senatului. Conţi
nutul său era următorul: „DECLARAŢIE. Legiunea Română din Praga
constituită din ofiţeri şi soldaţi români Bucovineni, Ardeleni şi Ungureni aruncaţi de oarba oblăduire Austro-Ungară în celălalt colţ al fostei monarhii ca să ţină încătuşată libertatea unui popor care vrea să
trăiască şi care a învins, veselă că-i este dat să vadă zorii unei vîrste
mai fericite pentru întreaga omenire, salută cu cea mai mare bucurie
Senatul militar central al ofiţerilor şi soldaţilor români din Viena.
Se simte fericită Legiunea din Praga că a nutrit aceleaşi gînduri
ca fraţii din Viena şi promite că va ţinea cu trup şi suflet de hotărîrile
pe care le va lua senatul constituit ca secţie militară a Comitetului
Naţional Româr.. din Bucovina, Ardeal şi Ungaria, cu sediul la Viena.
Punctele înşirate în apelul din 31 octombrie 1918 le recunoaşte de ale
sale, îşi trimite delegat în Senatul central definitiv şi aşteaptă cu încredere în viitor ordinele acestui senat, care şi-a ales drept lozincă
Pe-al nostru steag e scris unire!"?O
Funcţionarea Legiunii Române de la Praga a decurs după cele mai
riguroase precepte militare 71 • După cum reiese din ordinele sale de zi,
emise între 5 şi 24 noiembrie HH8, au fost luate toate măsurile pentru
echiparea şi înarmarea trupelor, pentru instituirea ordinei şi disciplinei
în unităţi, pentru crearea unor condiţii acceptabile de igienă şi pentru
asigurarea grabnică a asistenţei medicaleî2, Legiunea a fost împărţită
în cinci companii7 3 , la comanda cărora au fost numiţi ofiţeri şi subofiţeri destoinici, apreciaţi şi stimaţi de soldaţi. In activitatea de organizare militară s-au remarcat, alături de Alexandru Simon, Laurenţiu
Curea şi Zeno Herbay, căpitanul Nicolae Borza, locotenenţii Mircea şi
Horaţiu Sorescu, Ilarie Cojocar, Virgil Mircea, sublo:::otenenţii Pavel
Birţ, V. Ranca. V. Cupşa, V. Baboie, plutonierii I. Mezei, N. Şerban,
A Hanzea, T. Ghiran, sergenţii S. Florea, D. Anghel, N. Fratiş, I. Luca,
L. Coca, P. Foroga, I. Furtună, I. Simionaş, S. Tărîţă, C. Mureşan,
B. Cincu, G. Cristoloveanu etc. etc. 74 •
În cursul şederii sale în capitala tinerei republici cehoslovace, Legiunea Română a depus o intensă activitate de ajutorare a populaţiei
afectate de ororile războiului şi a participat adiv la repunerea în funcţiune a unor intreprinderi industriale, clădiri şi instalaţii necesare re69

Unirea Transilvaniei . .. , p. 495.

Procesul verbal al şedinţei a VI-a a Senatului militar din Viena din
7 nov. 1918, loc. cit., dosar 4512, cota 451217.
7 1 „România Nouă", nr. 257 din 24 nov. 1935.
72 Ordinele de zi ale Legiunii Române din Praga, loc. cit., dosar 6021.
73 Ordinul de zi nr. 2 din 6 nov. 1918, loc. cit., dosar 6021, cota 6021/2.
47 Simion Turcu, mss. cit., Ordinele de zi ale Legiunii Române din Praga,
.loc. cit., dosar 6021.
70
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luării activităţii economice normale, sub girul Consiliului Naţional Cehoslovac75. La rîndul lor, autorităţile cehe au pus la dispoziţia Legiunii
Române o clădire pentru trupă şi i-a furnizat echipament, alimente, medicamente, şi soldă zilnică, desemnînd ca oamenii de legătură pe lingă
comandamentul român pe ofiţerii Frantisek Ruffer şi Ian Raiman 76 • Narodny Vybor nu a încetat nici un moment să considere Legiunea Română din Praga ca reprezentant de drept al poporului român din Transilvania, astfel că în toată această perioadă „chestiunile se tratau între
Consiliul revoluţionar cehoslovac şi Legiune ca de la stat la stat" 77 •
După consolidarea autorităţilor naţionale cehe la Praga şi în condiţiile apropierii momentului hotărîtor al înfăptuirii unităţii de stat a
poporului nostru, comandamentul Legiunii a trecut la pregătiri intense
în vederea transportului militarilor români spre Transilvania. Analizîndu-se situaţia creată în teritoriile estice ale fostei monarhii austro-ungare, s-a ajuns la concluzia că itinerarul cel mai sigur ar fi prin Galiţia
şi Bucovina în Moldova, unde, după cum preconizau o parte din ofiţeri, urma „să fim de ajutor fraţilor noştri din vechiul regat şi voluntarilor ieşiţi din captivitate ... , ca împreună să curăţim şi să dezrobim
Ardealul" 78 . Izbucnirea războiului intervenţionist al Poloniei împotriva
Rusiei Sovietice a făcut însă imposibilă adoptarea acestei soluţii, optîndu-se în cele din urmă pentru varianta traversării Austriei şi nordului
Jugoslaviei, spre Arad, de unde Consiliul Naţional Român Central dirija
în acele zile ultimele pregătiri ale Marii Adunări Naţionale de la Alba
Iulia.
In ziua de 23 noiembrie, la cererea comandei româneşti, Narodny
Vybor a dotat Legiunea Română cu echipament de iarnă şi i-a pus la
dispoziţie o garnitură de tren 79 . Prin ordinul de zi nr. 20 din 24 noiembrie, ultimul act oficial emanat de la comandamentul Legiunii, se anunţa
plecarea pentru a doua zi, orele 13, militarii ro!Tiâni fiind invitaţi „să
ţină cea mai mare ordine ca să nu facă ruşine naţiunii". In numele tuturor membrilor Legiunii, se aduceau mulţumiri călduroase autorită
ţilor politice şi militare cehe pentru sprijinul acordat românilor şi pentru „adevărata dragoste frăţească ce au arătat-o Legiunii noastre în timpul cit am petrecut în Praga" 80 .
Conform planului, militarii au plecat spre patrie în ziua de 25
noiembrie. Deoarece căpitanul Alexandru Simon şi locotenentul Zeno
Herbay au rămas la Praga pe lingă Narodny Vybor, în vederea predării inventarului cazarmei, la comanda eşalonului a fost numit locotenentul Virgil Mircea81 . Românii au fost însoţiţi la gară de o mare mulţime de praghezi, dornici de a-şi lua rămas bun de la cei care apăraseră
cu hotărîre şi devotament victoria revoluţiei cehe de eliberare naţională.
75

Ordinele de zi ale Legiunii Române din Praga, loc. cit., dosar 6021.
Ziarul „Priloha Nărodnito Osvobozeni", nr. 86 din 28 oct. 1934.
Simion Turcu, mss. cit.
78
Scrisoarea lui Laurenţiu Curea către prof. Staca, din 26 februarie 1940,.
loc. cit., dosar 6019, cota 6019/6.
79 Ordinul de zi nr. 18 din 22 nov. 1918, loc. cit., dosar 6021, cota 6021118.
80 Ordinul de zi nr. 20 din 24 nov. 1918, loc. cit., dosar 6021, cota 6021120.
11 Gheorghe Repede, op. cit., p. 321.
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Din partea Consiliului Naţional Cehoslovac, a fost înmînat Legiunii un
drapel tricolor românesc şi suma de 150.000 coroane pentru
cheltuielile de transports2.
Drumul spre Transilvania a decurs în general fără incidente deosebite. Cu toate acestea, în condiţiile dezorganizării traficului feroviar
şi, îndeosebi, ca urmare a activităţii subversive desfăşurate în diverse
zone de bande aflate în solda claselor dominante austro-ungare, membrii
fostei Legiuni Române din Praga au ajuns în Transilvania numai în
data de 2 decembrie, cu o zi după consumarea actului istoric al Marii
Uniri de la Alba Iulias3.
Lipsiţi de bucuria de a fi fost martori oculari ai evenimentului pe
care l-au visat şi pentru a cărui împlinire au luptat, ostaşii Legiunii originari în marea lor majoritate din părţile Clujului, Sălajului şi Braşovului - , s-au întors la vetrele lor, cei mai mulţi încadrîndu-se în
gărzile naţionale române care continuau să deţină şi după 1 Decembrie
1918, funcţia de instrumente de apărare a cuceririlor istorice ale poporului român. După cum se degajă din mărturiile documentare păstra
te, îndeosebi din memoriile veteranilor Legiunii, în conştiinţa celor care
au trăit evenimentele de la Praga din Octombrie-noiembrie 1918 a ră
mas vie satisfacţia de a fi contribuit după puteri la înfăptuirea unităţii
naţionale româneşti şi de a fi pus o piatră la temelia relaţiilor de prietenie şi alianţă cu poporul cehoslovac eliberat şi el de sub dominaţia
habsburgic multiseculară.
impunător

*
Contribuţia voluntarilor transilvaniei, foşti militari ai armatei austro-ungare, la lupta pentru întregirea naţională reprezintă un episod
de seamă al epopeii trăite de întregul nostru popor în preajma actului
istoric de la 1 Decembrie 1918. Alături de voluntarii din Rusia şi Italia,
de miile de foşti ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi încadraţi în gărzile naţio
nale care s-au constituit în luna noiembrie pe întreg cuprinsul Transilvaniei, alături de naţiunea întreagă, militarii transilvăneni şi bucovineni încadraţi în Senatul militar central din Viena şi în Legiunea Română de la Praga au înţeles la adevărata lor valoare imperativele majore ale momentului, răspunzînd cu promptitudine şi hotărîre chemării
care venea din adîncurile istoriei naţionale. Prezenţa lor în primele rînduri ale luptei de emancipare naţională a corespuns pe deplin cerinţei
de a asigura şi pe plan militar cucerirea şi apărarea libertăţii dorite cu
ardoare de neamul românesc. In focul prefacerilor revoluţionare aureolate de actul de la 1 Decembrie 1918, foştii malitari români ai armatei
austro-ungare destrămate au avut pentru întîia dată, după îndelungată
oprimare şi umilinţă, prilejul mult aşteptat de a sta cu armele în mîini
în slujba adevăratei lor cauze. Călăuziţi de conştiinţa datoriei sfinte
faţă de neam şi patrie, voluntarii unităţii naţionale în rîndurile că-

82 Laurenţiu

81

Curea, mss. cit.

Ibidem.
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rora s-au aliniat şi militarii organizaţi în spirit naţional la Viena şi
Praga - s-au situat în avangarda luptei pentru Unire, înscriindu-şi
faptele printre episoadele memorabile ale istoriei româneşti.

SUR LE COMBAT DES VOLONTAIRES DE LA TRANSYLVANIE
POUR L'UNION. LE SF:NAT CENTRAL DES OFFICIERS
ET LES SOLDATS ROUMAINS DE VIENA ET LA
LF:GION ROUMAINE DE PRAGA
Re sume
L'union nationale complete du peuple roumain acheve par l'acte historique
du 1 Decembre 1918, a ete le fruit de la lutte enthousiasme de toutes les categories
sociales de la nation.
Parmi les plus ·combatifs combattants pour l'union ont ete situe les volontaires de la Transylvanie et de Bucovine, qui ont ete des soldats de l'armee
d'Autriche et d'Hongroie. De nombreux soldats, sous-officiers et des officiers
roumains, qui sont tombes prisonniers pendant la guerre, s'ont constitue dans
le Corps des volontaires roumains de la Rusie, avec le siege ă Darniţa, pres
de Kiev et dans la Legion Roumaine de l'Italie, concentre a Cittaducale. Avec
eux et de regiments roumains transfere pendants les premieres annees de la
guerrc dans l'ouest de l'Autriche-Hongroie et de cents de combatants arrivee du
front apres la desintegration de l'armee de l'Autriche-Hongroie, ont ete cree ă
Viena et Praga le Senat Central des officiers et des soldats roumains et la Legion roumaine Organises dans l'esprit national, les deux organismes militaires
roumains ont mobilise pendant le mois de novembre 1918 de nombreux militaires,
dans l'intention de constituer une armee nationale qui peut appuyer, avec Ies
armes aux mains, le cas echeant, la preparation et l'accomplissement de l'union
de la Transylvanie avec la Roumanie.
Cet article presente en detail en se basant sur un materiel documentaire en
generalement inedit, Ies circonstances en qui s'ont forme' le Senat militaire de
Viena et la Legion rownaine de Praga, la maniere d'activer, dans une liaison
avec le mouvement revolutionnaire d'emancipation des autres peuples de l'ancienne monarchie, aussi que les circonstances du retour des militaires roumains
de la Transylvanie, au service immediat de l'union nationale.
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NUME DE FAMILII ŞI DATE DEMOGRAFICE
DIN HALMAGIU*

VASILE BUTA

Fiind din îndepărtate timpuri un centru administrativ şi cultural
în străvechiul comitat al Zarandului, în Hălmagiu au venit locuitori şi
din alte părţi, aşezîndu-se aici, iar unii dintre localnici au plecat înspre
centre mai mari. Aşa dar aici a fost mereu un flux de populaţie, fapt
ce s-a menţinut şi se constată şi în zilele noastre.
In vechime populaţia era mult mai rară şi cite o familie stăpînea
o suprafaţă mare de pămînt avîndu-şi situată gospodăria în acel loc.
Din acest motiv locurile şi-au primit numele de la familiile ce stăpî
neau. Pînă în ziua de azi în Hălmagiu unele uliţe mai păstrează numele
celor mai vechi familii care le-au întemeiat, sau le-au stăpînit. Aşa
de exemplu, sînt uliţele: Buşască, Ciungănească, Mărcănească, Sîrbă
nească, etc. Acest fapt ne arată că prezenţa unui neam, sau a unor familii, într-o localitate, într-o epocă dată a istoriei, în lipsă de documente
istorice, se poate stabili şi prin toponimie antroponimică, adică prin
nume de uliţe, sate, crînguri, dealuri, etc. provenite de la familiile de
la care şi-au tras numele. La acestea se mai adaugă şi consemnările
istoriei.

DATE ISTORICE DESPRE CELE MAI VECHI FAMILII
După datele furnizate de istorie cea mai veche familie în Hălma
giu a fost aceea a voievodului MOGA, atestat în anul 1451, a fiilor săi
Sandrin şi Mihai, apoi a lui Ioan COASA şi descendenţii lui, între anii
1481-1610, iar în secolul al XVII-lea a lui FAUR MIHAI, iobag eliberat din iobăgie de către văduva Barcsay Akos 1 • De asemenea la începutul secolului al XVIII-iea este menţionată familia fraţilor SIDA DANIEL şi GEORGE 2 , pentru ca în continuare să avem date şi despre alte
familii.
Strădania noastră de a cunoaşte şi unele nume de familii de iobagi,
sau nenobili, a rămas, deocamdată, nerealizată. Astfel, deşi la recensămîntul populaţiei din anul 1720 era consemnată în Hălmagiu o singură familie de nobili şi 30 familii de iobagi3, nu am avut posibilitatea
de a afla măcar cîteva nume de familii iobăgeşti.

* Lucrarea de faţă face parte din monografia comunei Hălmagiu, aflată în
manuscris.
1 Mârki Sândor, Arad
vcirmegye es Arad szabat kircily vciros Wrtenete.
Arad, 1895 voi. II, pag. 188.
2 Arhivele statului din Arad, fond Trian Mager, dosar 15 filele 75-77.
~ Kăzlemeny, uj folyam. XII Magyarorsz<ig nepessege a Pragmatica Sanclion
Korciban, Magyar Statistika. Budapest 1896.
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Dintr-un document datat în anul 1754, cind în Hălmagiu se dădeau
lupte puternice pentru păstrarea credinţei străbune împotriva prozelitismului catolic, aflăm că FAUR IOAN, nemeş chenez şi giurat, precum
şi HANES GIURGIU, au făcut plingere la împărăteasa Maria Tereza
pentru motivul că au fost înscrişi cu sila la uniţi 4 , după ce în 10 decembrie 1751 protopopul SIMION POPOVICI şi alţi 35 români de pe domeniul statului din Hălmagiu aderaseră la unire 5 .
Nici din statistica românilor ardeleni între anii 1760-1762 nu am
putut afla numele locuitorilor din acel timp în Hălmagiu, deşi în localitate se consemnase existenţa a 208 familii de ortodoxi 6 •
După răscoala lui Horea din anul 1784 aflăm numele a două familii care au dăinuit pină în epoca actuală, anume a lui MOLDOVAN
SIMION şi SORTOC GIURCHI, patrioţi înflăcăraţi care întreţineau moralul celor obidiţi, fapt pentru care aceştia au fost maltrataţi cu cite
25 de lovituri de beţe pe corpurile goale pe odioasa „Piatră a Cinzaiului" din faţa vechii biserici din Hălmagiu 7 •
O altă familia atestată documentar la mijlocul secolului al XVIIIlea a fost aceea a lui ISTOC /ŞTEFAN/ PIRVA, ctitorul bisericii ortodoxe, zidită intre anii 1754-1758, mormîntul acestuia fiind în partea
stingă putîndu-se citi şi azi inscripţia de pe crucea lui, cu litere cirilice, în urma descoperirii aceştia deodată cu frescele de pe pereţii
bisericii, în anul 1971.
Tot în această biserică se mai pomeneşte un ctitor cu numele de
IACOBOVICI, împreună cu soţia sa MARIA, probabil o familie bogată
de comercianţi de origine macedoniană. In fine, pe peretele din partea
stingă a bisericii ortodoxe se poate citi inscripţia cu litere cirilice a
numelui lui IOAN SABAU, decedat în anul 1867, pe a cărui cheltuială
s-a zugrăvit iconostasul bisericii (text exact: „Această templă s-au zugrăvit cu cheltuiala onoratului chitor Ioan Sabău la anu 1867").
Am amintit aceste din urmă trei nume de familii, azi dispărute,
întrucit în documentele ce se vor prezenta în continuare ele nu sînt
consemnate, după cum nu vom găsi nici numele multor familii ce au
locuit în această localitate în intervalul dintre două recensăminte.
O parte din numele unor familii de vază din Hălmagiu apar în
alte documente oficiale sau pe unele pietre funerare din cimitirele greco-catolic şi ortodox. Ne referim la ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU,
fost pretor şi jude regesc în Hălmagiu, decedat în anul 1907, la dr. VASilviu Amnichi, Relaţiile bisericeşti româno sîrbe din secolele XVII-XVIIIde doctorat mss. Beograd 1976. Cap. V pag. 139 ASANUK. Fond M.P.
„A". Documentul nr. 11711754.
5 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în
secolul al XVIII-Zea. Sibiu 1920 pag. 239.
6 Matei
Voileanu, Să se facă lumină. Biserica românilor din Ardeal în
veacul al XVIII-Zea. Sibiu, pag. 46 nr. crt. 56.
7
Cozma Pal, Zarând Vdrmegye Foldrajzi Statisztikai, Wrteneti Leirdsa. Kolozsvâr, 1847, pag, 105.
4

lea.

Teză
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SILE FODOR, fost jude cercual la judecătoria din Hălmagiu, prieten intim a lui Avram Iancu şi arestat deodată cu acesta la 15 decembrie
1849 în tîrgul din Hălmagiu, apoi la învăţătorul MIHAI VIDU şi diaconul ENEIA JOLDEA, participanţi la marea adunare naţională din
1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, precum şi la familia protopopilor
IOAN GROZA, senior, şi dr. IOAN GROZA, junior, şi a primpretorului
dr. Teodor Banciu, decedat în anul 1926.
Dar cele mai vechi documente din care putem stabili în mod autentic familiile vechi datează de la începutul secolului al XIX-lea, anume matricolele preoţilor, începînd cu anul 1824, apoi registrul proprietarilor de carte funciară de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Din matricole se pot stabili că cele mai vechi familii au fost:
Alban, Bălan, (de la care a rămas, probabil, numele dealului Bă
lanu), Balta, Bontoş, Borza, Buşa, Căinap, Cana [ţigani]. Ciungan, Costina, Faur, Irimie, Iancu, Mager, Mihailovici, Mizeş, Moga, Moldovan,
Olariu, Paic, Putici, Roxa, Sida, Şortoc [de la care a rămas numele dealului Şortoc], Tîrcuş, Ungur [de la care a rămas numele dealului Ungureştilor], Voicas.
Dintre aceste familii au dispărut: Alban, Bălan, Bontoş, Iancu, Mihailovici, Moga şi Voica, adică din 27 familii vechi au dispărut în decurs de 150 ani 7 familii, reprezentînd 1/4 parte.
Un alt document, deosebit de important din punct de vedere al cunoaşterii numelor de familii în urmă cu un secol, este registrul proprietarilor de care funciară din anul 1866, cînd se făceau lucrările pregă
titoare de introducerea evidenţei funciare. Astfel în anul 1871 erau consemnate în Hălmagiu următoarele nume de familii:
Alban [3], Adadi [lJ, Aron [8], Avram [1], Bălan [11], Braua [lJ,
Birta [1] protopop unit, Bontoş [2], Borza [12], B::>tău [l, Buşa [8], Buta
[5], Butar [lJ. Bîrzovan [1], B~thlen [5], grofi], Cizmaş [4]. Csorba
11 l, s:.:riitor la judecătorie], Ciungan [19], Tircuş [6], David [1], Dragoş
LlJ. DUŞ'.ln [31. Faur [13], Fodor [2], Folinuş [l], G~lner [1], Gecsi [1],
Germinger [1], Grozan [1], Groza [l], German [l]. Herbei [5], Huber
[1 ], Huc [1 ], Hunger [l ], Iancu [3], Irhaş [2], Irimie [3], Iuonoi [l, hoţ
de cai], Cadar [1 ], Ka.in [5], Cainap [5], Cana [7], Cătana [4], Chiş [3
romani, crîsnic la bis~ricăl. Klein [l], Komoczi [l], Konbly [1], Corb~i
[l], Costina [l9J, Coto:.:
Cosma [31. Cristea [5], Luca [l], Lucaciu
[5J, Lupu [l ], :vfager [4], Mizeş [1, Mihailovici [5], Mihiţi [2], Moţica
rzJ. Moga [3, protopop unit], Moldovan [8], Neamţu [6], Olar [3], Oneţ
[2], Paic [91, Păcurar 13], Pop [1], Păicuţ [l], P2trescu [3], Popuţa [l],
Popovici [3], Popu [l ], Putici [3], Rdch·~nb-erger [l, m.~dic), Robu [l ),
Roxa [2], Rusu [2], Roth [1 ], Săbău l[3], Serbau [2], Schvartz [l ], Sida
[8], Sima [1], Sîrban [17], Sortoc [14], Schiopu [2], Suciu [10] Sirca
[lJ Tămaş [3], Toda [l, perzccutor la jud-ecătorie], Tonţa [1], Turuc [15).

[1:.

a Traian Mager,

Ţinutul Hălmagiului.

Voi. I pag. 144.
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Tulea [1], Tobias [1], Ungur [4], Voica [4], Vîjdogan [5], Jula [2], Zlă
gnean [2], 9.
Aşa dar în anul 1871 erau 104 nume de familii, cuprinzînd 390 de
familii, întrucît cifra din paranteză arată numărul familiilor.
In decurs de un secol au dispărut 49 de familii, anume: Al ban,
Aradi, Avram, Bălan, Barna, Birta, Bontoş, Botău, Butar, Brînzovean,
Bethlen, Csorba, Fodor, Folinuş, Gelner, Gecsi, Germinger, Grozan, German, Herbei, Huber, Hunger, Iancu, Iuonoi, Cadar, Klein, Komoczi,
Konkoly, Cotoc, Cristea, Luca, Lucaciu, Mihailovici, Moga, Păcurar, Petrescu, Popuţa, Popu, Reichemberger, Robu, Roth, Săbău, Schvartz,
Şchiopu, Toda, Tulea, Tobias, Zlăgnean şi Jula.

NUMARUL

POPULAŢIEI

Pentru a avea o orientare justă asupra creşterii numărului popuîn această localitate, redăm mai jos următoarele date:
1). Cele mai vechi date asupra numărului populaţiei din Hălma
giu le avem numai din anul 1720-1721. Astfel la recensămîntul populaţiei din acei ani s-a constatat că numărul locuitorilor de aici era de
312 suflete 10•
2). Al doilea document cu privire la numărul populaţiei îl constituie „TABELA NORODULUI" acela de lege grecească neunită din protopresbiteratul tractului Hălmagiului pe anul 1834", datată în Hălmagiu
la 31 decembrie 1834 şi semnată de protopopul Nicolae Adamovici. Din
acest document rezultă că în acel timp erau aici: 164 de case, 187 perechi cununate şi un total 951 suflete, din care 892 erau români, 59
ţigani. Pe sexe erau: 417 bărbaţi şi 543 femei. Tot din acel document
mai rezultă că în anul 1834 au fost 37 botezuri [naşteri], 9 cununii şi
39 decese 11 •
In satul Lestioara, aparţinător Hălmagiului, erau 35 de case, 40 perechi cununate, totalul sufletelor fiind de 184, din care 95 erau bărbaţi
şi 89 femei. Tot în acel an au fost aici 15 botezuri, 2 cununii şi 7 morţi1 2 •
Cum în Transilvania matricolele de stare civilă au fost ţinute pînă
în anul 1894 de către preoţi şi cum în acelea se înregistrau naşterile,
căsătoriile şi decesele după confesiuni, la cifrele de mai sus trebuiesc
adăugaţi şi locuitorii de alte religii decît cea ortodoxă, anume: uniţii,
catolicii, protestanţii, etc. al căror număr trebuie să fi fost de cel puţin
50-80 suflete.
3). Să urmărim acum numărul populaţiei din alte documente, mai
recente aflate în arhiva fostului protopopiat ortodox din Hălmagiu.
laţiei

Ibidem, pag. 145.
of folyam, XII Magyarorszdg nepessege a Pagmatica Sanction
Kordban, 1720. Magyar Statisztika. Budapest 1896.
11 Traian Mager, ibidem, voi. 1 pag. 67.
9

° Kozlemeny,

1
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La finea anului 1872 în „opidul Hălmagiu" erau: 176 numere de
case, 144 perechi cununate [de ortodoxi] numărul lor total ridicîndu-se
la cifra de 789, din care 385 erau bărbaţi şi 404 femei. Iată mai jos un
tabel statistic, periodic, al populaţiei ortodoxe, aflat în acea arhivă:
anul

I

1876
1877
1882
1886
1890

nr. ele

case

I

199
190
190
190
190

nr. de
perechi

botezaţi

I

193
191
215
222
236

i

bărbaţi

468
467
475
487
513

I

femei

I

468
493
476
479
505

B

I

I

F

25
21
23
23
24

'30
21
21
20
16

Mor\i

B

I

21
22
21
14
11

f

19
18
18
14
17

I

Căsătorii

13
8

14
19
10

In aceste cifre sînt

cuprinşi şi locuitorii satului Leştioara.
Alte date demografice, mai exacte, le avem din anii 1892, 1910,
1930, 1936 şi 1968. Astfel din statisticile oficiale rezultă că:
1). In anul 1892 erau în Hălmagiu: 235 gospodării şi o populaţie
de 1041 locuitori, din care 826 erau români, 159 maghiari, 16 germani,
4 slovaci şi 36 alte naţionalităţi1 2 •
După confesiuni erau: 91 romano-catolici, 884 ortodoxi, 16 uniţi,
19 reformaţi, restul alte religii.
2). In anul 1910 erau: 283 gospodării şi 1321 locuitori, din care 681
bărbaţi şi 640 femei, iar pe grupe de virstă erau:
de la
de la
de la
de la
de la
de la
peste

O
6
12
15
20
40
60

la 6
la 11
la 14
la 19
la 39
la 59
ani

ani
ani
ani
ani
ani
ani

154
139
92
123
399
282
132 18

3). In anul 1930 erau: 308
590

gospodării şi

308
250
I
26
5

necăsătoriţi
căsătoriţi

.

divorţaţi
văduvi.

..

nedeclaraţi

După

neam

şi

limba

romăni

unguri
germani
bulgari
poloni.
evrei .
ţigani .
cehi şi slovaci
12
1a
14

l39.

12J3 locuitori, dintre care

bărbaţi şi 643 femei.
După stare civilă erau:

maternă

bărbaţi şi

bărbaţi
bărbaţi
bărbaţi
blirbaţi

şi
şi
şi
şi

287
252
2
98
4

femei
femei
femei
femei
femeiu.

erau:
I 021
72
21
I
I
38
68
1116

Ibidem, pag. 68.
Statistica recensămintului din anul 1890. Budapesta, 1892, vol. I, pag. 36, 37.
Statistica recensămîntului din anul 1910. Budapesta, 1912, vol. 42 pag. 338,

1s Recensămintul

-general al României din 20 decembrie 1930, voi. ], pag. 7.
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4). La data de 7 septembrie 1936 primăria comunei Hălmagiu raporta prefecturii judeţului Arad că în localitate sînt: 283 de case şi
1243 locuitori1e.
5). In fine, după studiile făcute de noi, în anul 1968 erau 329 de
gospodării şi 1018 locuitori, iar în anul 1975 un număr de 1208 locuitori.
Aşa dar, în ultimii 30 de ani se observă un regres şi o oscilaţie a
populaţiei. Faptul acesta se explică prin plecarea multor tineri din localitate, fie ca urmare a căsătoriilor în alte părţi, fie că şi-au găsit condiţii mai bune de existenţă în alte locuri. Dar, spre surprinderea noastră, se constată că numărul gospodăriilor este în creştere cu 46 faţă de
anul 1936.
Credem că nu este lipsit de interes faptul de a se prezenta, comparativ, cîteva date în legătură cu structura populaţiei între anii 1900,
1910, 1968.
După datele recensămîntului din anii 1900 şi 1910, structura populaţiei din Hălmagiu era următoarea:
ANUL 1900
populaţia
populaţie

547 locuitori

activl
pasivl

în a~~turl şi grldinllrit
- actiVl . . . . . . . .
- pasivi . . . . . . . .
ÎJl

-

-

-

1 235 locul tori

644 locuitori
687 locuitori
1 321 locuitori

208 locuitori
292 locuitori

189 locuitori
20 I locuitori

688 locuitori

Total

-

ANUL 1910

alte re.muri sl meş~ugurl
activi . . . . . . .
pasivi . . . . . .

183 locuitori
241 locuitori

261 locuitori
184 locuitori

1 locuitori
4 locuitori

13 locuitori
23 locuitori

ln comerţ şi credit
- activi . .
- pasivi . .

25 locuitori
24 locuitori

37 locuitori
47 locuitori

ln comunicaţii
- activi . .
- pasivi . .

6 locuitori
17 locuitori

12 locuitori
12 locuitori

ln serv:lcil publice şi liber profesionişti
- activi . . . . .
- pasivi . . . . . . . . . . . . .

45 locuitori
84 locuitori

57 locuitori
81 locuitori

6 locuitori

4 locuJtori
3 locuitori

7 locuitori
7 locuJtori

14 locuitori
5 locuitori

ln al~ ~a.muri agricole
- activi . • . . .
- pasivi . . . . .

ln forţele de aplrare
- activi
- pasivi . . . . .
zillerl
activi
- pasivi
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- activi . .
- pasivi .
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55 locuitori
2 locuitori

alte ramuri
- activi. .
- pasivi .

11 locuitori
17 locuitori 16

41 locuitori
- locuitori

16 locuitori
25 locuitori17

Din datele mai sus prezentate rezultă că în anul 1900 din 1235
locuitori, 505 trăiau din agricultură şi 424 din industrie şi meşteşu
guri, iar în anul 1910 din 1326 locuitori 420 trăiau din agricultură şi
545 trăiau din industrie şi meşteşuguri.
După cum se va vedea în continuare, peste o jumătate de secol,
adică în anul 1968, structura populaţiei va fi cu totul alta. Dar înainte
de a trece la structura populaţiei în anul 1968 vom prezenta mai jos
o statistică a numărului de meseriaşi, comparativ în anii 1900 şi 1910:
fauri [fierari] . . . . . . . .
fier şi metal . . .
industrie şi maşini
lucrători la gater . . . . . . .
tîmplari . . . . . . . . . . .
lucrători Îil lemn si os [piepeni] .
lucrători Îil piele [tăbăcari şi cojocari]
pantofari şi cizmari
diverse şi îmbrăcăminte
morari . . . . . . . .
brutari . . . . . . . .
măcelari şi cîmăţari
. .
lucrători Îil industria alimentară .
zidari . . . . . . . . . . . . .
dulgheri
.......... .
lucrători în restaurante si cafenele
alte profesiuni incidentale . . . . .

1900 11

1910 19

15

8

lucrători in
lucrători Îil

I

I

2
I
8
3

4
7
3
29
37
52
12
4
7

14
25
27
7
4
3
2
3
3
13
67

I

3
3
23
51.

STRUCTURA SOCIALA A LOCUITORILOR DIN HALMAGIU
INTRE AKII 1964-1968, LUINDU-SE CA BAZA DE CALCUL
MEDIA ACESTOR ANI
I. AGRICULTORI: 70 din care numai 14
au ca

II.

ocupaţie suplimentară

MESERIAŞI:

pantofari.
cojocari .
tinichigii
croitori .
croitorese
fierari
frizei .

trăiesc

exclusiv din

agricultură,

restul de 56

alte preofesii.

106, din care:
6 din care

lucrează

efectiv

14
2

3
6
7
4

3
8
2
3
2
4
3

1e Ibidem.
17

primăriei din Hălmagiu,
Recensămintul populaţiei din
67~73.
1s Ibidem, pag. 674-677.

1a

Arhiva

anul 1936.
anul 1910. Budapesta, 1912, vol.
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tapiţeri

l
7
7
4
l
l
4
8
l
4
3
2
7
6

7
6

I

I

l
2
4

l
2
4

106

86

tîmplari
mecanici
mecanici C.F.R.
frînghieri.
fotografi .
măcelari .
şoferi
teracotişti

morari
electricieni .
zidari
mineri
dogari.
zugravi
vopsitori
pădurari.
comercianţi

Tot al

l
6
7
4
l
l
4
8
I

4

3
I

III. MUNCIT OR I angajaţi permanent sau ocazional ... 103
MUNCIT O ARE angajate permanent sau ocazional ... 74
IV.

OCUPAŢII

INTELECTUALE.

farmacişti
funcţionari
funcţionari
învăţătorii

. . . . . . . . . .
la diverse instituţii
la diverse instituţii
ce locuiesc în Hăl.magiu
învăţătoare ce locuiesc în HiUmagiu
ingineri silvici
medici umani
medici stomatologi
medici veterinari
profesori
profesoare . . .
oficianţi sanitari
tehnicieni veterinari
tehnicieni
studenţi
.....

ANGAJAŢI

LA C.F.R.

şefi de gară
impegaţi

27
11
12
1
2
l
l
6
4
4
I

3
4

. 126

Total . . . . . .
V.

l
42

[Căile

ferate române]
2

3
2
3
1

magazioneri
acari .
picheri

12

Tot al
VI. FEMEI CASNICE

251

VII. PENSIONARI
-

bărbaţi

31

femei . . . . .

15
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VIII. INCAPABILI DE MUNCĂ din cauza vîrstei înaintate [70 ani]
bărbaţi
48
- femei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RECAPITULARE

1. agricultori
2. meseriaşi .
3. muncitori şi muncitoare
4. ocupaţii intelectuale
5. angajaţi la Căile ferate române
6. femei casnice . . . .
Total

apţi

de

70
106
177
126
12
251

muncă

de muncă din cauza
de muncă din cauza
Pensionari • . . . . .

751 [73,8%]

Inapţi

bătrineţii

Inapţi

minorităţii

Total inapţi de muncă
Totalul populaţiei: 1 018 locuitori.

Şi acum
oficiale:

să

88
133
46
267 [26,2%)

revenim asupra numelor de familii existente între anii 1964-1968,

1. Achim 1 [1]
Andrieş 1 [l]
2. Balta 8[19]
Daniei 4(14]
Barbu 2(5)
Bejan 1 [2]
Duşa 6 (13]
Bujac I [I]
Buzoianu I [2]
3. Căinap I [2]
Cizmaş 4[16]
Ciungan 4 [12]
Cornea 1 [4]
Covaci 4 [9]
4. DII.rău 6[16]
Doru 1(1]
Dudaş I [2]
5. Egart.ner I (1]
6. Faur 3(7]
Foreştea.n 1 [2]
7. Gancea I [7]
Giurgiu 7 [21 ]
Goia l[l]
8. Hanţiu 2[4]
Hreanca 1 [2]
9. Kaufman 1 (1]
1O. Iencl 1 [2]
Imdreica 3 (9]
11. Jepianu 1 [2]
12. Labă I [4]
Lucaci 1 [l]
Lupei 3[4].

Antal 1 [1 J

Aron 5[16]

Balint 1 [l]
2[10]
Barbatei I (2)
Borza 1 (2]
Bota 1 [I]
Budean 2(6]
Buda I [3]
Cana 9[33]
Chirilă I [I]
Cozma I [3]
Crişan 2[5]
Corbei 2 [3]
David 2[5]
Donat I [l]
Duma 1 (2]

Balşa I [2]
Daica 1 [5]
Bădău 4[12]
Birău 1 [l]
Buta 2[2]
Breda 1 [3]
Bocşei 1 [3]
Cătana 2(4]
Ciur I [3]
Coroi 5 (14]
Codrean 2 [5]
Crainic 1 [2]
Datca 1 [l]
Dragoş I [5]
Duşan 5[15]

Başa

după

Avram 1 (3)
Banciu 3[8]
I [3]
Berea I [2]
Bodici 1 [3]
Bora l[l]
Brădean 2 [6]
Brustura.n 1 (5]
Chira 3[5]
Chiş 3[8)
Costina 4 (9]
Coif 3 [8]

Băieş

Dărăştean 2(4]
Duda 2(6]
Dubăţ 2(6]

Fili.man I (2]
Fridman I [l]
Gavrilă 2[7]
Gîrşici 1 [2]
Gornic 1 [3]
Hengheruth 1 [ 1]
Hurmuz 1 [2]

Filip I [1]
Furdea I [l]
Gavra 1 [3]
Ghilla 1 [2]
Golea 2[6]
Horga 2[5]
Boltea.nu 1 [4]

2(3]
Gligor I [6]
Grigorescu 1 (2]
Herbei 1 (2]
Huc 1 [4]

Ioaneş 2(3]
I.ndrei 2 (2 J
Jivan 1 [2]
Lambing 1 [2]
Luciu I [4]

Ionuţ 1 [3]
Iov 1 (3]
Joldea 2 (8]
Laza 3[9]
Lingurar 1 [3]

Iorga 2[4)
Irimie 1 [2]
Jude 2[3]
Linek 3[9]
Lup 1 [2]
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13. l!ager 2 [2]
Manga 3[9]
Mesar 1 [2]
Mihuţa

14.
15.
16.

17.
18.

19.

1 [3)

Moldovan 2[3]
~an 1 [4)
~!codim 1 [l]
Oarcea 1 [4]
Paic 2 [7]
Puisău 2[5]
Pîrva 1 [5)
Popescu 2 [6)
Popa 2[3]
Rad 1 [4]
Robitsek 1 [l]
Sărac 1 [l]
Sima 5[24)
Suciu 1 [2]
Sandru 3[15]
Stefani 1 [2]
Talpoş 1 [l]
Tomuţa

1 [4)

Tisca 4[12)
Turcu 1 [3]
20. Ungur 4 [12)
21. Vecaş 1 [2]

Margea 1 [4]
Mateş 2[6]
Mihulin 1 [l]
Mizeş 1 [2]
More 1 [4]
Neacşu 1 [6]
Nicula 3[15]
Olar 1 [2]
Păicuţ 1 [2]
Păcurar 1 [2)
Pătroi 1 [2]
Pop 1 [3]
Putici 1 [l]
Rada 1 [3]
Roman 2[6]
Sbîrcea 3[10]
Sîrban 6[15]
Stan 1[3]
Serban 2 [11)
Stefea 3 [10)
Tămaş 2[2]
Tonţa 4[11]
Teţ 1 [2)

Maris 3[8]
Marian 5[12)
Mihiţ 3[5]
Miheţ 2[4]

Ungureanu 1 [l]
Voicu 1 [3]a 0

lJ"şvat

MA.rieş 1 [ 4]
Măgurean 1 [2]

Millşcu
Mesaroş

1 [2]
2 [3]
Moţica 7 [22]
Negru 1 [5]

Moţ 1 [2)
Neamţu 3[15]
Oneţ

1 [2]
Pag 1 [l]
Petrea 1 [4]
Petrujac 1 [4]
Poşta 1 [3]
Predescu 1 [3]
Revilak 1 [l]
Rus 5[13)
Slăv 1 [3]
Sirca 2 [7]
Străuţ 1 [4)
Sortoc 4[9]

Oprean 1 [1)
Pascaru 1 [4]
Petaca 1 [4]
Pogan 1 [3]
Popovici 4 [7]

Toma 1 [2)
Tereni 1 [4]
Tîrcuş 4[14]

Tat 1[4]
Tudor 2[2]
Terei 1 [6]

Roxa 1 [4]
Sida 7[20)
Stoica 1 [I]
Suba 1 [4]
Solca 2[2]

1 [2]

Pentru o înţelegere exactă a datelor prezentate facem precizarea
cifra următoare numelui arată numărul familiilor ce poartă acelaş
nume, iar cifra din paranteză arată numărul total al membrilor acelor
familii.
De asemenea mai precizăm că familiile cu un singur membru arată
locuitorii temporari, adică fluctuaţia populaţiei, sau familiile pe cale
de dispariţie.
Din datele mai sus prezentate rezultă că în prezent în Hălmagiu
sint 212 nume de familii, faţă de 27 în anul 1834 şi de 104 în anul 1866,
iar în ce priveşte compoziţia populaţiei după naţionalităţi în prezent
sint 982 români, adică 96D/0 şi 36 alte naţionalităţi, adică 40/o.
Socotim că este utilă şi o situaţie statistică cu privire la vîrsta locuitorilor din anul 1968:
că

bărbaţi

V!rsta

<le la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
peste

O la 10
10 la 20
20 la 30
30 la 40
40 la 50
50 la 60
60 la 70
70 la 80
80 la 90
90 ani

Total

ani
ani
ani
ani
ani

ani
ani
ani
ani

33
81
73
63
73
65
56
36
12
492

femei

33
83
64
77
100
53
76
32
7
1
.526

20 După registrul agricol al Consiliului popular al comunei
anii 1964-1968, aflat în arhiva acelui consiliu.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

total

66
164
137
140
173
118
132
68
19
1
.1018
Hălmagiu

între

DA TE DEMOGRAFICE DIN

HĂLMAGIU

297

Din examinarea acestei situaţii rezultă că în anul 1968 ponderea
o deţin locuitorii între 40-50 ani (173 din 1018) locul al doilea revenind celor între 10-20 ani (164 din 1018), al treilea celor între 30-40
ani (137 din 1018).
Este regretabil faptul că numărul locuitorilor între 0-10 ani, adică
a acelora care trebuie să stea la baza piramidei populaţiei, ocupă locul
al şaptelea. Explicaţia acestui fapt constă în exodul populaţiei tinere
înspre alte localităţi unde găsesc condiţii de viaţă mai bune şi pot să-şi
desfăşoare munca în baza pregătirii profesionale.
Pentru oprirea exodului se impune crearea unor locuri de muncă
care să reţină tineretul în localitate, reducînd pe cit este posibil navetismul. De fapt problema aceasta a fost studiată cu toată seriozitatea
şi începînd cu anul 1979 s-a înfiinţat în Hălrnagiu o secţie de confecţii
aparţinătoare Uzinei de textile Arad, la care lu2rează în prezent circa
800 de tineri din Hălmagiu şi satele aparţinătoare, producînclu-se o
înviorare în viaţa economică.

VIAŢA

DE FAMILIE CA FUNDAMENT AL VIETII SOCIALE

O localitate aşa de importantă în vechiul cornitat al Zarandului, fostă
de district 21 , şi de voievozi2 2 , cu cnezi şi juzi, apoi centru administrativ, militar, economic şi cultural în timpurile mai recente, nu
şi-a pierdut vitalitatea, deşi a fost mereu vitregită.
Populaţia Hălmagiului s-a împrospătat mereu, Noile familii, aşe
zate aici, au fost asimilate de cele vechi, şi apoi au devenit, la rîndul
lor, vechi familii, asimilînd altele cărora le-a transmis avutul material
şi spiritual.
Deşi o parte a populaţiei a plecat din localitate şi-a păstrat totuşi
ataşamentul faţă de locul de baştină, de străvechea familie şi de rudele rămase în Hălrnagiu. Astfel, cu prilejul sărbătorilor familiale, a
sărbătorilor mari ori a concediilor şi vacanţelor, se adună aici fiii şi
fiicele, nepoţii şi nepoatele, fraţii şi surorile, verii şi verişoarele, precum
şi alte rudenii de grad mai îndepărtat, ca să mai retrăiască momentele
vieţii familiale şi să păstreze legăturile de solidaritate cu vechea familie.
Azi, într-o familie cu mai mulţi copii, numai unul rămîne „acasă".
Ceilalţi îşi întemeiază familii separate, despărţindu-se din punct de vedere economic de părinţi. Dar mai există o particularitate a familiilor
de azi.
Ca să-şi poată cîştiga existenţa, în condiţii cit mai bune, mulţi tineri
căsătoriţi lucrează şi chiar domiciliază în alte localităţi şi-şi trimit copiii
la bunicii din Hălmagiu. Ca urmare a acestui fapt se consolidează relaţiile de familie intre cele trei generaţii atit pe plan economic cit şi
afectiv.

reşedinţă

21 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I ediţia II, Cluj-Napoca.
1972, pag. 210.
22 Franz Zimmermann und Karl Werner Urku.ndenbuch zur der Geschichte
der Deutschen in Siebenbilrgen, vol. II 1897, pag. 172.
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Din punct de vedere juridic membri familiei au statut legal, cu
de concubinaj intre oamenii virstnici, iar copiii se nasc
din relaţii de căsătorie.
Activitatea economică este condusă de către bărbat (soţ), sau de
către fiul rămas în casă, ori de către ginere, dacă socrul este decedat,
şi numai în cazuri rare de către femei. In general văduvele, în virstă
de peste 50 ani, nu se recăsătoresc ci trăiesc în familia unuia dintre
copiii lor, sau, dacă nu au copii, trăiesc singuratice. Aşa se explică existenţa unor familii (gospodării) compuse numai dintr-o singură per-

puţine excepţii

soană.

NOMS DE FAMILLES ET DON"mES DtMOGRAPHIQUES
DE HALMAGIU

Resume
Le present ouvrage fait partie d'une ample monographie elaboree pour' ~tre
imprimee et qui traite des aspects geographiques, historiques, demographiques, economiques, etnographiques et culturels de Hăl.magiu.
Cette communication se refere aux noms de famille, anciens et nouveaux et
aux donnees demographiques, en s'appuyant sur de vieux documents connus, mais
pas encore mis en valeur, d'autres inedits et aussi sur des recherches actuelles. Elle contribue A une meilleure connaissance â ce que Hălmagiu eut represente 'â l'epoque ou il etait attache A l'ancien district de Zarand et encore
A ce qu il puisse devenir sous le pouvoir du socialisme.
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ASPECTE ALE REFORMEI AGRARE IN JUDEŢUL
HUNEDOARA INTRE ANII 1921-1928

ANGHEL NISTOR

La puţin timp după constituirea Partidului Comunist Român, în
iulie 1921 Parlamentul României a aprobat legiuirile de reformă agrară.
Ele prevedeau exproprierea întregului teren cultivabil al statului, domeniilor coroanei, instituţiilor bisericeşti şi comunităţilor religioase, al asociaţiilor filantropice şi culturale. 1n legea pentru Transilvania 1 se prevedea şi exproprierea pămîntului necultivabil (păduri, păşuni, etc.) al
satului, instituţiilor, asodaţiilor. Legea din 30 iulie hotăra o serie de
exproprieri totale: supuşii statelor străine, absenteiştii, etc. Se supuneau
exproprierii acele părţi de moşii care depăşeau 300-500 iugăre. 1n
cazuri speciale, prevăzute de lege, exproprierea pămîntului cultivabil
mergea mult sub limită, pînă la 50 iugăre la munte şi 100 iugăre la
deal şi la ~es. Se prevedea, de asemenea, exproprierea t·~renului cu
păşuni şi Iîneţe aparţinînd moşiilor particulare care „întrece suprafaţa
necesară vitelor proprii", asigurîndu-se moşierilor o suprafaţă de pă
şune neexpropriabilă de 50 iugăre. S-a introdus în legea pentru Transilvania, spre deosebire de legea pentru celelalte provincii, norma privind exproprierea pădurilor din care urmau să se constituie păduri comunale. Prin normele de expropriere, legile din iulie 1921 au dus de
fapt, la suprimarea latifundiilor care însumau suprafeţe extrem de întinse. In judeţul Hunedoara de exemplu, întinderea proprietăţilor mai
mari de 100 iugăre era în 1919 de 193.729 din care 23.471 teren arabil,
13.002 fînaţe şi 121.310 iugăre păşune 2 •
Infăptuită sub presiunea marilor frămîntări sociale şi a necesită
ţilor economice obiective, „reforma agrară din 1921 arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - dă impuls dezvoltării capitalismului în agricultură, slăbeşte puterea economică a moşierimii, reduce rolul jucat de
această clasă în viaţa politică, socială a României. Totodată la sate se
accentuează diferenţierea ţărănimii, se adîncesc contradicţiile social-economice, creşte rolul economic al burgheziei săteşti3.
In urma reformei agrare, au survenit o serie de schimbări în structura socială a satelor din România, sporind simţitor numărul ţăranilor
proprietari de teren arabil şi suprafaţa totală arabilă deţinută de ei. In
1927, din pămîntul expropriat cultivabil, 900/0 era repartizat unui număr de 1.368.978 ţărani, care reprezentau 420/o din cei ce aveau mai puţin de 5 hectare, 370/o din cei cu 5-10 hectare şi 35,80/o din proprietarii
de terenuri arabile pînă la 50 hectare. In acelaşi an, ţăranii aveau în
C. Hamangiu, Codul general al Romciniei. Legi uzuale, Bucureşti, vol. IXşi urm.
2 Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureş (1918-1928), voi. I, 1929, p. 293.
a Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului romcin, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti
şi socialiste din România, Ed. politică, Bucureşti, 1966, p. 27-28.
i

X, p. 635
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3Ll0
folosinţă,

din suprafaţa expropriată, 15,40/o ca islazuri comunale şi 8,1°/ 0
ca păduri comunale, teren care reprezenta 23,30/0 din totalul pe ţară
al suprafeţelor păşunabile şi 470/o din cel al pădurilor~.
In ce priveşte repartizarea terenului arabil diferitelor categorii de
ţărani, situaţia prezentată de recensămintele fiscale din 1927 şi 1930
reflectă adîncirea procesului de stratificare a ţărănimii 5 •
Suprafaţa

Nr. proprietarilor
Categoria de proprietate

I

1927

I

1930

I

1927

I

stAplnitA
1930

84,6

84,8

54,5

58,8

5-10 ha

11,4

11,4

25,2

32,l

10-50 ha

4,0

3,8

20,6

19, l

Pină

la 5 ha

:

i

I

TOTAL:

100,0

I

100,0

I

100,0

In anul 1930, deci, comparativ cu anul 1927,
menţine oarecum constant
bilă deţinută de către aceştia, din
ne7ti, creşte de la 54,20/o în 1927 la

mici se

I

numărul

100,0

I

I

I

proprietarilor

suprafaţa araarabil al gospodăriilor ţără
în 1930. La fel proporţiei de

(84,60/0-84,8°/0), iar

totalul

58,80/o

cu gospodării mijlocii, existentă, atît în 1927 cit şi în
1930, îi corespunde o creştere a suprafeţei stăpînite, de la 25,20/o la
32,1 O/o. In acelaşi timp, chiaburimea, deşi într-un procentaj redus numericeşte, posedă circa 200/o teren arabil.
Creşterea, prin împroprietărire, a numărului ţăranilor proprietari
cit şi a suprafeţei date lor în folosinţă, nu a putut rezolva marea problemă a pămîntului, deoarece, pe lingă faptul că mulţi ţărani îndreptăţiţi nu au primit pămînt, numărul acestora în 1927, constituind doar
30,8D/0 din totalul celor în drept să fie împroprietăriţi 6 , înfăptuirea reformei agrare nu s-a încadrat în limita maximă a prevederilor, iar slaba
operativitate în lucrările de expropriere şi împroprietărire era însoţită,
de cele mai multe ori, de abuzurile săvîrşite de către autorităţile vremii.
Insuficienta înzestrare cu inventar agricol, viu şi mort, a silit pe
mulţi dintre ţărani să-şi cedeze pămîntul, în întregime sau parţial, în
arendă ori în dijmă, sau să-l vîndă. De altfel, legea din 30 iulie 1921
nu punea nici o stavilă vînzării loturilor celor împroprietăriţi, iar C. Geroflid declara în 1924, că „ ... el (ţăranul - n.n.) poate astăzi arenda,
vinde sau cumpăra fără nici-o teamă ... 7 ". Legea circulaţiei bunurilor
rurale din 29 august 1929, „a dat doar haina legală înstrăinării pămîn
tului ţărănesc. Dar această înstrăinare sub diferite forme a premers
legii" 8 - arată Lucreţiu Pătrăşcanu. Cei care nu mai erau în stare să-şi
11 1 1'°/0 a

4

reşti,

ţăranilor

Realităţi

agrare

şi mişcări ţărăneşti

in România 1908-1921, Ed. pol., Bucu-

1967, p. 566.
5 Idem, p. 582.
o Idem, p. 567.

7 Sporirea producţiunii agricole a ţării, vol. VI, Bucureşti, 1925 (lucrările
Congresului agricol, ţinut la Bucureşti, în 4-6 II, 1924).
s Lucreţiu Pătrăşcanu, Problemele de bază ale Romdniei, Ediţia a II-a, 1945,

p. 85.
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întreţină gospodăria cu mijloace proprii, s-au văzut nevoiţi sa-ş1 asigure existenţa recurgînd la venituri anexe agriculturii, fie muncind la
alţii cu braţele sau cu vitele, fie angajîndu-se în întreprinderi in-

dustriale, fără a rupe complet legăturile cu agricultura9.
Existau şi situaţii în care, unii ţărani, în dorinţa de a-şi reface şi
menţine gospodăria distrusă de război şi de a o consolida, luau pămînt
în dijmă sau în arendă 10 , ori cumpărau vite şi pămînt, în majoritatea
cazurilor făcînd împrumuturi, pe termen scurt, la bănci.
Pentru pămîntul expropriat, proprietarii funciari primeau din partea statului despăgubiri foarte avantajoase. Pînă la definitivarea primirii pămîntului de către ţărani, aceştia îl aveau în folosinţă provizorie
pentru care plăteau arendă forţată statului. Dacă în anul 1919 suprafaţa de teren dată în arendă forţată, în judeţul Hunedoara, era de 2.288
iugăre, în 1921 ea se ridica la 173.164 iugăre 11 •
Preţul arendei era fixat, în mod arbitrar, de către comisiile judeţene pentru reforma agrară. Comisia judeţeană din Deva, de pildă, fără
să mai aştepte tablourile oficiale de preţuri, a stabilit în iunie 1921
preţul unui iugăr de pămînt ce urma să fie arendat, la 100-140 lei,
trecînd totodată la delimitarea suprafeţelor destinate a fi arendate ţă
ranilor, după bunul plac al membrilor 12 • Impotriva abuzurilor săvîrşite
de către Comisia judeţeană pentru reforma agrară se ridică ţăranii din
Ciula Mare cerînd să nu i se lase moşierului din comună suprafaţa de
204 iugăre cît stabilise comisia ci numai 30 iugăre „aşa cum prevede
legea pentru arendări forţate în caz de necesitate", restul terenului arabil fiind de drept proprietatea lor 13 • In satul Biscaria, peste 600 iugăre,
cît cuprindea hotarul satului, era în stăpînirea grofului Ocskay. Fiind
favorizat de către autorităţile de stat austro-ungare, moşierul acaparase
- după cum arătau ţăranii într-o cerere adresată prefectului de Hunedoara - „tot pămîntul bun din jurul satului, iar pămîntul puţin al
-0amenilor este la depărtate de comună, fiind expus cu totul inundării
Mureşului". Moşia a fost arendată ţăranilor în 1918, pe timp de 9 ani
în baza unui contract încheiat intre aceştia şi moşier, în urma cărui
fapt numeroşi ţărani şi-au înjghebat gospodării pe terenul arendat.
In iulie 1920 ţăranii „au fost scoşi cu forţa armată din moşia domnească". In acest timp, groful încerca pe toate căile să-şi transforme
moşia în „fermă model", scoţînd-o astfel de sub urmările legii agrare 14 •
Legile de reformă agrară au exclus de la împroprietărire o mare
parte a ţăranilor fără pămînt sau cu pămînt puţin. Totodată, stabilind
categoriile celor care aveau dreptul la împroprietărire, legile agrare au
construit un mecanism atît de complicat încît numai o parte a celor cu
drept de împroprietărire recunoscut să poată străbate drumul lung şi
costisitor pînă la împroprietărirea definitivă.
e

agrare . .. , o.c., p. 588-589.
Enciclopedia României, vol. III, p. 305.
Transilvania ... , Le., p. 305.

Relaţii

10
11
12
1a

Ibidem.

14

Idem, 19 septembrie 1920.

„România

liberă",

Deva, 7 august 1921.
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Tabelele în care erau cuprinşi cei cu drept de împroprietărire se
stabileau la comune. Aceasta, dădea, din capul locului, puteri şi drepturi
aproape nelimitate în fapt organelor locale ale aparatului de stat şi
clientelei politice a partidelor claselor dominante (primari, notari, jandarmi, chiaburi, etc.) care pe de o parte, urmăreau să se împroprietă
rească ei însăşi, pe de altă parte să-şi consolideze poziţiile electorale.
In această privinţă, ziarul „Socialismul" din 16 decembrie 1923
arăta într-un articol intitulat „Minciuna împroprietăririi": „Este ... un
lucru ştiut că toţi electorii satelor şi agenţii diferitelor partide au primit cel puţin cite 10 hectare 15 • Fireşte constituirea de g~odării chiabureşti şi întărirea celor existente nu era făţiş exprimata de lege, care
vorbea de împroprietărirea celor fără pămînt sau cu pămînt prea puţin.
Dar, înfăptuirea în practică, pe teren, crearea de gospodării chiabureşti,
mărea numărul celor care nu aveau să primească de loc pămînt şi reduce şi mai mult loturile celor împroprietăriţi la cite un minuscul petec
de pămînt, destinîndu-i astfel unei proletarizări rapide şi sigure.
Odată tabelul cu „îndreptăţiţi" stabilit la comună deci după o
primă şi masivă excludere în masă a ţăranilor fără pămînt sau cu pă
mînt puţin - începea procedura verificării. Ţăranii lipsiţi de pămînt
care reuşeau să se menţină pînă la urmă, după întreaga filieră de verificări, pe listele de îndreptăţiţi la împroprietărire, nu puteau fi siguri
că vor primi pămînt deoarece se introdusese pînă şi stupidul sistem al
tragerii la sorţi.
Loturile de pămînt atribuite ţăranilor erau în majoritate răzleţe,
în diferite părţi ale comunei, alteori la zeci şi chiar sute de kilometri
de comuna în care locuia cel împroprietărit.
In acelaşi timp, aceste loturi erau dobîndite cu bani grei (în afară
de preţul plătit statului) - datorită modalităţilor în care se efectua
împroprietărirea ceea ce face ca în momentul cînd, în sfîrşit primea
pămîntul rîvnit, ţăranul să fie silit să şi-l vîndă spre a-şi achita datoriile făcute cu cumpărarea lui. Terenul a fost primit fără nici un fel
de inventar agricol şi fără nici o posibilitate pentru ţăranul împroprietărit de a-şi cumpăra un minim de inventar necesar lucrării pămîn
tului.
Inegalitatea în ce priveşte suprafaţa de pămînt deţinută, utilajul
agricol şi animalele de muncă, nu puteau să nu ducă în condiţiile capitaliste ale agriculturii, la un rapid proces de diferenţiere în sinul ţără
nimii, la pauperizarea în masă a acesteia şi la înlăturarea gospodăriilor
mici de către cele chiabureşti.
Familiilor ţărăneşti din satele hunedorene, li s-a promis de către
autorităţi colonizarea pe Bărăgan. In acest sens, subprefectul de Hunedoara semnala în 1933: „ ... zi de zi mi se prezintă locuitorii comunelor
care în trecut în lipsă de părnint arător lucrau în parte moşiile proprietarilor de pe Valea Mureşului, iar acum prin reforma agrară au rămas
lipsiţi cu totul de pămînt arător", cerind urgentarea colonizării lor în15

reşti,

,,Documente din tstoria Partidului Comunist Român. 1923-1928", Bucu1953, p. 126.
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trucît se a~lci „în cea mai neagră mizerie" 16 • Consilieratul agricol judea sesizat în 3 noiembrie 1923 că plîngerile ţăranilor din comuna
Grind „curg tot mai aspre, zi de zi" deoarece le-a fost luată pe seama
statului o suprafaţă din păşunea comunală. Totodată, sătenii „ar dori
ca toţi cei ce au luat parte la război să se împărtăşească cu pămînt"t 7 •
Intr-o plîngere a ţăranilor din comuna Teiu adresată preşedintelui consiliului agrar din Bucureşti se arăta că la întoarcerea de pe front, soldaţilor li s-a repartizat în mod provizoriu din proprietatea statului. Cu
ocazia împroprietăririi însă, celor mai mulţi li s-a luat pămîntul. Pe
de altă parte, - arată ţăranii - din cei 82 de oameni îndreptăţiţi la
împroprietărire au primit pînă la 2 iugăre fiecare doar 30 inşi1B. Nemulţumite erau şi văduvele de război din Săcămaş care îşi reclamă dreptul lor la pămînt, demascînd abuzurile săvîrşite de autorităţile agricole
ce favorizau pe chiaburi, comercianţi şi pe cei ce nu participaseră la
ţean

război1 9 •

Din moşia contelui Horvath de la Soimuş s-au expropriat doar 12
teren arabil din care 8 iugăre s-au repartizat bisericii, şcolii, jandarmilor, cantonierilor de drum iar restul, unor neîndreptăţiţi - după
cum se arată într-un memoriu semnat de 60 ţărani din satul Bejan.
Aceştia, fie foşti participanţi pe front fie lipsiţi de pămînt, cer prefectului să li se dea teren arabil din moşia contelui, căci, se arată în memoriu
„sîntem toţi pieritori de foame" 20 • Postul de jandarmi din Rişculiţa raporta prefecturii în 29 noiembrie 1923 că locuitorii comunelor Bulzeşti
şi Tomnatec sînt extrem de nemulţumiţi „din cauza împroprietăririi" 21 .
Ilegalităţile făcute cu ocazia împroprietăririi sînt semnalate din nou
prefectului de către ţăranii săraci din Teiu în 1928, arătîndu-se într-o
cerere că au fost sterşi de pe listele de împroprietărire „iar pe alţii
care au destul pămînt i-au luat în liste" 22 • In comuna Gothatea au fost
împroprietăriţi 16 invalizi, dindu-li-se loturi cu o suprafaţă de circa
1 iugăr fiecăruia. In 1928, din ordinul agronomului regional din Ilia,
·ţăranilor, împroprietăriţi li se ia jumătate din teren, după ce parte din
ei semănaseră deja griu, secară, porumb şi trifoi, cedîndu-se jandarmilor din comună. La fel în comuna Bretea Mureşeană, celor 30 de invalizi
împroprietăriţi li se ia pămîntul pentru a fi împroprietărită biserica şi
iugăre

şcoala 23 •

în 1927 încheierea lucrărilor de împrototul s-a prelungit, încît şi în timpul celui de al
materialele documentare atestă existenţa unei serioase probleme agrare în judeţul Hunedoara.
Reforma agrară din 1921 n-a realizat deci doleanţele ţărănimii române. Adevărata rezolvare nu putea veni, decît pe calea transformării
Guvernul liberal

anunţase

prietărire, dar în fapt
doilea război mondial

18
17

1s
1&
20

21
22
21

A. S. Deva, fond: Consilieratui agricol Hunedoara, dosar 542/1923.
Idem, n.p. 97 /1923.

Ibidem.
Ibidem.
Idem, fond: Prefectura, dosar 545/1923.
Idem, dosar 596/1923.
Idem, dosar 1/1928.

Ibidem.
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socialiste a agriculturii, proces început după istoricele hotărîri ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 3-5 martie 1949 şi încheiat cu succes în primă
vara anului 1962.
LES ASPECTS DE I:.A ~FORME AGRAIRE DU DJ!:PARTEMENT
DE HUNEDOARA DANS LES .ANNEES 1921-1928.
Resume
L'auteur met en mdence, conformement awc documents sptkial.itts Ies aspects du complexe probleme agralre dans Ies annees 1921-1928, se referant au
d~tement de Hunedoara.
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NOI DATE PRIVIND

SITUAŢIA ŞI

LUPTA ŢARANIMII BANAŢENE
IN ANII 1934-1938

IOAN MUNTEANU

1nfăptuirea statului naţional unitar român, aplicarea reformei agrare
din 1921 vor impulsiona ritmul dezvoltării capitalismului în agricultura din ţara noastra. Creşte ponderea muncii salariate în gospodăria
moşierească şi a burgheziei săteşti; se extinde arendăşia, utilizarea maşinilor şi diversificarea culturilor, dar se accentuează, totodată, diferenţierea socială a ţărănimii. Proprietatea agricolă excesiv parcelată devine un fenomen general pentru întreaga Românie, prezentînd multe
neajunsuri economice şi o serie de dificultăţi materiale gospodăriilor
ţărăneştii.
Dificultăţi

multiple prin care a trecut ţărănimea în anii crizei economice, ca urmare a impozitelor şi datoriilor agricole, a scăderii considerabile a preţurilor produselor agricole şi greutăţilor de desfacere au
influenţat într-o măsură considerabilă situaţia materială a maselor muncitoare de la sate, procesul de fărămiţare a proprietăţii ţărăneşti. Concentrarea capitalistă din agricultura românească în perioada anilor
1934-1938, reflectată şi în acapararea treptată a pămîntului şi a celorlalte mijloace de producţie de către moşierimea şi chiaburimea satelor,
a accentuat procesul de diferenţiere a ţărănimii şi a influenţat situaţia
materială a maselor de bază de la sate.
Repartiţia în favoarea claselor exploatatoare a venitului naţional
creat în economia agrară, cu toate consecinţele sale asupra maselor de
bază ale ţărănimii, este oglindită concludent de decalajul dintre preţurile produselor agricole şi cele industriale, decalaj menţinut, chiar
dacă nu în aceeaşi proporţie ca în anii crizei economice, şi în perioada
anilor 1934-1938. Astfel, preţurile produselor agricole în anii 19341938 au fost cu 36,1-46,60/o mai mici faţă de preţurile produselor industriale. La acestea se adăugau impozitele directe şi indirecte, datoriile
cu dobînzi mari contractate de ţărani la bănci şi cămătari, prestaţiile
neplătite, vînzările silite etc2.
Menţinerea decalajului dintre preţurile produselor agricole şi cele
industriale s-a împletit cu menţinerea unor rămăşiţe semifeudale în
agricultură, ceea ce a dus la o adevărată criză a sistemului relaţiilor
agrare. Drept urmare, s-au înăsprit contradicţiile sociale dintre ţărăni
mea lipsită de pămint sau cu pămint puţin şi moşierime; s-a adîncit,
în acelaşi timp, contradicţia dintre ţărănimea muncitoare şi chiaburime3.
1 Istoria economiei naţionale a Romdniei,
Bucureşti, 1974, p. 418.
2 Emilia Sonea, Gavrilă Sonea, Viaţa

sub red. prof. dr. doc. M. A. Lupu,

economicii

şi

poUtfcii a Romdntel,

1933-1938, Bucureşti, 1978, p. 100.
1 V. Bozga, Criza agrarii fn Romdnia între cele dou4 rclzboate mondiale,
Bucureşti, 1975, p. 137.
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Deşi în perioada anilor 1934-1938, statul a luat o serie de măsuri
de sprijinire a înzestrării agriculturii cu inventar agricol, acordînd reduceri de taxe vamale la importul maşinilor şi utilajului agricol, încurajînd producţia internă de unelte agricole, totuşi agricultura a rămas
domeniul cel mai slab al economiei româneşti. Adîncirea procesului dezvoltării capitaliste, unele progrese incontestabile obţinute în perfecţio
narea utilajului şi specializarea culturilor, n-au putut duce la înlătura
rea definitivă a rămăşiţelor semifeudale şi nici la o ameliorare însemnată a situaţiei ţărănimii 4 • De altfel, problema centrală a maselor ţără
neşti o va constitui şi în această etapă lipsa de pămînt suficient şi
persistenţa rămăşiţelor semifeudale care puneau piedici în calea dezvoltării agriculturii, a economiei naţionale în general.
Evoluţia economiei agrare bănăţene, caracterul relaţiilor agrare din
anii 1934-1938, se va înscrie, pe coordonatele generale ale agriculturii
româneşti din întreaga ţară, reflectîndu-se în primul rînd în condiţiile
de viaţă ale ţărănimii. Şi în sud-vestul României problema agrară a fost
întruchipată de strînsa conexiune a fenomenelor economice cu cele de
natură socială. Intre forţele de producţie active din agricultura bănă
ţeană şi raporturile de producţie existau puternice contradicţii, un permanent conflict, care au menţinut o stare latentă de criză, au frînat
progresul tehnic, posibil şi necesar, condamnind marea masă a ţărănimii
la un scăzut standard de viaţă. Iată de ce ţărănimea muncitoare bănă
ţeană a desfăşurat şi în anii 1934-1938 o serie de acţiuni împotriva
poverilor fiscale şi executăriilor silite, împotriva nedreptăţilor la care
era supusă, pentru pămînt şi o viaţă mai bună.
_
Pentru a avea o imagine cit mai reală asupra situaţiei ţărănimii
bănăţene trebuie să luăm, mai ales, în consideraţie modul în care era
repartizat şi utilizat principalul mijloc de producţie din agricultură pămîntul. Analiza atentă a datelor statistice din recensămintele vremii
sau din anchetele socio-economice efectuate în satele bănăţene, pun în
evidenţă faptul că dublul proces ce se manifesta în agricultura românească, de pulverizare treptată a micii proprietăţi şi de întărire a burgheziei săteşti, este deosebit de evident şi în localităţile rurale din
sud-vestul României.
Profundul proces de stratificare socială ce-l parcurgea ţărănimea
bănăţeană, în condiţiile adîncirii relaţiilor capitaliste din agricultură,
este clar ilustrat de datele recensămintului agricol din 1941.

Nr.

CategOYia

Caraş

Sub 0,1 ha
între 0,1-0,5 ha
„ 0,5-1 ha
„ 1-3 ha
3-5 ha
4

reşti,

1915
2225
3272
9933
6947

Lucreţiu Pătrăşcanu,

exploatări

agricole•

Severin

Timiş-Torontal

1697
2607
3052
13348
10126

Probleme de

bază

8134
15 270
6 109
16 959
9 687

ale României,

1945, p. 62.
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TOTAL
11.746
20 102
12 433
40 240
26 760
ediţia

a II-a, Bucu-

DIN LUPTA ŢĂRĂNIMII BĂNĂŢENE (1934-1938)

5-10 ha
10-20 ha
"
20-50 ha
"
50-100 ha
Peste 100 Ha

7827
2422
238
28
212

10314
2422
283
44
344

16 583
II 350
4 242
503
400

34 724
16 194
4 763
575
956

35 019

44 237

89 237

168 493

Proletariatul, semiproletariatul agricol
ţin
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şi ţărănimea

cu

pămînt

pu-

(0-3 Ha) reprezentau aproape jumătate (în unele regiuni agricole

chiar mai mult) clin totalul gospodăriilor existente în preajma celui de
al doilea război mondial. Comparativ cu situaţia din întreaga ţară, în
Banat proprietatea moşierească, şi mai ales a burgheziei săteşti, cu deosebire în judeţul Timiş-Torontal, aveau procentual, o pondere mai
mare 6 , ceea ce explică şi gradul mai ridicat de dezvoltare a forţelor de
producţie şi a muncii salariate.
Se poate constata că o bună parte a gospodăriilor ţărăneşti aveau
loturi mici, insuficiente, pulverizarea proprietăţii ajungînd pînă la limita subeconomicului, ceea ce a afectat direct starea materială a majorităţii ţărănimii. Semnificativ în această privinţă este şi faptul că însăşi autorităţile făceau o legătură strînsă între nivelul de viaţă al ţă
ranilor şi pămîntul arabil pe care-l posedau. Astfel, primpretorul din
plasa Buziaş recunoştea în ianuarie 1935, ca urmare a inspecţiei efectuate în comuna Ficătari, că „starea economică şi materială a locuitorilor nu este prea înfloritoare, majoritatea locuitorilor posedînd proprietăţi mici agricole'n. Notarul comunal din localitatea Ciavoş relata
că „cea mai mare parte a plugarilor băştinaşi posedau între 3-10 jug.
care este insuficient pentru a le asigura susţinerea lor şi a gospodăriilor
lor". In cazul în care nu vor afla posibilităţi de arendare a unor „suprafeţe pentru cultură care să completeze cantităţile de pămînt necesare
exploatării pentru a se putea susţine, cea mai mare parte din aceşti
locuitori se vor vedea siliţi a-şi lichida gospodăriile" 8 •
Foarte pronunţată era această fărămiţare în localităţile aflate în
preajma centrelor orăşeneşti unde caracterul pronunţat comercial al
economiei agrare a accelerat procesul de diferenţiere socială a ţără
nimii. In regiunile de deal şi munte, fărămiţarea proprietăţii ţărăneşti
a fost generată şi de existenţa unor restrînse terenuri arabile. In multe
localităţi gospodăriile ţărăneşti ce posedau pînă la 3 ha teren agricol
constituiau forma tipică de proprietate9 •
Comuna

Nr. total exploataţii
Expl. între 0-3 Ha

I
I

Cărbuaari

Mehadia

ISasca Montană I Moldova Nouă ICoronini

I

364
322

l

350
344

I

249
240

5 Recensămîntul

I

463
447

I

214
187

agricol din 1941, Numărul esploataţiunilor agricole după
unelte agricole, vol. I, Bucureşti, p. 43, 150, 170.
e I. Munteanu, Contribuţii privind structura proprietăţii agrare din Banat fn
anii 1934-1938, in Analele Universităţii din Timişoara, vol. I, fasc. 2, 1976, p. 172.
7 Arh. Stat. Timişoara, fond. Prefect. jud. Timiş-Torontal, dosar 6/1935, f. 17.
8 Idem, fond Serviciul Agricol Timiş-Torontal, dosar 3/1939.
e Recensămîntul agricol din 1941 ... , voi. I.
mărime, maşini şi
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Aceeaşi realitate este oglindită şi de cercetările monografice şi sociologice întreprinse în a doua jumătate a deceniului patru în diferite
localităţi. Datele culese de echipele studenţeşti îndrumate de D. Gusti
indică următoarea structură a proprietăţii în localităţile 10 :
Gospodării

Jldoara
MArul
Beregsăul

Mare

Cuvejdia

cu suprafaţa de : (Ha)

o

0,1-1

1,1-3

18
28
4
6

37
133
54

73
154
70
38

3,1-5

5,1-10

10-50

72
11
45
46

35

10

Peste 50 Ha

I

81
78

47
15

Ancheta efectuată de Hans Wendel în 20 de sate bănăţene a pus
în evidenţă faptul că 25,60/o din totalul gospodăriilor erau lipsite de pă
mînt, iar mai mult de jumătate dispuneau de loturi mici, insuficiente
ca suprafaţă pentru practicarea unei agriculturi raţionale 11 • Autorul
monografiei comunei Opatiţa face precizarea clară, pe baza unor date
autentice, că din totalul de 290 gospodării, 164 (adică 56D/0) dispuneau
intre 0-3 jug. 12 •
Cercetările efectuate în diferite zone din sud-vestul României în
cursul anului 1934 au reliefat faptul că mica proprietate ţărănească era
excesiv parcelată, ceeace a dus la importante pierderi de terenuri cultivabile prin desele răzoare. Potrivit unor calcule făcute de economiştii
vremii pierderile de teren arabil, printr-o parcelare excesivă, ajungea la
cca. 1/8 din suprafaţa unei mici proprietăţi, fapt ce avea grave consecinţe asupra rentabilităţii şi veniturilor gospodăriilor ţărăneşti1 3 : în comuna Vizejdia, de pildă, suprafaţa medie a unei parcele era de 0,78 jug.;
în Valcani de 1,65 jug.; în comuna Macedonia de 1,65 jug. la mica proprietate, dar existau un număr ridicat de parcele mult mai mici 14 • Acuta
fărămiţare a micii proprietăţi în numeroase parcele, a generat în Banat,
potrivit anchetei intreprinse de economistul Horia Lupan, o restringere
a suprafeţei arabile aparţinînd micii proprietăţi, comparativ cu media
pe întreaga ţară (procentual) 15.
Repartiţia suprafeţelor

PYoprietatea
România
:Banat

0-10 Ha
68,3%
52,5%

arabile pe

propietăţi

10-50 Ha
16,2%
27%

(%)

Peste 50 Ha
15,5%
20,5%

Predominarea gospodăriilor ţărăneşti parcelare, accentuata diferendin rindul ţărănimii a favorizat procesul de întărire a puterii economice a burgheziei săteşti şi a proprietăţii mari, dar explică, pe de

ţiere

60 sate româneşti, vol. II, Bucureşti, 1941, p. 84.
Hans Wendel, Die agrarpolitischen Grundlagen des Deutschtums im rumanischen Banat, Ternessburg, 1940, p. 60.
12 T. Mărgineanţu, Monografia comunei Opatiţa, Timişoara, 1929, p. 131.
11 Vezi R. C. Stere, Despre comasarea şi alte măsuri destinate a înlătura şi
!mpiedeca fărămiţarea proprietăţii ţărăneşti, în Buletinul agriculturii", voi. IV.
14 Arh. Stat. Timişoara, fond Serviciul Agricol Timiş-Torontal, dosar 45/1934.
15 Horia Lupan, Ancheta statistică asupra preţurilor de vînzare şi arendare
a terenurilor din România, in Studii privitoare la preţuri şi rentabilitate în agricultura României, Bucureşti, 1936, p. 11.
10

11

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

DIN LUPTA ŢĂRĂNIMII BĂNĂŢENE

(1934-1938)

309

altă parte, şi stăruinţa ţărănimii bănăţene în lupta pentru pămint,
pentru o viaţă mai bună. Lipsa de pămînt sau deţinerea unor mici suprafeţe arabile constituia, în primul rînd, cauza fundamentală ce contribuia la menţinerea unui standard necorespunzător de viaţă pentru o
mare parte a familiilor ţărăneşti din perioada interbelică.
Deosebit de semnificative pentru ilustrarea acestui adevăr sînt
constatările făcute de cunoscutul publicist democrat Ion Clopoţel în
urma unei anchete efectuate în mai multe plăşi bănăţenets. Reflectind
consecinţele negative extrem de grave ale inechităţii distribuirii fondului funciar, Ion Clopoţel prezenta astfel situaţia din plasa Margina:
„O preocupare constantă a mea a fost să precizez, cu ajutorul datelor
oficiale şi al informaţiilor directe, cite familii pot trăi în mod independent din rodul pămîntului lor şi din veniturile animalelor crescute de
ele, nefiind nevoiţi a angaja munci la alţii, ori de a lua drumul întraltă parte. Asemenea familii, care pot sta pe picioare proprii sînt: în
Coştei 18 din 580; în Coşava 30 din 616; în Homojdia 5 din 316; în
Curtea din 290 familii abia 20 pot obţine venituri suficiente; în Pietroasa
din 150 abia 5 ... Setea de pămînt este adîncă ... "1 7 .
Referitor la plasa Bozovici, acelaşi autor preciza: „Proprietatea individuală s-a mărunţit, prin moştenire, prin sporul natural al populaţiei,
atît de mult, încît situaţia de astăzi nu e deloc încîntătoare ... astăzi o
familie abia mai are două sau chear numai un jugăr. Marea majoritate
a almăjenilor au o gospodărie deficitară . . . Aflu, astfel, că nici a zecea
parte din locuitorii satelor, nu sint în stare să ducă o viaţă independentă, adică să trăiască exclusiv din produsele pămintului propriu şi
din veniturile realizate din vînzarea animalelor, fără a fi nevoiţi să-şi
ofere şi aiurea braţele de muncă. M-am convins că procentul proletarizării este uimitor de maret 8 •
Rezultatele anchetei sociologice efectuată de Institutul Social Banat-Crişana in comuna Sîrbova, în primii ani de după criza economică,
ilustrează cu claritate faptul că un mare număr ele gospodării (51 din
172) nu aveau pămînt suficient pentru a obţine venituri îndestulă
toare"19, fiind nevoite să recurgă la arendarea de suprafeţe agricole şi
-chiar la munca în dijmă. Documentele timpului confirmă faptul că şi
în Banat - deşi aici relaţiile capitaliste în agricultură erau mai dezvoltate ca în alte regiuni ale ţării - se menţin rămăşiţe ale relaţiilor
:semifeudale, subliniind nevoia acută de pămînt a unei părţi a ţărănimii.
Sub presiunea sarcinilor fiscale, a preţurilor scăzute ale produselor agricole în raport cu cele industriale, dar şi ca urmare a adîncirii
caracterului comercial al producţiei agricole, numeroşi săteni au fost
nevoiţi să recurgă la o intensificare a muncii prin cultivarea unor suprafeţe suplimentare, în arendă sau în dijmă. Pentru multe familii de
ţărani săraci luarea unor loturi arabile în arendă sau dijmă era dictată
de însăşi necesitatea asigurării traiului.

te Publicistul I. Clopoţel se referea la situaţia din anii 1927-1928.
n Ion Clopoţel, Sociografie românească. Ancheta plăşilor muntoase: Margina,
Almaj, Vaşcău, Beiuş, Cluj, 1928, p. 11.
1s Ibidem, p. 24 şi 27.
19 Vezi, Monografia comunei Sîrbova, Timişoara, 1939.
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Raporturile capitaliste de muncă şi rămăşiţele semifeudale s-au împletit în cadrul unei mari diversităţi de forme, uneori chiar în aceeaşi
gospodărie, pe aceeaşi proprietate. Astfel, o moşie a unui proprietar din
comuna Jebel era cultivată 1/4 în regie şi 3/4 dijmă, prin munca ţăra
nilor săraci sau mijlocaşi 20 • Moşia de 156,6 ha din Nadăş, moşia de
69,6 din Seceani, unele proprietăţi din Cerneteaz, Peciul Nou etc. erau
cultivate parţial sau în totalitate prin sistemul dijmei 21 • Rezultatele anchetei efectuate în diferite localităţi bănăţene în anul 1938 de organele
agricole judeţene sînt semnificative în această privinţă 22 :
Alio ş

Comuna
Nr. total capi de familie .
Nr. total capi fam. ce cultivă
pă.mînt în dijmă

Săcălaz

lz>in

Secusigiu

544

914

560

850

45

410

156

154

Potrivit situaţiei întocmite de Camera Agricolă a judeţului Timiş
Torontal în 1938, pe baza datelor înaintate de comune, în judeţ era
cultivată în dijmă o suprafaţă de 24 879 ha (cca. 100/o din suprafaţa
cultivată) iar în arendă 14 330 ha 23 .
Sistemul culturii pămîntului în dijmă sau arendă era practicat în
special de ţărănimea mijlocaşă şi mica proprietate. 1n mai redusă mă
sură luau pămînturi în dijmă (şi îndeosebi în arendă) burghezia rurală,
unii moşieri, utilizînd mai complet şi intensiv inventarul tehnic de care
dispuneau, forţa de muncă a proletariatului agricol şi ţărănimii sărace,
sporindu-şi şi pe această cale producţia de cereale-marfă.
Condiţiile contractuale dintre proprietar şi învoit erau, deobicei,
stabilite sub forma unor înţelegeri verbale, care dezavantajau mica
proprietate. Speculînd nevoia de pămînt a ţărănimii sărace şi dificultăţile financiare ale ţăranilor mijlocaşi, proprietarii ce dădeau terenuri
arabile în dijmă sau arendă căutau să impună preţuri cit mai ridicate
sau condiţii contractuale care să le aducă beneficii suplimentare. Astfel,
valoarea arenzii anuale era de 500-2500 lei la jugăr, în funcţie de calitatea pămîntului, depărtarea de 5at etc. 24 .
La sistemul muncii în dijmă, proprietarii dădeau terenul arabil,
iar învoitorii munca. Dijma era 1/2 din recoltă. Sămînţa se punea jumătate şi jumătate. Impozitul către stat pentru terenul respectiv îl
achita proprietarul, iar taxele către judeţ, comună le plătea dijmaşul 25 .
La cultura porumbului, proprietarul ara şi semăna, iar învoitul întreţinea cultura, strîngea şi transporta recolta de pe cîmp. Dijma în acest
caz se schimba: 2/3 din recoltă revenea proprietarului şi 1/3 dijmaşu
lui26. Marii proprietari ce dădeau pămînt în dijmă pretindeau ţăranilor
Timişoara,

20

Arh. Stat.

21
22
23

Ibidem.
Ibidem, dosar 1/1938.

fond Serviciul Agricol

Timiş-Torontal,

dosar 15/

1934.
Arh. Stat.

Timişoara,

fond Camera

Agricolă Timiş-Torontal,

dosar 15/1938,

f. 1-4.
Timiş-Torontal,

2'

Idem, fond Serviciul Agricol

25

Ibidem, dosar 30/1938, f. 178-179.
Arh. Stat. Arad, fond Serviciul Agricol Arad, dosar 13/1935, f. 15.

28

dosar 111938.
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obligaţii suplimentare: să transporte produsele la mori, degări; impuneau condiţii privitoare la modul de cultivare a
pămîntului; orice pagubă cauzată proprietarului era suportată de dijmaş; la împărţirea recoltei îşi luau produsele de calitatea cea mai bună

o serie de
pozite sau

etc.21.

condiţiile din anii imediat următori crizei economice, cînd preproduselor agricole cunosc o uşoară creştere, iar posibilităţile de
valorificare se îmbunătăţesc, ţăranii bănăţeni caută să-şi intensifice
munca pentru a-şi acoperi mai grabnic impozitele şi ratele datoriilor
intrate în conversiune, pentru a-şi procura inventar agricol, animale
de muncă etc. Nevoia de pămînt a ţărănimii sărace, dorinţa sătenilor
nevoiaşi de a dobîndi terenuri de cultură iese astfel şi mai mult în relief. Aceasta explică în mare măsură perpetuarea muncii în dijmă şi
arendă după anul 1933, creşterea valorică a arenzilor, impunerea unor
condiţii suplimentare de muncă ţăranilor dijmaşi. Aceasta explică însă
şi stăruinţele repetate pe care le făceau ţăranii săraci în vederea dobîndirii de terenuri arabile prin aplicarea deplină a prevederilor Reformei agrare din 1921.
Fără a minimaliza cu nimic importanţa Reformei agrare din 1921,
ca şi consecinţele sale pozitive asupra economiei bănăţene, nu putem
neglija nici faptul că menţinerea unor întinse suprafeţe în proprietatea
moşierimii a determinat, prin eludarea unor prevederi ale Legii reformei agrare şi prin nenumăratele abuzuri ale autorităţilor la aplicarea
ei, lipsirea a mii de familii ţărăneşti de terenuri arabile sau împroprietărirea celor îndreptăţiţi cu loturi mici. La 31 decembrie 1935 stadiul
exproprierii şi parcelării moşiilor expropriate pentru a fi distribuite ţă
ranilor, era următorul în cele trei judeţe ale Banatului28 :

In

ţurile

Judeţul

Timiş-Toron tal
Caraş

Severin

I

Supraf. exprop. Ha

139 138
71 518
68 462

I
I

I

Supraf. parcei. Ha

126 715
39 957
44 901

I

Supr. disponib. Ha

12 422
31 621
23 560

Din totalul de 211.573 ha expropriate în judeţele bănăţene, pînă la
anului 1935, mai erau de parcelat şi distribuit 67.573 ha, deci
320/o din suprafaţa expropriată. Existau în perioada anilor 1934-1938
încă un număr mare de gospodării ţărăneşti care îndeplineau toate condiţiile pentru a beneficia de prevederile Reformei agrare, dar care au
fost omise, sub cele mai diverse motive, de la împroprietărire. Din
anul 1933 şi pînă în 1937 au fost împroprietăriţi în judeţul Timiş
Torontal doar 2150 ţărani deşi alte cîteva mii de familii, înscrise în
listele de îndreptăţiţi, nu şi-au primit loturile. Menţionăm faptul că în
.

sfîrşitul

27 Arh. Stat. Timişoara, fond Serviciul Agricol Timiş-Torontal, dosar 30/1938,
f. 178-179.
28 Prefect. jud. Timiş-Torontal, Dare de seamă asupra activităţii şi realizări
lor în intervalul de la 15 noiembrie 1933 pînă la 31 decembrie 1935, Timişoara,
1936, p. 296.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

I. MUNTEANU

312

anul 1940 existau numai în judeţul Timiş-Torontal un număr de 5381
familii care n-au beneficiat încă de prevederile Reformei agrare deşi
se încadrau în prevederile sale 29 . In judeţele Caraş şi Severin existau
localităţi numeroase unde proporţia celor împroprietăriţi era foarte scă
zută, deşi numărul celor îndreptăţiţi era ridicat. De pildă, pînă în anul
1935 sînt puse în posesia loturilor 12 familii din 290 îndreptăţite în
Lăpuşnic; 11 din 354 în Rudăria; 60 din 205 în Dalboşeţ etc. 30 sub motivul inexistenţei terenurilor disponibile. Potrivit datelor statistice întocmite de prefectura judeţului Severin în anul 1938, existau 33 localităţi unde lucrările de punere în posesie a ţăranilor nu erau efectuate31.
Referindu-se la situaţia aplicării lucrărilor de reformă agrară, primpretorul plăşii Moldova Nouă recunoştea în anul 1936: „Reforma agrară
a stat locului aproape tot anul. Dacă ceva s-a făcut ici-colea şi mai ales
pentru împroprietărirea instituţiilor de interes obştesc, reforma agrară
încă nu s-a terminat" 32 . Şi mai clară în acea'ltă privinţă este darea de
seamă a „Inspectoratului Geniul Rural" din anul 1940. Referindu-se
la situaţia din Banat, se atrăgea atenţia că „Reforma agrară deşi începută în anul 1921/1922 este departe de a fi terminată. Formalităţile
legate de aplicarea legii şi procedura greoaie a judecăţilor, dă naştere
şi acum la nenumărate contestaţii şi amînări, cari în loc de simplificare
şi accelerare a execuţiei reformei, în mod firesc o complică şi mai mult.
Sînt procese şi alte formalităţi de aplicarea legii, cari durează de la
1926-1928. Din această cauză s-au produs întîrzieri mari în lucrările
cadastrale, de defalcare şi parcelare. In legă tură cu reforma agrară e
vrednic de amintit şi modul de aplicare a ei din trecut. Sînt numeroase
reclamaţiuni din partea celor îndreptăţiţi la împroprietărire" 33 •
Frecvenţa încă ridicată a cererilor de împroprietărire, a memoriilor
adresate autorităţilor judeţene şi centrale, a proceselor intentate moşie
rilor sau organelor însărcinate cu aplicarea reformei agrare indică cu
claritate nevoia de pămînt a ţărănimii sărace din judeţele bănăţene,
lupta ei stăruitoare pentru dreptate socială. Locuitorii din Paniova, de
pildă, au făcut apel la tribunal împotriva dispozitivului de parcelare
efectuat în anul 1936, cînd „s-au constatat o grămadă de nedreptăţi".
O parte din îndreptăţiţi au fost omişi, iar în locul lor au fost înscrişi alţi
locuitori ce au vîndut apoi loturile 34 • Numeroase cereri de împroprietă
rire au pornit în acei ani şi din localităţile: Hitiaş, !griş, Bucovăţ, BaZO!f, Jamul Mare, Gătaia, Bobda, etc.35 •
O formă de luptă a ţărănimii bănăţene pentru pămînt, desfăşurată
şi în această perioadă, a constituit-o ocupările forţate de terenuri arabile din moşiile expropriate, dar neparcelate, cit şi ocupări şi parcelări de izlazuri sau păduri ale statului sau comunelor pe care apoi le
transforma în terenuri cultivabile. Prefectul judeţului Severin, în raportul pe anul 1938, menţiona că „aproape în toate comunele din judeţ
Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Timiş, dosar 31/1940, f. 3.
Idem, fond Inspectorat Agricol Timişoara, dosar 11/1935.
11 Idem, fond Ţinut Timfş, dosar 1411938, f. 122.
12 Arh. Stat. Caransebeş, fond Prefect. jud. Caraş, dosar 25/1936 f. 48.
u Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Ttmiş, dosar 22/1939, f. 9.
'
29

•

0
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u? I?are număr de locuitori au ocupat în decursul timpului porţiuni
dm izlazul comunal astfel încît acum, mai ales în părţile muntoase,
unde creşterea vitelor este unicul mijloc de trai al locuitorilor, comunele
nu mai dispun de păşuni suficiente" 36 • Referindu-se la situaţia din comuna Bănia, reprezentantul Regiunii silvice Orşova arăta: „se mai poate
constata că pădurea statului din acea comună într-o întindere mai mare
de 10.000 jug. cadastrale este presărată de nenumărate ocupaţiuni"a1.
!n zona Clisurii Dunării, sătenii au ocupat „o mare parte a pădurilor
statului" 38 •
In procesul-verbal încheiat de agronomul Regiunii agricole Rudna,
-ca urmare a anchetei efectuate în localitatea Ciavoş, se preciza că „o
mulţime ele locuitori din
comună cari neavînd pămînt suficient pentru
susţinerea lor au ocupat în anul 1938, fără nici o autorizaţie, diferite
suprafeţe din moşia" expropriată de la un proprietar, dar care n-a fost
parcelată şi distribuită ţăranilor. Referindu-se la această situaţie, notarul comunei Ciavoş recunoştea „că faptul oamenilor din comună de a
ocupa pentru folosinţă suprafeţe din moşie se datoreşte împrejurării că
cea mai mare parte a plugarilor băştinaşi posedă între 3-10 jug. pă
mînt care este ir.suficient p~ntru a le asigura susţinerea lor şi a gospodăriilor lor" 39 .
Locuitorii comunelor din zonele de deal şi de munte din judeţele
Caraş şi Severin, a căror existenţă era strîns determinată şi de creşterea
animalelor, au acţionat statornic pentru dobîndirea de păşuni, pentru
sporirea suprafeţelor izlazurilor şi acordarea dreptului de păşunat în
pădurile statului sau ale societăţii capitaliste U.D.H.. Cu atît mai mult
cu cît suprafeţele destinate izlazurilor comunale erau restrînse şi de
slabă calitate. Prefectura judeţului Caraş menţiona, dealtfel, în darea
de seamă a anului 1938, că „păşunile sînt insuficiente pentru numărul
mare de vite existente şi ele calitate nesatisfăcătoare. O bună parte din
suprafaţa izlazurilor fiind spălată de torenţi, iar alta fiind stîncoasă.
Toate pădurile au fost declarate de protecţie pentru apărarea naţională
din care motiv s-a interzis cu totul păşunatul vitelor în pădurile statului. Aceasta a provocat multe nemulţumiri în rîndul sătenilor" 40 .
O situaţie cleosebit[1 o aveau comunele aflate pe Domeniile U.D.R.,
sau limitrofe cu acestea, datorită măsurilor restrictive de păşunat luate
de conducerea acestei societăţi capitaliste. Urmărind să împiedice locuitorii de a păşuna vitele pe Domeniile U.D.R., conducerea societăţii
respective a dat dispoziţii ca izvoarele să fie înconjurate cu sîrmă ghimpată, a impus amenzi şi sancţiuni penale pentru încălcarea acestor dispoziţii. Locuitorii comunei Cărbunari, de pildă, au fost adeseori supuşi
amenzilor din partea societăţii U.D.H.. 41 • Este suficient să arătăm că
3

ţ
35
39

37

38
39
40

Idem, fond Serviciul Agricol Timiş-Torontat, dosar 1111938.
Ibidem, dosar 1/1938.
Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Timiş, dosar 14/19:18. i. 115.
Arh. Stat. Caransebeş, fond Camera Agricolă Caraş, dosar 29/1929-1935.
„Voinţa Banatului", an 18, nr. 35 din 28 august 1938, p. 2.
Arh. Stat. Timişoara, fond Serviciu! Agricot Timiş-Torontal, dosar 3/1939.
Idem, fond

41 „Voinţa

Ţinut Timiş,

dosar 14/1938, f. 82.

Banatului", an 19, nr. 20 din 21 mai 1939, p. 2.
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numai sătenii din Cărbunari au plătit în perioada în terbelică „amenzi
silvice" în valoare de 800.000 lei42.
In anul 1935, ca urmare a nenumăratelor memorii înaintate autorităţilor de către locuitorii acestor comune, printr-un act de guvernămînt
s-a dispus ca 35 localităţi limitrofe cu Domeniile U.D.R. să-şi poată
completa păşunile printr-un schimb de terenuri între stat şi societatea
U.D.R. Deşi lucrările tehnice au fost efectuate, Consiliul Tehnic Superior
al Pădurilor a întîrziat avizarea acestor lucrări pînă cînd a intervenit
în 1938 noua lege prin care pădurile judeţului Caraş au fost declarate
păduri de protecţie pentru apărarea statului. Astfel ţăranii au rămas
doar cu promisiuni43 • Arătînd situaţia grea a locuitorilor din Sasca,
Dognecea, Anina, Cărbunari, Stinăpari şi din alte sate cărăşene, dr. Ilie
Gropşianu scria la 21 august 1938 în cunoscuta gazetă „Voinţa Banatului": „Cele mai multe din aceste sate nu au condiţiunile strict necesare
întreţinerii gospodăriilor. Sînt sate lipsite de izlaz, de pădure comunală,
de adăposturi etc. Problema aceasta a devenit una dintre cele mai importan te" 44 .
Protestînd împotriva măsurilor luate de Societatea U.D.R. pentru
stînjenirea activităţii economice a satelor româneşti cărăşene de pe domeniile sale, locuitorii adresează un lung şi emoţionant memoriu Rezidentului regal al Ţinutului Timiş în cursul anului 1938. Arătînd că
datorită închiderii minelor de aramă şi fier, reducerii activităţii la
U.D.R., la care se adaugă lipsa unor terenuri suficiente pentru păşunat,
situaţia multor familii a devenit deosebit de grea, locuitorii condamnau
cu energie abuzurile şi spolierea la care erau supuşi.
Societatea capitalistă U.D.R. - se preciza în memoriu - „devine
stăpînul acestor ţinuturi, soarta românilor din aşazisele locuri montane
este pecetluită . . . Izlazurile, pădurile, livezile şi toate ibrilantele cele
mai grase, cele mai roditoare lanuri, chiar şi intravilanele comunale
trec în proprietatea noului stăpîn, străin în înţelesul cel mai adevărat
al cuvîntului. Bietului român abia dacă îi mai rămîne un loc de doi
paşi de lung unde să-i zacă oasele trudite o viaţă întreagă, în slujba
stăpînului venetic ... Românul nu-i volnic să-şi aducă în spate lemne
de foc, el nu poate să-şi scoată o capră la păşune şi asprimea cu care
sînt pedepsite unele fapte sînt proverbiale în acest colţ de ţară" 45 . Societatea U.D.R., tăind pădurea de fag din jurul izvoarelor şi replantînd
terenul cu brad, a „îngrădit aceste teritorii cu gard de sîrmă ghimpată, gard care vine pînă-n sat" 46 , împiedicînd astfel locuitorii nu numai
să-şi păşuneze vitele, ci şi să se aprovizioneze cu apă de la izvoarele
respective, fapt cu consecinţe negative aspra stării sanitare din comunele respective.
Deşi starea materială a ţărănimii bănăţene a cunoscut o anumită
ameliorare în perioada anilor 1934-1938, impozitele către stat, taxele
Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Timiş, dosar 88/1938, f. 20.
Ibidem, dosar 14/1938, p. 3.
u „Voinţa Banatului", an 18 nr. 34 din 21 august 1938, p. 3.
45
Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Timiş, dosar 88/1938, f. 13.
40 Ibidem, f. 27.
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comunale şi judeţene, ratele datoriilor intrate în conversiune au continuat să fie o povară pentru foarte multe gospodării ţărăneşti. Cu atît
mai mult cu cît se menţinea accentuata diferenţă între preţurile produselor agricole şi a celor industriale, de strictă necesitate pentru gospodăria rurală. Cu toate promisiunile cercurilor conducătoare de uşurare
a sarcinilor financiare ce apăsau gospodăria ţărănească, impozitele şi
taxele de tot felul absorbeau o parte însemnată a veniturilor obţinute
de ţărani din valorificarea produselor agricole.
Sumele impuse de autorităţi drept impozite şi taxe ce urmau să fie
achitate de ţărănime, au cunoscut o continuă sporire în perioada anilor 1934-1938, lovind mai ales ţărănimea săracă din Banat. Semnificativă în această privinţă este scrisoarea unui sătean din Bucovăţ, înserată în coloanele ziarului „Banatul", sub titlul „Glasul unui plugar". Guvernul actual - preciza ţăranul din Bucovăţ în aprilie 1936 - se laudă
prin gazete „că an de an uşurează dările noastre şi eu ca plătitor observ an de an urcarea lor. Şi impozitele ar mai merge cu toate că veniturile sînt stabilite după calculul domnilor, cari nu cunosc greutăţile
ţăranilor şi realizarea veniturilor lor, însă ne omoară mai mult taxele
comunale. Anul trecut am plătit 60 de lei pe jugăr, în acest an am plă
tit 70 lei pe jugăr, apoi taxă de hornari, taxe pe case, taxe de pompier
şi nu ştiu ce numiri le vor mai da" 47 . De altfel, sumele înscrise drept
„prevederi bugetare" în cîteva plăşi ale judeţului Timiş-Torontal indică
justeţea celor afirmate mai sus 48 :

Plasa

Buziaş
Centrală

Ciacova
Comloş

Deta
Gătaia

Jimbolia
Lipova
Periam
Recaş

Sînic. Mare
Vinga

Şi

II

An dinanciar
Preved. bugd.

16 455 586
20 660 021
15 207 958
7 895 004
13 652 623
IO 559 686
13 029 628
IO 410 450
18 483 370
10 582 313
28 009 225
12 396 900

I
I

193511936 Încasi\ri

li 010 523
14 516 061
9 536 933
6 423 234
9 142 027
7 135 664
12 619 033
6 125 863
13 867 003
7 582 732
17 820 598
8 940 454

An fin::mci.u

I

Prevcd. hugct.

17 539 824
23 340 001
18 379 700
10 779 224
14 856 078
13 056 932
16 424 l!il
13 660 785
22 721 771
14 293 657
30 938 840
13 123 847

I

193611937 Încasări

14 052 664
18 386 853
14111430
10 185 894
10 569 297
9 287 245
15 500 396
IO 191 400
20 398 340
7 939 945
22 928 942
li 809 076

în cursul anului 1938 impozitele au cunoscut o sporire. In plasa

Recaş, de pildă, valoarea impozitelor şi taxelor se ridica la 17 640 337
lei 49 . Măsura în care povara impozitelor apăsa ţărănimea rezultă foarte
clar şi din proporţia în care „prevederile bugetare" erau acoperite de

sumele achitate de locuitorii satelor. Mai ales în anii 1934-1935, ca
urmare a prelungirii efectelor crizei economice, achitarea impozitelor şi
47

48

Banatul, an 2 nr. 15 din 12 aprilie 1936, p. 5.
Arh. Stat. Timişoara, fond Prefect. jud. Timiş-Torontal, dosar 73/1937, f.

144; 147.
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taxelor comunale constituia o

serioasă povară

pentru o

bună

parte a

sătenilor.

Inspecţiile efectuate la sate de unele organe administrative judeţene
sau de plasă au relevat faptul că numeroşi locuitori nu aveau posibilităţi materiale de achitare integrală a impozitelor. Cu prilejul inspecţiei
în localitatea Pacoviţa, primpretorul din Buziaş constată „o stare materială a locuitorilor mai slabă ceea ce rezultă şi din venitul slab la
încasări. Din debitul anului curent (1934 n.n.) nu s-a încasat decît
530;0 iar din debitul rămăşiţelor 390/o50 . Referindu-se la situaţia din comuna Ficătari, acelaşi organism administrativ făcea menţiunea că starea generală a locuitorilor era „satisfăcătoare sub toate raporturile afară
de situaţia materială a locuitorilor ceea ce se vede şi din faptul că la
impozite nu s-a putut realiza decît abia 400;0 din impozitele în ultimul trimestru de gestiune" 51 • In comuna Sacoşul Mare - raporta primpretorul din plasa Buziaş în mai 1934 - „starea materială şi situaţia
agricolă este slabă, iar semănăturile din anul curent suferă din cauza
secetei prea îndelungate. Din această cauză şi încasarea impozitelor
merge foarte greoi, abia putîndu-se încasa ceva pentru a se putea face
faţă necesităţilor de cheltuieli curente" 52 •
Pentru a forţa încasarea dărilor, autorităţile comunale au recurs
la măsuri coercitive, de presiune economică şi administrativă asupra
sătenilor. Sechestrele şi confiscările de bunuri materiale aparţinînd locuitorilor satelor, mai cu seamă a celor săraci, s-au perpetuat şi în perioada anilor 1934-1938, deşi in mai mică măsură ca înt timpul crizei
economice. Cunoscutul ziar al ţăranilor bănăţeni „Cuvîntul satelor" relata următoarele în 30 august 1936: „De cîtva timp urmăririle fiscului
au început să ia proporţii îngrijorătoare. Agenţii operează cu brutalitate fără să mai ţină seama de legal şi ilegal. Felul în care se fac procesele verbale de sechestru te umple de indignare" 53 • Agenţii fiscului, însoţiţi de jandarmi, plecau „pe la casele oamenilor şi ridică ce gă
sesc şi ce pot de prin casă şi curte ... Iar de îl pune nenorocirea pe care-va să se împotrivească, e bătut de către agent şi jandarmi" 54. Numeroşi locuitori din comuna Stanciova, preciza ziarul „Banatul" şi-au manifestat nemulţumirea faţă de agentul fiscal care „pentru un impozit neplătit la timp Ie ia toate lucrurile din casă" 55 •
Ţărănimea bănăţeană a acţionat şi în perioada anilor 1934-1938
împotriva politicii fiscale a cercurilor conducătoare burghezo-moşiereşti
din România, condamnînd impunerile disproporţionate faţă de veniturile
sale, abuzurile unor autorităţi locale, apărîndu-şi cu energie dreptul la
o viaţă mai bună. Documentele vremii consemnează multitudinea formelor de luptă ale ţăranilor bănăţeni împotriva politicii de clasă în domeniul fiscalităţii, forme care înregistrează o paletă foarte largă, de Ia
Ibidem, f. 172.
Ibidem, dosar 12/1934, f. 39.
s1 Ibidem, dosar 94/1934, f. 18.
s2 Ibidem, dosar 12/1934, f. 50.
53 „Cuvintul satelor", an 10, nr. 29 din 30 august 1936, p. 2.
5
~ Ibidem.
~ Banatul, an 2 nr. 22 din 7 iunie 1936, p. 2.
•9
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protestatoare, plîngeri şi memorii adresate autorităţilor, pînă la
violente împotriva agenţilor fiscali sau autoexemple sînt semnificative în această pri-

şi spontane acţiuni
rităţilor comunale. Citeva

izolate
vinţă.

Zeci de locuitori din comuna Lucareţ, plasa Recaş, se adresează
prefectului judeţului Timiş-Torontal în februarie 1936 cu un memoriu
in care condamnau abuzurile şi lipsa de interes a autorităţilor comunale faţă de situaţia materială a ţărănimii, de lipsurile şi nevoile de
care se loveau: „In timpurile grele de sărăcie în care ne zbatem această
comună săracă aşezată între dealuri, primarul şi consiliul comunal nu
caută a ne uşura sărăciile şi greutăţile şi ne încarcă cu tot felul de greutăţi"56. Pe cei înstăriţi arătau semnatarii memoriului îi scutesc
de o parte din taxele comunale, în timp ce restul locuitorilor erau obligaţi să plătească dări sporite „după placul primarului şi consiliului"
comunal. Prin aceste practici, mulţi săteni erau împovăraţi cu „greutăţi
pe care nu le mai puteau purta"57 •
Locuitorii din comuna Gornia, jud. Caraş, se adresează la 1 septembrie 1938 Rezidentului regal al Ţinutului Timiş, arătîndu-şi nemulţumirea deoarece erau „impuşi de ani de zile cu impozite foarte grele
şi nelalocul lor, cerindu-se impozite comunale de două-trei ori ca cele
pretinse de stat" 58 . Primarul şi notarul comunal, fără ca să respecte
formele legale, au fixat taxele comunale pentru anul 1938 la 280 OOO lei,
gaţă de 50 OOO lei în anii precedenţi, fără ca să folosească sumele încasate pentru nevoile localităţii. Sătenii s-au adresat şi judecătoriei
din Moldova Nouă, care a dat sentinţă de fixare a unei noi impuneri.
Autorităţile comunale n-au respectat însă hotărîrea judecătorească şi
„au încasat de la popor tot cum au vrut". Mai mult, nu eliberau şi chitanţe pentru sumele încasate şi de aceea sătenii mereu „se trezeau cu
rămăşiţe din anii trecuţi", obligaţi să plătească „cit le cerea şi cit le
spunea" notarul comunal 59 • Ca urmare, la sfirşitul anului 1938, în această localitate sătenii „au organizat rezistenţă pasivă la plata impozitelor
comunale, incit nu s-au putut realiza bugetele comunale decit în mă
sură de 30-40D/0 60 .
In repetate rînduri sătenii bănăţeni s-au adresat prin memorii colective sau delegaţii prefecturilor judeţene condamnînd organele fiscale pentru modul în care făceau impunerile sau administrau averea
publică a comunei, pentru daunele provocate gospodăriilor ţărăneşti 61 •
Astfel, la începutul anului 1936 o delegaţie de săteni din Fratelia s-a
prezentat la prefectura judeţului Timiş-Torontal, solicitînd cu insistenţă
înlăturarea primarului şi notarului, vinovaţi de maltratarea unor săteni
şi impunerea unor taxe comunale ilegale62 •
56
5'7
58
59
GO

s1

Arh. Stat. Timişoara, fond Prefect. jud. Timiş-Torontal, dosar 5/1936, f. 19.
Ibidem, f. 20.

Arh. Stat.

Timişoara,

fond

Ţinut Timiş,

dosar 78/1938, f. 1.

Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 3.

Arh. Stat. Timişoara, fond Prefect. jud. Timiş-Torontal, dosar 5/1936, f. 84.

v2 Ibidem, f. 95-100.
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In localitatea Comloşul Mare, sătenii s-au adunat în număr mare
în faţa primăriei adoptînd o atitudine potrivnică aprobării de către
consiliul comunal a unor taxe suplimentare. Sub „presiunea publicului
de afară" după cum specifică provesul-verbal, de anchetă, consiliul comunal a votat micşorarea taxelor comunale 63 • La fel s-au petrecut lucrurile şi în comuna Şistarovăţ, fapt pentru care consiliul comunal a
fost dizolvat din ordinul prefectului şi înlocuit cu o comisie interimară64. Locuitorii din comuna Bruznic (jud. Severin) s-au opus cu forţa
la efectuarea sechestrelor pentru neachitarea dărilor, au adus ameninţări organelor administrative locale, au tras cîteva focuri de armă
asupra notarului şi agentului fisca1ss.
Multă stăruinţă au depus în lupta pentru o viaţă mai bună şi miile
de familii colonizate în Banat după Reforma agrară din 1921. Este
demnă de preţuire strădania lor neobosită pentru întemeierea unor
noi gospodării, pentru depăşirea multor greutăţi pe care le-au avut de
înfruntat, pentru condamnarea abuzurilor şi nedreptăţile comise de autorităţi.

Coloniştii din localitatea Hunedoara-Timişană trimit în anul 1938
un lung memoriu Rezidentului Ţinutului Timiş în care arătau că deşi
prin dispoziţii ale Ministerului Finanţelor şi Oficiului Naţional al Colonizării erau scutiţi de impozite pe 10 ani „organele fiscului vin la
noi în centrul de colonizare şi ne forţează să plătim darea directă către
stat, judeţ şi comună şi ne ridică cu forţa griul, hainele şi tot ce avem
în jurul gospodăriilor". Din această cauză „populaţia de colonişti este
grozav de nemulţumită şi comentează în fel şi chipuri măsurile guvernului cu referire la acest soi de impozite" 66 . Nota Oficiului Naţional al
Colonizării adresată Serviciului Agricol al judeţului Timiş-Torontal precizează că aceşti colonişti aveau perfectă dreptate, întrucît Ministerul
de Finanţe a dispus scutirea lor de impozite pe timp de zece ani, dar
că „unele administraţii financiare au înţeles
greşit
aceste dispoziţiuni"67.

Hotărîrea de colonizare a unor familii de ţărani în alte localităţi,
unde existau terenuri arabile disponibile, corectă şi necesară în intenţiile sale, a cunoscut o aplicare parţială în practică. Numeroase familii
colonizate n-au primit ajutor din partea statului pentru construirea caselor şi procurarea inventarului necesar cultivării lotului de cca. 10 jugăre, fiind nevoite să facă mari datorii la bănci şi cămătari. Mai mult,
au fost nevoite să plătească arenzi forţate ani în şir, să achite impozite
şi taxe impuse în mod ilegal, toate cu consecinţe negative asupra nivelului de trai al acestor familii.
Semnificativ în această privinţă este protestul adresat la 1 septembrie 1938, de către coloniştii din localitatea Crai Nou, Rezidentului
Ţinutului Timiş: „Inainte de a ne coloniza, statul ne-a făgăduit că ne

r.3

64
65
6G

67

Ibidem, dosar 6/1936, f. 132.
Ibidem, f. 185.

Arh. Stat. Timişoara, fond Ţinut Timiş, dosar 55/1939, I. 2:i:3.
Ibidem, dosar 73/1938, f. 3.
Ibidem, f. 4.
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va ajuta cu unelte agricole şi vite necesare agriculturii. Ne-am vindut
tot ce am avut de unde am venit, fără ca să primim de la Stat cel mai
mic ajutor. Azi comuna noastră are o populaţie de aproape 1000 locuitori, toţi români ... Pe lingă că avem o soartă atît de tristă şi ne zbatem în mizerii . . . sîntem somaţi de a plăti o mulţime de impozite,
arenzi, taxe etc. fără ca să ştim de unde provin şi fără să ni se dea nici
cea mai mică informaţie. Aceste arenzi forţate sînt intre 2000-25 OOO lei
de fiecare locuitor, pe lingă acestea mai avem impozitele Timiş-Bega
- 1.500-5.000 lei, pentru canaluri de la 2-4 mii lei, astfel că pentru
fiecare locuitor ar trebui să se încaseze suma de pînă la 30 mii lei,
ceea ce ar însemna că jumătate din colonie ar trebui să renunţe la pă
mînt şi să părăsească colonia întrucît sumele de mai sus nu se vor putea
achita" 68 •
O situaţie asemănătoare este condamnată şi de locuitorii - colonişti din comuna Jadani, într-un memoriu din anul 1938, semnat
de 34 familii: „Din punct de vedere economic situaţia noastră este foarte
rea. Cu ocaziunea colonizării noastre ni s-a pus în vedere ajutor material din partea statului pentru a putea construi casele de locuit, apoi
pentru a ne procura uneltele necesare pentru agricultură. Nu am primit nici un ajutor din partea statului, astfel că am fost nevoiţi să recurgem la toate posibilităţile închipuite pentru a ne putea întreţine
familiile şi a putea începe lucrul pămîntului, pentru a nu ne expune
să pierdem lotul de colonizare, Am recurs la împrumuturi oneroase.
Unelte pentru agricultură, rechizite, pluguri, grape etc.; vite, cai, boi
nici astăzi nu am ajuns să posedăm. In urma acestor lipsuri, sintem
siliţi să cerem unelte împrumut, pe cari să le plătim din recolta noastră foarte slabă"6!l.
Din punct de vedere financiar, situaţia coloniştilor era mai mult
critică. Potrivit Legii colonizării, pentru fiecare lot, familiile de colonişti
trebuiau să plătească o sumă de răscumpărare în schimbul intambulării
dreptului de proprietate. „Ani de zile - arătau coloniştii din Jandani
- a trebuit să muncim, pentru ca să putem aduna aceste sume, ba mai
mult, cei mai mulţi dintre noi trebuiau să contracteze datorii cu dobînzi uzurare. îndeplinirea acestor obligaţiuni merge în dauna dezvoltării noastre economice. Deşi noi am achitat acest preţ către stat, se
petrec cazuri că percepţia comunală ne urmăreşte şi acum 1170 • Pentru
a exemplifica, coloniştii din Jadani arătau că suma ce o mai datorau
32 familii în anul 1938 pentru lotul de colonizare în suprafaţă de 10
jugăre (5,8 Ha) se ridică la 182.642 lei, iar la bănci mai aveau de achitat 395.900 lei71.
Realităţile consemnate de colonişti în numeroasele memorii înaintate autorităţilor vor fi recunoscute şi de Rezidentul Ţinutului Timiş
într-o notă trimisă Ministerului Agriculturii şi Domeniilor în anul 1938:
„A venit statul care i-a chemat pe colonişti ca să întărească elementul
românesc, să-i fie păzitorii graniţei cu braţele lor vînjoase şi deja din
68
69
70
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primul moment le-a cerut impozite, arendă forţată, preţul lotului, taxe
pentru indiguirea riurilor şi desecarea bălţilor. Cum pămîntul a fost
slab, uneltele defectuoase, cum în cele mai multe colonii în fiecare an
au fost şi inundate holdele, coloniştii n-au putut ciştiga atit cit le trebuia pentru hrana lor şi a familiilor lor ... necum să poată achita ceva
către creditorii lor. Au rămas deci în restantă. Am observat că unii
sînt impuşi de cite 2 - ori din neglijenţa administraţiei financiare,
care la încasări au făcut adevărate barbarii cu aceşti nefericiţi. Astfel,
azi 900;0 din colonişti au astfel de restanţe, pe care nu le vor putea plăti
niciodată" 72 •

Apărîndu-şi cu demnitate dreptul la o viaţă mai bună, coloniştii nu
s-au limitat numai la proteste şi plîngeri împotriva nedreptăţilor comise de autorităţi, ci au acţionat, uneori energic, hotărit, pentru a le
curma şi înlătura. Este cazul coloniştilor din localitatea Dolaţ care au
desfăşurat o intensă agitaţie în comună pentru o rezistenţă activă faţă
de autorităţile fiscale. Refuzînd să recunoască măsurile impuse de organele fiscale pentru achitarea dărilor prea mari au vindut şi înstrăinat
bunurile sechestrate de autorităţi. A fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru a stăvili rezistenţa acestor locuitori7 3 •
Analiza situaţiei ţărănimii bănăţene din anii 1934-1938 pune în
evidenţă menţinerea contradicţiilor fundamentale ce defineau satul românesc în perioada interbelică. Se accentuează chiar diferenţierea socială a ţărănimii, mica proprietate ocupînd un Ioc preponderent în structura proprietăţii. Continuă să dăinuie rămăşiţele semifeudale, deşi raporturile capitaliste înregistrează o extindere. Povara impozitelor şi taxelor comunale, abuzurile autorităţilor, nedreptăţile la care era supusă
ţărănimea au menţinut o vie stare de nemulţumire Ia sate. Ca urmare,
masele muncitoare de la sate, ţărănimea săracă mai ales, a continuat să
lupte împotriva exploatării capitaliste, a nedreptăţilor regimului burghezo-moşieresc, pentru pămint şi o viaţă mai bună.
Situaţia ţărănimii bănăţene în anii 1934-1938 s-a aflat în strînsă
dependenţă de evoluţia economiei agrare, de dinamica forţelor şi relaţiilor de producţie în agricultură. Stratificarea socială a populaţiei rurale se adînceşte, fapt oglindit de creşterea ponderii ţărănimii sărace
în viaţa satelor. O parte însemnată din gospodăriile ţărăneşti erau lipsite de pămînt de cultură sau dispunea de loturi insuficiente, fiind nevoite să recurgă la munca în arendă sau dijmă.
Ţărănimea bănăţeană îşi va continua şi în perioada anilor 19341938 lupta pentru aplicarea democratică şi integrală a prevederilor
Legii de Reformă agrară, pentru condiţii de viaţă mai bune. Lupta sa
pentru pămînt se va împleti strîns cu acţiunile îndreptate împotriva politicii de clasă a cercurilor dominante în domeniul fiscalităţii, pentru
încetarea abuzurilor şi nedreptăţilor comise de unele organe administrative locale. Lupta ţăranilor bănăţeni se înscrie astfel în larga mişcare
a maselor muncitoare din România pentru dreptate socială.
72
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Ibidem, f. 128.
Ibidem, f. 34.
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NEW INFORMATION REGARDING THE SITUATION AND STRUGLE
OF THE BANAT PEASANTRY DURING THE YEARS 1934-1938
Summary
The situation of the Banat pcasantry during the years 1934-1938 was doscly
connecteil with the evolution the agrarian economy, with the dynamic of the
Iorccs and relations of production in agriculture. · The social stratification of
the rural population decpens, fact see?n in the rising of the weight of the poor
peisan try in the life of the village. A great part of the rural forms lacked the
culture earth or deposed of insuficient plots, being obliged to use the sharecrop
or the lease.
The Banat peasantry would contenue to struggle, in these conditions, for
tlw democratic application of the provisions of the law of the Agrarian Reform, for
earth and better living conditions. The struggle for earth would be blended with
the actions directed against the class politics of the dominand circles in the ctomain of fiscality, for ceassing the abuses and injustice corninitted by certain
local administrative organs. The struggle of the Banat peasantry attaches itself
organically to the large democratic movement of the Romanian working masses
for social rights.
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CONTRIBUŢII

HUNEDORENE LA DEZIDERATUL APARARII
A ROMÂNIEI,
IN PERIOADA INTERBELICA

INTEGRITAŢII NAŢIONALE

VASILE T. CIUBANCAN

Perioada interbelică, scurtă în timp - mai puţin de trei decenii
s-a caracterizat, în ce priveşte România, printr-un vizibil progres
economic, social, politic şi naţional determinat de actul istoric al fău
ririi statului naţional unitar român la 1 decembrie 1918.
In acelaşi timp, pe plan extern evoluţia evenimentelor s-a caracterizat printr· o ascuţire a contradicţiilor imperialiste, pînă la momente
de încordare şi tensiune maximă. In final ele au culminat prin declanşarea celui de al doilea război mondial de către statele fasciste în frunte
cu Germania hitleristă.
In acest cadru şi scop, statele fasciste, în primul rînd Germania
hitleristă, au dezlănţuit o febrilă cursă o înarmărilor militare şi aceasta
pe baza tehnicii moderne, fenomen nou în evoluţia factorilor militari
interbelici. Treptat, această situaţie a dus la modificarea raportului de
forţe în Europa. Statele europene, cele mici şi mijlocii în deosebi, au
fost puse în situaţii deosebit de grave, cu consecinţe imprevizibile
privind existenţa lor de sine stătătoare. Printre acestea din urmă se gă
sea şi România.
Fascismul ca fenomen politic al perioadei interbelice şi al doilea
război mondial pe care acesta îl pregătea, ameninţa direct integritatea
şi suveranitatea României, însăşi fiinţa naţională a poporului român.
Din acest curs al evenimentelor, mai ales a celor din anii 19351040, pentru România s-a despins concluzia că apărarea frontierelor
naţionale, a frontierei de vest în deosebi, a devenit un obiectiv startegic fundamental al perioadei. Aceasta rezultă din pericolul de agresiune
militară hitleristă care, în ce priveşte România, se conjuga şi cu o agresiune din partea Urgariei hortyste.
O astfel de concluzie a fost formulată cu claritate de către C. C. al
P.C.R. în rezoluţia Plenarea a V-a lărgite din august 1936 în care se
preciza că: „Independenţa poporului român este ameninţată de statele
din blocul fascist central-european, zis revizionist, format sub hegemonia imperialismului german 1 • • • România poate deveni numai obiect
de reîmpărţire nouă imperi.alistă a Europei, iar nu obiect 2 (s.n.) - se
concluziona în acelaşi document.
Războiul ce se pregătea cu o viteză maximă, a impus României ca
ţară direct ameninţată, necesitatea luării unor măsuri urgente de apă
rare defensivă, pe baze moderne, în raport cu noua tehnică de luptă
a perioadei.
t

Documente din Istoria Partidului Comunist Român, ed. II,

p. 267.
2

Idem, p. 281.
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Pentru România, în condiţiile specifice, odată cu înzestrarea armatei cu tehnică modernă se mai impunea şi realizarea unui amplu sistem
de fortificaţii militare, în deosebi la frontiera de vest a ţării precum şi
alte amenajări a teritoriului naţional.
Concluziile finale ale factorilor militari de decizie au fost acelea
că pe frontul de vest se impunea organizarea unei defensive active în
eventualitatea unui război generalizat, pentru respingerea agresorului,
şi apărarea graniţelor României. Pe fronturile socotite de vest şi sud,
se prevedea numai o apărare defensivă preventivă3. Pentru realizarea
!5istemului de fortificaţii, organizarea şi modernizarea sistemului de
transporturi feroviare, rutiere, ele transmisiuni, se cereau fonduri ce
se ridicau la aproape 50 miliarde Iei 4 • La acestea se mai adăugau nevoile
de dotare a armatei cu armament şi tehnică modernă. De aici rezultă
la ce efort considerabil de ordin material-financiar era supusă României pentru a putea supravieţui faţă de pericolul ce o ameninţa.
Dacă ne referim la stadiul în care se găsea dotarea armatei române
pentru condiţiile războiului modern, există formulată concluzia că după . . . „15 ani de la încheierea primului război mondial România era
practic dezarmată ... În neputinţă, din lipsa de dotare materială a armatei ca să poată mobiliza mai mult de zece divizii echipate, pentru o
stare de război" 5 •
Rezultă că pînă în anii 1934-1935 bugetul ţării nu a asigurat nici
nevoile unei dotări cu tehnică modernă a armatei şi nu a asigurat în
întregime nici chiar nevoile de întreţinere şi instruire completă a trupei active.
Modalitatea prin care s-a putut depăşi aceea situaţie de imobilism
financiar, a fost aleasă de către guvernul liberal condus de Gh. Tătă
răscu prin lansarea, în anul financiar 1934-1935 a unui împrumut către
ţară pentru înzestrarea armatei, în sumă de două miliarde lei 6 • Imprumutul a avut un efect imediat şi s-a bucurat de o largă adeziune de
masă. S-a putut astfel, pentru întîia dată după război, să se înscrie pe
exerciţiul financiar 1934-1935, un buget special pentru apărarea naţio
nală în sumă de două miliarde IeF. În următorii ani alocaţiile bugetare
s-au mai completat pînă la valoarea de 12-13 miliarde lei, însumată
în anul 1938 8 .
Efortul maxim bugetar pentru apărarea naţională a fost făcut, în
perioada interbelică, pe exerciţiul 1939-1940, cind la un buget total
de 32.228.900.000 Iei s-a înscris pentru apărarea naţională suma totală
de 9.408.000.000 lei, dia care 7,7 miliarde pentru Ministerul Apărării
3 Colonel Leonida Loghin, Apărarea ţării în concepţia militară a Romuniei,
în perioada 1932-1939. Rezumatul tezei de doctorat, Academia Militară, Bu~·u
reşti, 1979, p. 9.
4 Idem, p. 10.
:; Ioan Talpeş, Reconsiderări politice şi militare româneşti sub impactul ascensiunii fascismului internaţional şi a sporirii agresivităţii statelor imperialiste
şi revizioniste, 1932-1934, în Revista de istorie nr. 5, Tom 33, 1980, p. 909-910.
u Arhivele Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 26/1937,
f. 64 (în continuare Arh. Centri. F.P.C.M.).
7 Ibidem.
e Idem. f. 102-110.
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iar 1,7 miliarde lei pentru cel al Aviaţiei şi Marinei 9 • Această
reprezentat 29,190/o din bugetul total al ţării. Din cele 9,4 miliarde lei, erau destinate la capitolul înzestrarea armatei numai 6 miliarde lei, iar diferenţa o reprezentau cheltuieli pentru întreţinerea armatei în stare de activitate normală 10 • S-a putut astfel asigura pe anul
1938-1939 chemarea sub arme a unui contingent în plus, însumînd
30.000 oameni. Pentru întîia oară clupă război s-a prevăzut chemarea
pentru o concentrare de 60 ele zile a unui număr de 60.000 rezervişti
precum şi a 3000 de ofiţeri de rezervă 11 •
Din situaţia prezentată rezultă că bugetul României din perioada
l!:l39-HJ40, a putut finanţa nevoile pentru apărarea naţională cu o
sumă totală de aproximativ 21-22 miliarde lei, ceea ce reprezenta mai
puţin de jum;1tate clin sumele necesare numai pentru fortificaţii, transporturi şi telecomunicaţii, fără a lua în calcul dotarea tehnică. Nevoile
financiare erau în continuare foarte mari şi cele de apărare nu mai
sufereau amînări. Se impuneau noi soluţii, interne sau externe. S-a apelat şi la unele· soluţii externe, pe calea obţinerii a două împrumuturi.
Unul de la Franţa, în sumă de 5,4 miliarele lei rambursabil în timp de
15 ani, iar al doilea din Cehoslovacia, în sumă de 2,8 miliarde lei,
rambursabil în timp de 10 ani. Total deci 8,2 miliarde lei 12 • Adăugate
la sumele alocate din bugetul intern rezultă un total ele aproximativ
30 miliarde lei.
Era astfel nevoie a se căuta alte soluţii ele ordin intern şi acestea
au fost alese pe două căi principale: Apel, la întreaga populaţie a ţării
ele a subscrie în mod benevol, la fondul pentru înzestrarea armatei,
ori la fortificarea graniţelor, diferite sume în raport cu puterea fiecă
ruia, fără condiţia restituirii acestora depunătorilor. Această cale a subscripţiilor benevole pe liste individuale sau colective a fost acceptată
şi la realizarea ei au aderat milioane de oameni în anul 1938 şi în deosebi în anul 1939. Cea ele a doua cale internă a fost aceea a lansării de
către guvern a unui nou împrumut de stat pentru înzestrarea armatei
la care era chemat să răspundă întregul popor. Acest împrumut a fost
lansat în noiembrie 193n, pe timp de 3-5 ani acordîndu-se o dobîndă
de 41/2 la sută anual. 1n acest scop au fost emise bonuri în valoare
de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 20.000, 50.000, 100.000 13 •
Pe plan guvernamental iniţiatorul primei forme de subscripţii la
care ne-am referit a fost primul ministru de atunci al României Armand
Călinescu. De aceea din partea populaţiei care a participat la această
acţiune aproape toate telegramele şi scrisorile adresate guvernului erau
trimise pe numele primului ministru.
Ambele forme ele subscripţii lansate au avut un ecou puternic în
rîndul celor mai largi mase ale întregului popor, fără deosebire de clase
şi categorii sociale, de convingeri politice şi filozofice şi fără deosebire
9

Breviarul statistic al României, voi. II, 1939, p. 436.
Arh. Centr. F.P.C.M„ dosar 247/1939, f. 39.
11 Idem, dosar 26/1937, f. 117.
12 Idem, f. 99.
13 Decret lege nr. 111 din 17 noiembrie 1939, Monitorul Oficial nr. 269/1939
Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 3586/1939.
10
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de naţionalitate. lntregul popor a înţeles că apărarea frontierelor ţării
şi înzestrarea armatei este un deziderat naţional (s.n.).
In anul 1938 au început pe frontiera de vest a ţării executarea unor
ample lucrări de fortificaţii militare moderne cu caracter defensiv, care
au continuat cu toată intensitatea pînă în august 1940 la Dictatul de la
Viena.
Pericolul extern de război şi agresiune împotriva României, devenise atît de grav, iar măsurile de apărare naţională atît de stringente incit se cere un efort maxim al întregului popor. Trebuiau grabnic lichidate toate rămînerile în urmă şi recuperate nerealizările pe acest tărîm
acumulate de peste două decenii. Din nou efortul naţional intern devenise hotărîtor şi în măsură să contribuie la soluţionarea urgentă a multor din aceste probleme.
Anul 1939, poate fi apreciat ca un moment de vîrf al afirmării unei
unităţi naţionale la scara întregului popor în jurul dezideratului apă
rării integrităţii patriei împotriva agresiunii hitleriste horthyste.
ln aceste împrejurări din cele mai complexe şi grave, clasa muncitoare din România făcînd dovada înaltelor îndatoriri patriotice, a unei
poziţii antifasciste consecvente, s-a situat în fruntea luptei politice. Ea
a adus o meritorie contribuţie la obţinerea unui consens naţional politic
al întregului popor în problemele apărării naţionale şi o însemnată contribuţie materială financiară la această cauză.
„Marea demonstraţie de la 1 Mai 1939, desfăşurată sub semnul unităţii, al Frontului Unic dintre comunişti şi socialişti, a evidenţiat cu
putere hotărîrea eroicei noastre clase muncitoare de a se opune fascismului şi politicii de război, de a apăra interesele naţionale supreme ale
României"14. Odată cu manifestaţia din capitală au avut loc manifestaţii similare în principalele oraşe şi centre din ţară ... „toate acestea
au exprimat combativitatea revoluţionară a clasei muncitoare, hotărîrea
oamenilor muncii a forţelor democratice, antifasciste de a lupta pentru
cauza libertăţii şi democraţiei, a independenţei şi integrităţii României"1';.
Împreună cu clasa muncitoare a acţionat şi s-a solidarizat întregul
popor român şi forţele progresiste ale naţionalităţilor conlocuitoare. Au
rămas ostile, şi în afara acestor unităţi de luptă a întregului popor,
elementele fasciste legionare „Garda de fier", care devenise agentură
politică diversionistă şi de spionaj în slujba Germaniei hitleriste, care
a acţionat prin ea în România.
1n acest context general politic să analizăm în continuare, poziţia
şi contribuţia populaţiei judeţului Hunedoara la efortul material-financiar al apărării naţionale.
Datele pe care le folosim în acest studiu deşi nu complete, investigaţiile rămînînd deschise în continuare, sînt revelatoare, concludente şi
evidenţiază odată cu ecoul şi adeziunea în proporţii de masă a populaţiei
14 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Marea Adunare
de 1 Mai, Bucureşti, 30 aprilie 1979, p. B.
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judeţului la dezideratul naţional, precum şi contribuţia
terial-financiară, împreună cu a întregului popor.

Au răspuns cu promptitudine în primul rînd
salariaţi de la întreprinderile Minelor de cărbuni
o subscripţie în valoare de 864.902 lei 16 .

ei

327
efectivă

ma-

muncitorii şi ceilalţi
din Valea Jiului, cu

„însufleţiţi

de sentimentul ce animă ţara întreaga, toţi angajaţii
noastre (Societatea economică română pentru exploatarea minelor de cărbuni din Petroşani e.n.) - funcţionarii şi lucrătorii subscriu salariul lor pe o zi pentru fondul înzestrării armatei lei 1.357.457"
- se arăta în telegrama conducerii societăţii din 22 mai 1939 adresată
primului ministrun.
„La această operă de consolidare a graniţelor noastre este de remarcat gestul admirabil al funcţionarilor şi muncitorilor de la Exploatarea Minelor Statului din Certejul Superior, care deşi nu fac parte din
aparatul administrativ al judeţului şi nici ca răspuns vreunui apel fă
cut din partea administraţiei, totuşi pătrunşi în acel elan ce străbate
ţara de la un cap{1t la altul, au prezentat modestul lor obol prin Dl.
Inginer Stirbu N. şeful Exploatării Miniere din Certejul Superior, cu
rugămintea ca prin Prefectură să se depună la Banca Naţională pentru
înzestrarea oştirii suma de 48.688 lei"rn, se arată într-un raport al prefecturii judeţului Hunedoara.
In acelaşi mod au răspuns toţi angajaţii Societăţii Miniere „Mica":
„Funcţionarii superiori, inferiori, muncitorii, au subscris salariul pe o zi,
reprezentînd lei 304.450" 19 , precizează o scrisoare a susnumitei societăţi din iunie 1939. In acelaşi mod au răspuns şi alte categorii sociale.
„Hotarele României întregite sînt rezultatul a nenumărate jertfe aduse
veacuri de-arîndul ele fii acestui neam. Apărarea lor este prima şi cea
mai sfîntă datorie a tuturor românilor. Înzestrarea armatei este porunca
vremii, fiind cea mai bună garanţie a integrităţii hotarelor şi demn omagiu jertfelor trecutului" 20 se preciza în telegrama Băncii de credit şi
economii „Ardeleana", din Orăştie. În acest scop conducerea şi funcţio
narii băncii au subscris 33.400 lei. Meseriaşii moţi din comuna Crişcior
- Gurabarza odată cu modestul lor obol în sumă de 9.000 lei pentru
înzestrarea armatei îşi afirmau angajamentul solemn de a fi „ ... gata
pentru orice jertfă cinel ni se va da semnalul pentru a apăra hotarele
scumpei noastre Românii" 21 •
Ţăranii din comuna Simeria Veche, membrii ai căminului cultural
au subscris în mod benevol din truda lor suma de 950 lei ... „Membrii
căminului cultural, vreau prin acest gest să contribuie din puţinul lor
la înarmarea ţării, ca din această sumă să se poată cumpăra cel puţin
o ţeavă de armă, cu care să se tragă în duşmanul care ar încerca să
calce graniţele noastre scumpe, făurită cu jertfa a sute de mii de eroi
societăţii

Arh. Central. F.P.C.M„ dosar 154/1939, f. 235.
Idem, dosar 155/1939, f. 357.
ia Idem, dosar 159/1939, f. li6.
19 Idem, fila 160.
20 Idem, dosar 158/I!l:l9, f. 240.
21 Idem. dosar 160/1939. f. 410.
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cu sîngele strămoşilor noştrii"~ 2 - se arată în scrisoarea conducerii
căminului cultural din localitate adresată lui Armand Călinescu.
lntr-un mod foarte original dar cu adînc patriotism au răspuns locuitorii comunei Turdaş care într-o scrisoare adresată guvernului ară
tau: „Vă aducem la cunoştinţă că locuitorii acestei comune fără deosebire de religie sau origine etnică (naţionalitate n.n.) ne-am hotărît ca
din recolta pe care o vom aduna peste puţin timp, să contribuim cu o
cantitate de ceriale care să reprezinte - 1-20/0 din recolta adunată.
Cerialele se vor strînge prin îngrijirea unui comitet, iar suma ce va
rezulta din vînzarea lor se \·a vărsa la fondul înzestrării armatei"n. In
scrisoare se exprima dorinţa ca gestul lor să fie urmat de către toţi
agricultorii din întreaga ţară. „Cu o contribuţie de 1-20/o din ceea ce
recoltează agricultorul se poate face ca fiecare comună să dea oştirii
o mitralieră sau o altă armă de război, cu care să ne apărăm hotăriţi
glia strămoşescă" 2 4. „Sîntem siguri că în orice colţ de ţară, toţi agricultorii care înţeleg şi ei greutăţile vremurilor prin care trecem, vor face
la fel ca şi noi, pentru binele întărirea şi liniştea scumpei noastre patrii"2;; - se arăta în încheierea scrisorii. Documentul poartă, în mod
semnificativ, mai multe semnături ale conducătorilor comunei după cum
urmează: Remus· Lala primar, Traian Dubleşan notar, Ioan Vulcu preot
ortodox, Viorel Munteanu preot greco-catolic, Andrei Szabo preot reformat, Ioan Fleşeriu învăţător, Mihail Dumitru maior. Iată un exemplu
minunat de unitate de acţiune patriotică între toţi cetăţenii patriei fără
deosebire de clasă, de naţionalitate.
În acelaşi spirit de unitate şi patriotism au răspuns chemării şi
funcţionării de stat din toate sectoarele de activitate. Cu privire la
această adeziune, într-o scrisoare a Prefecturii din anul 1939, se arăta:
„ ... Funcţionarii administrativi ai Judeţului Hunedoara, încă din primele zile ale lunii mai a.c. odată cu întreaga suflare românească, şi-au
oferit modestul lor obol - salariul pe una zi - pentru înzestrarea
armatei nesiliţi de nimeni dar conştienţi şi convinşi că ajută la întă
rirea pe vecie a graniţelor noastre sfinte" 2 1>. La iniţiativa lor s-au afiliat
şi alte categorii de funcţionari cum este cazul serviciului veterinar judeţean Hunedoara 27 . Prin scrisoare se raporta
depunerea sumei de
47.123 lei de la aceste două categorii de funcţionari 28 . În acest scop
Primăria oraşului Deva raporta depunerea sumei de 20.405 lei donaţie
de la funcţionarii primăriei şi lornitorii oraşului29 . Conducerea tribunalului Hunedoara-Deva raporta o subscripţie de 27.350 lei, care reprezenta „ ... salariul pe o zi oferit şi vărsat ca obol din partea magistraţilor, funcţionarilor şi oamenilor de serviciu de la toate instanţele judecătoreşti din judeţul Hunedoara, pentru înzestrarea iubitei noastre ar22
23

Idem, dosar 156/1939, f. 235-236.
Idem, dosar 158/1939, f. 266.

u Ibidem.
25

Ibidem.

26

Arh. Centr. F.P.C.M., dosar 159/1939, f. 176.

27

28

Ibidem.
Ibidem.

29

Arh. Centr. F.P.C.M., dosar 155/1939. f. 49.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

lll''.\EDOREc;11 ŞI I'ffEGRITATEA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

329

mate":10 . Camera de comerţ şi industrie Deva raporta în luna iulie 1939,
o donaţie în sumă de 30.000 lei, la fondul de înzestrare al armateP 1•
Alte date atestă participarea în proporţii de masă a întregii populaţii a judeţului la această acţiune naţional-patriotică. Iată un .şir de
exemple: la data ele 26 ianuarie 1940 Pretura plăşii Orăştie consemna
subscripţia, ele la populaţia plăşii, a unei sume ele 5.000.048 lei3 2 • Populaţia clin plasa Sebiş a subscris pînă în luna ianuarie 1940 suma de
2.132.300 leP3. În plasa Hunedoara la 27. I. 1940 era subscrisă suma
ele 10.570.000 lei, în majoritatea ei ele către muncitorii şi ceilalţi salariaţi ai întreprinderilor industriale şi miniere din Hunedoara, Călan şi
Gh~lar 1 ~.

Corpul didactic din judeţul Hunedoara odată cu alte subscripţii
în anul 193fJ, a subscris în anul 1940 pentru înzestrarea armatei
salariul brut pe o lună, Inspectoratul şcolar al ţinutului Timiş, care a
raportat această subscripţie, arăta că în mod similar au procedat toate
cadrele didactice din cadrul ţinutului, respectiv din judeţele Arad, Caraş, Hunedoara, Severin şi Timiş, iar suma totală subscrisă în care era
inclusă şi a judeţului Hunedoara se ridica la 15.684.686 lei35.
Deşi la această dată nu sîntem în posesia tuturor datelor cu privire la subscripţiile făcute de către populaţia şi din celelalte plăşi şi
oraşe, în acest cadru a tuturor lo~·alităţilor şi persoanelor individuale
care au luat parte la această mare acţiune, totuşi din unele date centralizate pe judeţ se confirmă amploarea acestei participări. Astfel numai pînă la data de 25 ianuarie 1940 în judeţul Hunedoara era realizată o subscripţie în valoare ele 21.340.000 lei, iar acţiunea era în plină
desfăşurare şi a continuat cu toată amploarea pînă la Dictatul de la
Viena·16 .
Datele şi aspectele prezentate chiar dacă rămîn parţiale, ne conduc
la aprecierea după care populaţia judeţului Hunedoara, asemenea întregii populaţii a României, a înţeles în mod just comandamentele majore ale naţiunii şi a răspuns prezent odată cu întreaga ei adeziune politică şi morală şi printr-o largă contribuţie materială-financiară. Aceasta
din urmă în condiţiile execpeţionale alte timpului a căpătat un pronunţat caracter politic, naţional-patriotic. Prin aderarea la această acţiune a maselor aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare, a căpătat o
semnificaţie în plus lupta împotriva expansiunii hitleriste şi a politicii
revizionismului horthyst din perioada interbelică. Anexele documentare ce însoţesc acest studiu ne dau o imagine în plus şi veridică.
Populaţia judeţului Hunedoara a privit cu deplină maturitate politică şi în acelaşi spirit de adînc patriotism întregul curs al evenimente-

făcute

Idem, dosar 160/1939, f. 27.
Idem, f. 237.
32 Arhivele Statului Timişoara, fond
continuare Arh. Stat Timişoara, F.T.T.).
30

31

Ţinutul Timiş,

dosar 56/1938, f. 181 (în

33 Ibidem.
a4 Idem, dosar 15/1940, f. 113.

as Idem, dosar 13/1939-1940, f. 5.
36 Idem, dosar 15/1940, f. 126.
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lor politice interne şi externe şi a reacţionat cu promtitudine faţă de ele
în consens cu interesele naţionale ale ţării.
La 1 decembrie 1938, q. fost omagiată în întreaga ţară împlinirea
a două decenii de la actul făuririi statului naţional unitar român. Cu
acest prilej muncitorimea minieră din Valea Jiului întrunită la Lupeni
şi Petroşani şi-a reafirmat întreaga adeziune la actul istoric de la 1 decembrie 1918, declarînd ... „că acest mare act s-a înfăptuit în temeiul
principiilor de dreptate naţională şi democraţie pentru care poporul
român a dus multe veacuri de-a rîndul lupte din cele mai grele şi pline
de jertfe"37 ... „Luînd parte la impunătoarea adunare naţională de la
Alba Iulia, muncitorimea română a votat cu însufleţire declaraţia istorică prin care hotărăşte Unirea şi Independenţa poporului român şi se
garantează în acelaşi timp minorităţilor conlocuitoare drepturile naţio
nale şi sociale3B ... în cosecinţă muncitorimea întrunită în adunarea de
azi declară în mod solemn că această unire la a cărei înfăptuire a contribuit şi clasa muncitoare este definitivă şi veşnică. Orice încercare de
oriunde ar veni, de a ameninţa unitatea naţională a poporului român,
ar constitui nu numai o ameninţare a drepturilor fireşti ale acestui popor, dar şi un atac asupra principiilor fundamentale de dreptate care
trebuie să domine viaţa statelor şi a naţiunilor. Adunarea de azi în
deplin acord cu întreaga muncitorime din ţară este fenn hotărîtă a
apăra unitatea şi integritatea statului român cu toate mijloacele
„ ... muncitorimea este gata a aduce întreaga ei contribuţie de muncă
şi jertfă"3 9 se declara în încheierea rezoluţiei.
ln anul 1939, armatele lui Hitler au ocupat o parte din Cehoslovacia. Acest act de cotropire samavolnică a pus popoarele din sud-estul
Europei printre care şi România în faţa unui iminent pericol de război
~i agresiune. Partidul Comunist Român, la ale cărei poziţii au aderat şi
alte forţe democratice ~ condamnat agresiunea hitleristă, a chemat masele populare la lupta unită împotriva invadatorului pentru a apăra
patria. „Intregul popor să se pună în stare de alarmă!" 40 • In aceste împrejurări grave, reafirmînd poziţia naţională patriotică a comuniştilor,
partidul declara: „ ... comuniştii vor lupta cu arma în mînă în primele
rînduri. Uniţi-vă cu toţii într-un singur front puternic contra lui Hitler
şi aliaţii săi revizionişti:'"' 1•

Guvernul român ele atunci în fruntea căruia se găsea omul politic
patriot Armand Călinescu a hotărît şi aplicat măsuri ferme de apă
rare defensivă a frontierei de vest a ţării. Astfel, la 15 martie, 1939
s-a chemat sub arme un număr de cîteva conting2nte, iar o parte clin
trupe au fost dislo~·o.te înspre graniţa ele Yest a ţării.
Cu privire la l'~gitimitatea acestor măsuri de apărare, primul ministru de atunci a Homâniei, Armand Călinescu a declarat: „Chemarea
cîtorva contingent2 din unele regiuni ale ţării a avut u11 caracter pur
şi

37

38
39
10
·

Arh. Stat. Timişoara, F.T.T., dosar 107/1938, L 13-45.
Ibidem.
Ibidem.
Documente din Istoria Partidului Com1lnist Român, cd. II, Bucureşti, 1'.J53,

p. 319.
H

Tdcm.

D.

320.
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preventiv. De aceia trupele nu s-au apropiat de graniţă şi nu se vor
apropia de frontieră. Dacă peste 10-15 zile atmosfera internaţională
se va însenina, după cum noi sperăm, atunci rezerviştii vor fi îndată
retrimişi la vatră . . . Trebuie să subliniez că rezerviştii au răspuns la
chemări cu un elan impresionant şi că aparatul de stat a funcţionat
perfect, aceasta pe lîngă un sentiment de mîndrie ne dă şi pe aceia a
unei siguranţe desăvîrşite" 42 - preciza în încheiere premierul român.
Pe această linie ministrul de interne a României de atunci a mai
precizat: „Dat fiind că România urmăreşte o politică de pace, trupele
concentrate vor rămîne mult înapoia frontierelor ... în momentul în
care se va constata că în unele ţări vecine unde s-au efectuat mobilizări
anterioare, se va reveni asupra acestor măsuri prin urmare, problema
siguranţei noastre nu se va mai pune, guvernul român va dispune, trimiterea la vatră a rezerviştilor"4 3 .
Din păcate evenimentele internaţionale au evoluat pe o cale mai
primejdioasă, ca urmare măsurile de securitate au trebuit menţinute,
concentrările s-au repetat, iar în vara anului 1940 au fost transformate
în mobilizare armată.
Asupra modului în care populaţia judeţului Hunedoara a răspuns
acestor chemări precum şi asupra stării de spirit ce i-a caracterizat
conduita în aceste împrejurări, să dăm glas să vorbească documentele
vremii.
„Populaţia românească a oraşului Petroşani, atît la prima chemare
a ţării, la concentrarea din 15 martie 1939, cit şi la cea de a doua a
răspuns cu multă însufleţire şi cu un elan demn de admirat dovadă că
au înţeles importanţa vremurilor, fiind gata a-şi face pe deplin datoria,
atunci cînd interesele supreme ale Ţării reclamă aceasta" 44 - se arăta
într-un raport al primăriei oraşului Petroşani din anul 1939.
„Asupra stării de spirit a opiniei publice, remarcăm spiritul de patriotism adevărat pe care populaţia l-a avut şi îl manifestă. Este suficient să arătăm cum a înţeles populaţia să răspundă la chemarea ţării,
din martie a.c. cînd s-a cerut fiecărui ţăran să-şi apere fruntariile moşiei"45 se preciza în raportul preturii din plasa Geoagiu din anul
1939.
In acelaşi context şi cu privire la aceleaşi evenimente pretura plasei Avram Iancu raporta următoarele: „Moralul populaţiei este destul
de bun, în special al populaţiei româneşti, ceiace s-a dovedit cu ocazia
concentrărilor din anul acesta, cînd peste tot a fost mare entuziasmul în
rindurile celor chemaţi de Ţară"4 8 •
Intr-un raport despre evenimentele din anul 1939 pretura plăşii
Ilia arăta următoarele aspecte despre atitudinea populaţiei: „Poziţia
populaţiei din această plasă faţă de ţară a fost dovedită cu ocazia con42 Arhivele
Statului Cluj-Napoca, fond Prefectura Judeţului Cluj, dosar
104/1939, f. 2.
43 Idem, f. 3.
44 Arhivele Statului Hunedoara, fond Prefectura judeţului Hunedoara, pachetul 7/1940, documentul 2341/1939.
45 Idem, doc. 20795/1939.
48 Idem, doc. 23658/1939.
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centrărilor cînd s-a putut constata elanul cu care a răspuns la prima
chemare, asaltînd gările pentru a fi prezenţi cit mai repede la datorie.
Această însufleţire s-a repetat şi cu a doua concentrare din vara acestui
an, dind dovadă că sînt conştienţi de situaţia în care se găseşte ţara
noastră, făcînd front comun pentru apărarea hotarelor acestei ţări 47 .
La cele două concentrări - se arăta în raportul preturii Orăştie
- locuitorii au răspuns în număr mai mare decît trebuia şi foarte punctuali, a-şi face datoria cînd ţara o cere" 48 •
Primăria oraşului Haţeg raporta următoarele aspecte de conduită
politică a populaţiei.
„La prima chemare a Ţării la 15 martie şi septembrie a.c. pentru
concentrare, toţi cetăţenii ai acestui oraş au răspuns cu un entuziasm
impresionant.
Jn primele zile, lăsînd casa, familiile, au alergat la cazărmi de treipatru ori mai mulţi decît cei care erau chemaţi. Aceste manifestaţii au
constituit cea mai elocventă dovadă a sentimentului de ideal naţional ...
că vom fi gata la datorie în orice clipă cînd ni se va c~re să apărăm tot
ce ne aparţine"49.
D2spre modul impresionant în care a răspuns la datorie populaţia
din plasa Hunedoara, pretorul de atunci al plăşii, într-un raport din anul
1939, releva următoarele. ,,În faţa pericolului în care ameninţă unitatea noastră naţională, în martie a.c. cu tot viscolul şi zăpada care a că
zut 7 zile în continuu, locuitorii au răspuns chemării într-un mod atît
de conştiincios, incit cei care au văzut coloanele de ţărani ce mergeau
spre gară au rămas uimiţi. Am avut exemple impresionante de conştiinţă naţională a locuitorilor din toate colţurile plasei, care nefiind
încă încunoştiinţaţi de ordinul de concentrare de către autorităţi, ei auzind numai de acest fapt de la alţi oameni ce au venit de la oraşe, au
pornit la drum spre unităţile din care fac parte. Nimic nu-i putea opri
din drum. Am surprins chiar o convorbire între trei ţărani în aştep
tarea trenului. „Ai venit şi tu Ioane! Am venit Bace - trebuie să mergem să ne apărăm ţara, că doară nu om lăsa pe alţii să ne-o apere cum
vor ei" 50 .
Exemplele ar putea fi continuate şi din celelalte plăşi şi oraşe deoarece starea de spirit patriotică a caracterizat atitudinea întregii populaţii.
„Aceasta s-a putut observa cu ocazia concentrărilor masive din
anul ac~sta la care populaţia judeţului a răspuns cu tot elanul"5 1 - se
aprecia într-un raport al prefecturii judeţului Hunedoara pe anul 1939.
1n mod efectiv populaţia judeţului Hunedoara care la 31 decembrie
1939 număra 340.109 locuitori 52 , putea asigura pentru nevoile apărării
naţionale nu număr de 60.000-63.000 luptători, care reprezentau aproximativ 180/o din total, coeficient mediu, aplicat de specialiştii militari

" Idem, doc.
•S Idem, doc.
49 Idem, doc.
50 Idem, d.ic.
~· 1 Idem, doc.
52
Dr. Sabin
reşti, 1940, p. 95.

7220/1939.
2227 /J !l3'l.
2970/19:rn.
206 l/10:l'J.
23567/HJ:J!l.
Manuilă,
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la populaţia întregii ţări, şi care are echivalent cu efectivele a 5-6
divizii 53 .
Iată un moment impresionant de unitate de voinţă naţional-patrio
tică a poporului român în care s-a înscris şi populaţia judeţului Hunedoara. Ea a făcut dovada că suprema ei cauză e datoria faţă de ţară,
de apărare a fiinţei poporului român, a integrităţii patriei iubite.
Germania hitleristă în scopul slăbirii rezistenţei antinaziste din
Homânia a pus la cale prin agentura ei „Garda de fier" asasinarea primului ministru al ţării Armand Călinescu, care în ziua de 21 septembrie
1939 a fost ucis mişeleşte, de către o bandă de legionari instruiţi şi
pregătiţi pentru această crimă, în Germania. Asasinatul politic a produs
un val de indignare generală în sinul întregului popor. 1ntr-un manifest editat de către C. C. al P.C.R. imediat după săvîrşirea atentatului
se spunea: „după I. G. Duca, Armand Călinescu a fost ucis de legionarii lui Hitler"5 4 •
Din numeroasele luări de poziţie vom reproduce părţi din „Chemarea" muncitorimii române lansată imediat după asasinat în numele
tuturor muncitorilor şi funcţionarilor din România, care era semnată şi
de Uniunea Breslelor muncitorilor minieri şi metalurgişti în care se
spunea: „ln clipa în care întreaga suflare românească, copleşită de griji
şi nelinişti, prin muncă încordată şi efort sporit caută să-şi îndeplinească întreaga datorie către ţară, nişte nemernici au comis oribila crimă de a ucide pe Primul-Ministru al Ţării. Fapta aceasta depăşeşte
toate marginile pentru a trece direct din categoria crimelor în aceea
a înaltei trădări de Ţară ...
întreaga opinie publică românească cere sancţionarea exemplară
a crimei şi complicilor ei. 1n locul ce-i este rezervat în obştea românească muncitorimea şi-a făcut datoria, iar cînd a fost vorba de apă
rarea Ţării şi-a dat obolul său, contribuind cu salariul pe o zi, în folosul înarmării şi convenind să sporească numărul orelor de lucru în
industria de înzestrare a armatei" 5".
Atrăgîndu-se atenţia opiniei publice româneşti, asupra gravităţii
momentului prin care trecea ţara, documentul spunea: „poate niciodată
de cînd se întrebuinţează expresiunea „trecem prin momentele cele mai
grele" nu a avut o îndreptăţire mai mare ca acum. Să fim cu toţii conştienţi de acest lucru şi de îndatoririle ce ne incubă" 56 . De aceea se
arată în chemare „fiecare clipă întrebuinţată bine şi cu folos înseamnă
îndeplinirea sfintei datorii către ţară. 1ndeplinirea acestei îndatoriri se
face în mic, în cercuri restrînse a familiei şi în mare pe ogorul întins al
patriei" 57 •
„Muncitorimea română îşi mai îndeplineşte însă în aceste ceasuri
de grea cumpănă şi o altă datorie de conştiinţă făcînd apel către toţi
53

LC'onid Loghin, op. cit., p. 12.
Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., cota A. XXIII, inv. 1038, apud A. G. Savu, Bucureşti, 1970, p. :rn~337.
55 Arhivele Statului Judeţul Bistriţa, fond Prefectura
jud. Năsăud, dosar
13468/1939, f. 7.
56 Idem, f. 7-8.
5•

57

Ibidem.
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ţării
vîrşirea

îndemnîndu-i la unire şi colaborare dezinteresată pentru desă
operei de consolidare a unităţii naţionale. Nici o energie nu
trebuie să fie absentă astăzi de la marea încordare ce ni se cere" 51\
se arată în încheierea acelei vibrante chemări.
Iată poziţia clasei muncitoare plină de responsabilitate faţă de destinele ţării, de patriotism fierbinte, în care s-a înscris şi poziţia muncitorimii din Valea Jiului împreună cu a intregii populaţii conştiente din
judeţul Henedoara. Cîteva exemple: „Odioasa şi criminala faptă căreia
i-a căzut victimă primul-ministru al ţării a fost calificată de toţi ca
o faptă mişelească, a unor descreieraţi care în cele mai grele vremuri
au răpit ţării pe unul din cei mai mari şi vrednici fii ai săi" 59 , se arată
într-un raport al Primăriei oraşului Petroşani.
Populaţia din Plasa Geoagiu a reacţionat printr-o atitudine de „repugnare a odioasei crime, căreia i-a căzut victimă la datorie fostul preşedinte al Consiliului de Miniştri, pe care îl plînge şi astăzi întreaga
ţară"Go. Odioasa crimă a fost dezaprobată şi a umplut de durere sufletele populaţiei 61 , - se arată într-un raport al preturii - Plasa Dobra
din 1939. „ln urma maşilescului atentat opinia publică a oraşului a ră
mas complet deprimată, regretînd din suflet pierderea acestui destoinic
conducător în aceste clipe grele", se aprecia în raportul Primăriei Haţeg
din anul 193962.
Pretura plasei Ilia cu referire la acelaşi eveniment raporta urmă
toarele: „nu mai puţin a reacţionat populaţia din cadrul acestei plase
veştejind fapta mişelească şi criminală, atunci cînd a căzut la postul de
comandă fostul Prim-Ministru regretatul Armand Călinescu" 63 „populaţia a simţit o profundă revoltă şi o mare jale în suflet de vestea asasinării fostului Preşedinte al Consiliului de Miniştri Armand Călinescu,
îngrijorată de impresia ce o va produce acest fapt în străinătate" 6 4, se
arăta în raportul preturii plasa Hunedoara.
„Opinia publică din Deva fără deosebire de clasă, de naţionalitate,
a respins odioasa crimă, a cărei victimă a fost regretatul preşedinte al
Consiliului de Miniştri Armand Călinescu" 65 - se preciza într-un raport al Primăriei oraşului Deva.
Prefectura judeţului Hunedoara sintetizînd într-un raport starea
de spirit a populaţiei arăta că ... „opinia publică a reacţionat demn veş
teşind odioasa crimă săvîrşită în contra Primului-Ministru a ţării Armand Călinescu"66.
Iată un eveniment politic tragic, dar în acelaşi timp un moment de
solidaritate naţională şi de atitudine patriotică unitară în problemele·

fii

58
59

Ibidem.

Arh. Stat Hunedoara, fond Prefectura jud. Hunedoara, pachetul 7/1940,
doc. 234111939.
80 Idem, doc. 20795/1939.
81 Idem, doc. 1831/1939.
82 Idem, doc. 2970/1939.
83 Idem, doc. 7220/1939.
64 Idem, doc. 206111939.
85 Idem, doc. 23567 /1939.
88 Arh. Centr. F.P.C.M., dosar 134/1941, f. 4.
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fundamentale ale patriei şi poporului român, in care s-a înscris atît de
frumos şi cu demnitate populaţia judeţului Hunedoara fără deosebire
de clase sociale şi de naţionalitate.
ln anul 1940, în a doua parte a lui, mai ales, direcţia strategică
a războiului hitlerist a fost îndreptată în spre sud-estul Europei. România era una din ţările principale direct ameninţată de această strategie
războinică. Sub influenţa presiunilor Germaniei hitleriste şi a altor evenimente politice externe, pe plan intern, forţele politice şi democratice
care în anul 1939, principial, s-au situat pe poziţii comune în ce priveşte
apărarea naţională, acum s-au divizat, iar grupările fasciste şi profasciste
au cîştigat tot mai mult teren spre puterea de stat.
România, pe plan, extern a rămas complet izolată şi nu se mai
putea bizui decît pe propriile ei forţe.
In aceste condiţii complet nefavorabile, României i-a fost impus
Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Armata română, care de doi
ani se găsea pe zonă la frontiera de vest a ţării a primit ordin să se
retragă să cedeze teritoriul fără luptă. Amplele fortificaţii militare
defensive, făcute cu atîta trudă şi sacrificiu din partea poporului român
şi alte obiective cu caracter militar au fost părăsite. In aceste obiective
cu caracter militar de apărare a fost investită sumă de 5.904.234.105 lei.
Această sumă reprezenta 62-650/o din bugetul apărării naţionale 67 • A
început o adevărată dramă moral-politică şi militară pentru poporul
român şi România, care s-a tranformat într-un dezastru naţional.
In aceste condiţii factorii politici şi militari de decizie au hotărît
cedarea în faţa presiunilor externe.
Poporul român şi armata română erau însă gata de luptă, pentru
respingerea dictatului şi apărarea cu preţul oricăror sacrificii a integrităţii şi indepedenţei patriei.
Hotărîrea cercurilor politice conducătoare române de acceptare oficială a produs o adîncă indignare în sinul întregului popor. Asemenea
stare de spirit s-a manifestat şi în rîndurile populaţiei judeţului Hunedoara, despre care vom cita două exemple: „Plasa Brad 1 septembrie
1940. In urma evenimentelor recente cu cedarea unei părţi din Transilvania - Ungariei - starea de spirit a populaţiei româneşti este foarte
revoltătoare în toate clasele români de pe raza plasei, ba chiar şi a
familiilor sătenilor de la sate. Această cedare a creat o ură nemaipomenită în toate comunele, iar populaţia mereu ne cere autorizaţia
pentru a manifesta contra acestei cedări. Cu mare greutate am putut
stăpîni în ziua de 1 septembrie a.c. pentru a nu se proceda la această
manifestaţie. In ce priveşte starea de spirit între funcţionarii de stat ...
sînt nemulţumiţi de evenimentele survenite, la fel aceiaşi stare de spirit
este între funcţionarii particulari români, liberi profesioniştii comercianţii şi industriaşii români, precum între muncitori şi mEseriaşi. în
ce priveşte invalizii de război, văduvele, orfanii de război mer<:u se întreabă că pentru ce au luptat?" 68 •
67

68

Breviarul statistic al României, vol. II, 1939, p. 434-436.
Arh. Stat Jud. Hunedoara, pachetul 111940, dosar 18, doc. 575/Hl4<'
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Prefectura judeţului Hunedoara făcea următoarele aprecieri asupra
de spirit a populaţiei judeţului: „Ultimele evenimente a cedării
unei părţi însemnate din trupul Ardealului a produs un sentiment de
profund regret, durere şi amărăciune asupra tuturor românilor. Totuşi
populaţia este liniştită, îşi manifestă sentimentele de revoltă faţă de sentinţa arbitrajului de la Viena, cu plinsete şi amărăciune fără însă a-şi
pierde cumpătul "69.
Iată o succintă cronologie a unor evenimente de importanţă capitală pentru destinul patriei şi a poporului român petrecute acum 4042 de ani. Faptele prezentate vin să ateste că poporul român a fost la
datorie, a făcut mari eforturi şi sacrificii pentru cauza sa naţională
dreaptă şi era pregătit şi hotărît să facă sacrificiul suprem pentru dreptatea sa istorică.
In ce priveşte populaţia judeţului Hunedoara, asemenea întregului
popor şi-a adus modesta ei contribuţie, a subscris cu dăruire la aceleaşi idealuri dovedind că are conştiinţa datoriei depline faţă de cauza
supremă a patriei şi a poporului român.

stării

ANEXE

1

UNIUNEA BRESLELOR DE LUCRATORl MINIERI DIN
Bucureşti

Telefon 3.96.00
Bresle Afiliate:
Bucegi - Mureş Nr. 1382/1939

Olt -

Prut - Someş - Suceava 15 septembrie 1939

ROMĂNIA

VI, Str. Jsvor Nr.

~7

Timiş

Bucureşti

DOMNULE PRIM-MINISTRU

Avem onoarea a vă alătura recipisa Nr. 4194 a Băncii Naţionale, pentru suma
de lei 2569 reprezentînd salarul pe o zi al angajaţilor Uniunei Bresldor de muncitori minieri. pentru fondul Apărării Naţionale.
Totodată avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că, în urma iniţiativei
noastre, bazată pe hotărirea principală a Congresul Breslelor din 1 Mai a.c. s-a
depus la Banca Naţională a României, în acelaş patriotic scop, următoarele sume:
Lei 864.902.- contribuţia muncitorilor de la intreprinderile minelor de căr
buni din Valea Jiului.
Lei 347.708.- contribuţia muncitorilor de la exploatările miniere ale Soc.
U.D.R. din Banat (Anina, Daman. Secul şi Ocna de Fer).
Lei 321.000.- contribuţia muncitorilor de la intreprinderile miniere ale Statului din regiunea Baia Mare şi Munţii Apuseni (RIMMA).

-------

Total lei 1.533.610.-

• Arh. Centr. F.P.C.M„ dos. 166/1940, f. 101.
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AL CONSILIULUI DE

MINIŞTRI
Bucureşti

Arhiva Centrală, Fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri,
dosar 154/939, f. 235. în continuare Arh. C., Fond P.C.M.

2
Petroşani

Societate Anonimă Română pentru
Exploatarea Minelor de Cărbuni
lflll
Nr. 16696

22 mai 1939
Calea Victoriei 118

Bucureşti,

DOMNULE
Insufleţiţi

noastre -

de sentimentul ce

PREŞEDINTE,

animă

ţara

întreagă,

toţi

angajaţii

Societăţii

- subscriu salariul lor pe o zi pentru Fondul
înzestrării armatei. In acest scop am depus astăzi la Banca Naţională a României
Cont. 203 lnzestrarea Armatei, suma de lei 1.357.457.- (un milion trei sute cincizecişi şapte mii patru sute cincizecilji şapte).
Primiţi, vă rugăm, Domnule Preşedinte, expresiunea distinsei noastre confuncţionari

şi

lucrători

sideraţiuni.

PETROŞANI

Soc.
Domniei Sale
Domnului Preşedinte al Consiliului de
Arh. C., Fond P.C.M., dosar 155, f. 357.

rom pentru exploatarea
minelor de cărbuni
(ss) indescifrabil

Anonimă

Miniştri

Loco

3

Prefectura judeţului Hunedoara
Cancelaria Prefectului
Nr. 11.760/1939
D-SALE

DOMNULUI ARMAND CALINESCU
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Bucureşti

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţa Domniei-Voastre, că funcţionarii administrativi din judeţul Hunedoara, văzînd acţiunea intreprinsă de marii conducători ai ţării pentru asigurarea patrimoniului naţional, încă din primele zile ale
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lunei Mai a.c. odată cu întreaga suflare românească, şi-au oferit modestul lor
obol - salariul pe una zi - pentru înzestrarea armatei, nesiliţi de nimeni, dar
conştienţi şi convinşi că ajută la întărirea pe vecie a graniţelor noastre sfinte şi
făcîndu-mă interpretul lor, respectos vă rog pe Excelenţa Voastră, să aprobe
această hotărire a lor.
La iniţiativa lor s-au afiliat şi alte categorii de funcţionari, cum este cazul
funcţionarilor serviciului Veterinar din judeţul Hunedoara prin Dl. Medic Veterinar Dr. Hadan Graţian, Medicul Primar Veterinar al judeţului, care a depus
obolul subalternilor săi prin prefectură.
La această operă de consolidare a graniţilor noastre, este de remarcat gestul
admirabil al funcţionarilor şi muncitorilor de la Exploatarea Minelor Statului
din Certejul Superior, care deşi nu fac parte din aparatul administrativ al judeţului şi nici ca răspuns al vre-unui apel făcut din partea administraţiei, totuşi
pătrunşi de acel elan frumos ce străbate ţara de la un capăt la altul, au prezentat
modestul lor obol prin Dl. Inginer Ştirbu N. şeful exploatării miniere din Certejul Superior, cu rugămintea ca prin Prefectură să se depună suma la Banca
Naţională, pentru înzestrarea oştirii.
In legătură cu cele de mai sus raportez că •-a depus prin Prefectură la
Banca Naţională Succursala Deva, în contul Nr. 2ro pentru înzestrarea armatei
cu chitanţa Nr. 976 astăzi 15 iunie 1939 suma de lei 95.811, care provine din:
Salariul pe una zi de la funcţionarii administrativi jud.
ldem de la funcţionarii Serv. Veterinar al judeţului prin D-1. Medic
Veterinar al jud. Dr. Hădan Graţian .
Idem de la funcţionarii şi muncitorii Exploatării Minelor Statului
de la Certejul-Superior prin şeful exploatării miniere Dl. Inginer
Ştirbu N.

lei 42.257.lei

4.866

lei 48.688

Total: Lei 95.811
Arh. C., Fond P.C.M., dosar 159/1939, f. 176.

4
„Mica"

Bucureşti,

III 6 iunie 193"

SOCIETATE ANONIMA ROMANA MINIERA
Telefon 2.04.06 - 2.04.05 - 4.34.10
DIP

Nr. 5287

DOMNULE PRIM MINISTRU

Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că societatea .. MICA" în frunte cu
Consiliului de Administraţie, Dl. Ing. I. P. Gigurtu, împreună cu
membrii acestui Consiliu şi Cenzorii, au subscris la Fond'..!! de Inzc-strare al Armatei suma de lei 630.000.- (şasesute treizecimii).
De asemenea toţi angajaţii acestei Societăţi, funcţionari superiori, inferiori,
muncitori, au subscris salariul pe o zi, reprezentînd lei 304.450.- (treisute patrumii
patrusutecincizeci).
In total deci lei 934.450.- sumă pe care o .vom depune la Banca Naţională
Preşedintele
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a României, pe contul Fondului de Inzestrare al Armatei, urmînd a vă înainta
recipisa respectivă.
Primiţi vă rugăm, Domnule Prim Ministru, asigurarea deosebitei noastre
consideraţiuni.

„MICA"
Societate-Anonimă-Română-Minieră

ss. Indescifrabil
Domniei Sale
Domnului

Preşedinte

al Consiliului de

Miniştri
Bucureşti

Arh. C., Fond P.C.M., dosar 159/1939, f. 160.

5

„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII,
SOCIETATE PE ACŢIUNI IN ORAŞTIE
Filiale: în Deva, Dobra şi Geoagiu
Capital deplin vărsat: 21.000.000 lei,
Rezerve: 4.142.967 lei.

Reg.

soc. bancare Nr. 20/1935Cont la Cec Nr. 89135
Orăştie, la 9 iunie 1939

Nr. 1128/1939

Excelenţei

Sale Domnului
ARMAND CALINESCU
Preşedintele

Consiliului de

Miniştri
Bucureşti>

DOMNULE PRIM-MINISTRU

Hotarele României întregite sint rezultatele a nenumărate jertfe duse veacuri
dearindul de fii acestui Neam.
Apărarea lor este prima şi cea mai sfîntă datorie a tuturor Românilor. In-zestrarea Armatei este porunca vremii, fiind cea mai bună garanţie a integrităţii
hotarelor şi demn omagiu jertfelor trecutului.
Munca neobosită depusă de Dvs. în frunte cu Marele nostru Rege, pentru
înzestrarea Armatei este înţeleasă şi viu aprobată de întreaga ţară. Ea răspin
deşte linişte, mulţumire sufletească şi încredere în viitorul Ţării şi a Neamului.
Apelul Dvs. în această privinţă a găsit un viu ecou în sufletul neamului.
Banca „ARDELEANA" din Orăştie înţelege să satisfacă unei plăcute îndatoriri, contribuind la Fondul de înzestrare al Armatei cu suma de lei 25.000,
membrii din Consiliul de Administraţie şi Consiliul de Cenzori cu diurnea pe o.
zi în sumă de lei 5.100, iar funcţionarii Băncii cu leafa pe o zi în sumă de lei
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3.350. în total deci suma de lei 33.450, care a fost depusă la Banca Naţională,,
Deva cu chitanţa Nr. 203 din 7 iunie 1939.

Agenţia
Vă

rugăm

să

primiţi

DOMNULE PRIM-MINISTRU

asigurarea distinsei

noastre stime:
„ARDELEANA"
Institut de Credit şi Economii
Societate pe Acţiuni =
în Orăştie
ss. Indescifrabil
Arh. C., Fond P.C.M .. dosar 158/1939, f. 240.
ss. Aurel Vlad
preşedinte

6
Telegramă

Excelenţei

Sale D-lui ARMAND CALINESCU
CONSILIULUI DE MINIŞTRI

PREŞEDINTELE

APARARII NAŢIONALE
Kristior 16, 127, 3, 9, 30,

Nr. 1357 3 iul. 1939
şi

al

BUC(UREŞTI)

Meseriaşii moţi din comuna Cristior, Gura Barza jud. Hunedoara în colaborare <·u autorităţile locale văzînd marea operă pe care o conduceţi pentru înzestrarea armatei în ziua de azi am depus la B.N.R. contul 203, pentru fondul de
înzestrare al armatei suma de lei 9000, rezultată din aranjarea unei petreceri fă
cută în acest scop în ziua de 24, iunie a.c. Excelenţă vă rugăm să primiţi pe
lingă neînsemnatul nostru obol, deosebitele noastre consideraţiuni ce vi le păs
trează meseriaşii moţi şi vă asigurăm că stăm gata pentru orice jertfă cind ni se
va da semnalul pentru a apăra hotarele scumpei noastre Românii. Să trăiţi excelenţă. Devian Alexandru, Oprişa Cornel. Sorţan Valer, Bucureştean Romus.

Arh. C., Fond P.C.M„ dosar 160/1939, f. 410.

7

LISTA
Membrilor Ci!.minului Cultural „Voevodul Mihai" din comuna Simerea-Veche, jud,
Hunedoara, care au contribuit la înarmarea ţării.
Numele

1
2
3
4

5
6
7

şi

pronumele

Nicolae Cigmăian
Adam Dula înv
Morar Busuioc
Medrea Ioan
Morar Aurel
Ioan Manase
Hodoroagă Dumitru

I

Semnătura

Suma, lei.1

donatorului

50
50
50
50
30
30
10
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Numele

I
8
9
IO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
, 34
35
36
37
38
39
40
41

şi
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I

donatorului
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Sîrhu Gheorghe
Nicorici Eva
Sabău Ioan
Munteanu Ioan
Munteanu Ioan
Munteanu Gheorghe
Vlad Petru
Pascu Nicolae
Maier Ion
Căndroi Achim
Popovici Nicolae
Dărăbanţ Ion
Gruesc Ion
Radu Marcu
Rusta Ion
Luca Aron
Jojan Ion
Maria Pascu
Bota Nicolae
Mermezan Iosif
Dînşorean Valer
Gros Ludovica
Neguesc Nicolae
Şolea Adam
Nemeş Manase
Dînşaream Ion
Stanciu Ion
Ioan Todor L P.
Todor Manase 1 Ion
Dînşorean Aron
Lazar Ion
Muntean Aron
Lăcătuş Nicolae
Moldovan Petru

IO

20
40
20
30
20
50
20
20
20
50
10
10
IO

20
IO

20
10
20
10
IO
IO
IO

40
20
10
20
50
10
20
20
20
IO

Total

950 lei

(adecă nouăsute

cincizeci)

Simeria-veche, la 7 mai 1939
Preşedinte

ss. Indescifrabil

DOMNULE PRIM MINISTRU

Membrii Căminului Cultural „Vocvodul Mihai" din comuna Simeria-veche,
jud. Hunedoara, din dragostea şi iubirea ce o au faţă de neam, ţară şi Rege, dau
din truda lor, pentru înzestrarea ţării suma de 950 lei, trecută în alăturatul tablou.
Membrii Căminului Cultural, vreau prin acest gest să contribue din puţinul
lor la înarmarea ţării, ca din această sumă să se poată cumpăra cel puţin o
ţeavă de armă, cu care să se tragă în duşmanul care ar încerca să calce graniţele ţării noastre scumpe, făurită cu jertfa a sute de mii de eroi şi cu sîngele
strămoşilor noştrii.

Simeria veche. la 7 Mai 1939.
LS

Preşedinte

ss. Indescifrabil
Arh. C„ Fond P.C.M., dosar 156/939, f. 410.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

V.

342

CIUBĂNCAN

8

REGATUL ROMÂNIEI
MINISTERUL DE INTERNE
PRIMARIA ORAŞULUI, REŞEDINŢA DE JUDEŢ DEVA
Nr. 80/1939
priveşte:

Colectă

pentru fortificarea
graniţelor

PREŞEDINŢIA

CONSILIULUI DE

MINIŞTRI
Bucureşti·

Avem onoarea a vă raporta că astăzi am depus la Banca Naţională a Româme1 filiala Deva în contul „F. 202" suma de lei 20.405 zis douăzecimii patrusutecin.ci pentru fondul fortificării graniţelor conform ordinului O-Voastră Nr. 9000/938:
către Prefecturile de judeţ.
Suma aceasta reprezintă rezultatul colectei Primăriei Deva pentru scopul
arătat mai sus.
Deva, la 22 mai 1939.
LS. PRIMAR
ss. Dr. Gheorghe Drăgan
Arh. C., Fond P.C.M., dosar 160/1939, f. 237.

Secretar:
ss. Ioan Ilie

9

CAMERA DE

COMERŢ ŞI

DE INDUSTRIE

DEVA
Nr. 665/1939
DOMNULE PRIM MINISTRU,

Avem onoarea a vă comunica, că Camera noastră în şedinţa Comisiei interimare din 30 Iunie 1939, a aprobat suma de lei 30.000. drept donaţie la fondul
de înzestrare al armatei. Am vărsat această sumă la Banca Naţională a României
agenţia Deva, cont de trezorerie M.1.A. „Inzestrarea Armatei" cont Nr. 203.
Urând completă izbîndă străduinţelor depuse de Excelenţa Voastră pentru.
înzestrarea armatei, vă rugăm Domnule Prim-Ministru să primiţi expresiunea
sentimentelor noastre de adîncă stimă ce vă păstrăm.
Camera de

Deva, la 9 Iulie 1939
de Industrie din Deva

Comerţ şi

Preşedinte,

Secretar,
ss. Emil I. Oniţiu

ss. Dr. Romulus Miocu
Ls.
DOMNIEI SALE

DOMNULUI ARMAND CALINESCU,
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, BUCUREŞTI.

PREŞEDINTELE

Arh. C., Fond P.C.M., dosar 160/1939, f. 237.
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10
CABINETUL
TRIBUNALULUI HUNEDOARA
Nr. Pres. I. C. 21-1939

PRIMPREŞEDINTELUI

DOMNULE PRIM-MINISTRU
Alăturat avem onoarea a Vă înainta chitanţa Nr. 1032 din 25 Iulie 1939, cont
Nr. 203, a Băncii Naţionale a României, agenţia Deva, despre suma de lei 27.350
zis: douăzecişi şaptemii treisute cincizeci lei, care reprezintă salariul pe o zi,
oferit şi vărsat ca obol, din partea Magistraţilor, funcţionarilor şi oamenilor de
serviciu de la toate instanţele judecătoreşti din judeţul Hunedoara, pentru înzestrarea iubitei noastre armate.

Domniei Sale
Domnului

Preşedinte

al Consiliului de

Miniştri
Bucureşti

Arh. C„ Fond P.C.M., dosar 160/1939, f. 27.

11
DOMNULE PRIM-MINISTRU,
Faţă de elanul cu care a înţeles să răspundă cu obolul lor, toţi fii ţării,
pentru a contribui la înzestrarea scumpei noastre armate, noi, micii agricultori,
am rămas în urmă cu acest imbold atît de frumos.
Ae:um cînd bunul Dumnezeu ne-a purtat de grije şi în acest an cu o recoltă
bună, respectos Vă aducem la cunoştinţă că toţi lucrătorii acestei comune, fără
deosebire de religie sau origine etnică, ne-am hotărît ca din recolta pe care o vom
aduna-o peste puţin timp, să contribuim cu o cantitate de cereale care să reprezinte 1-20/o din recolta adunată. Cerealele se vor strînje prin îngrijirea unui comitet, iar suma ce va rezulta din vînzarea lor, se va vărsa la fondul înzestrării
armatei prin Prefectura jud. Hunedoara.
Am rugat pe Domnul Prefect ca acest modest gînd al nostru să fie trimis
la toate comunele din judeţ, astfel ca şi noi micii agricultori, să ne spunem
cuvîntul şi să ne arătăm dragostea faţă de grijea ce o poartă M. S. Regele, cit şi
Excelenţa Voastră, pentru întărirea scumpei noastre oştiri. Dar am dori şi mai
mult, ca acest i;înd al nostru să Iie împărtăşit de toţi agricultorii dela toate comunele din întreaga ţară.
Cu o contribuţie de numai 1-20/o din ceiace recoltează agricultorul, se
poate ca fiecare comună să dea oştirei o mitralieră, sau altă armă de războiu, cu
care să ne apărăm hotărîţi glia strămoşească.
Vă rugăm respectos ca acest modest apel al nostru să fie adus la cunoştinţa
tuturor comunelor şi suntem siguri că în orice colţ de ţară, toţi agricultorii care
i:nţeleg şi ei greutatea vremurilor prin care trecem, vor face la fel ca şi noi,
pentru binele, întărirea şi liniştea scumpei noastre Patrii.
Să trăiţi Domnule Prim-Ministru.
In numele locuitorilor din comuna Turdaş. Judeţul Hunedoara.
Primar: /Remus Lula/ ss. Remus Lula
Notar: /Traian Dubleşiu/ ss. Traian V. Dubleşiu
Preot greco-ortodox: /Ioan Vulcu/ ss. Pr. Ioan Vulcu
Preot greco-catolic: /Viorel Muntean/ ss. Viorel Munteao
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Preot reformat: I Andrei Szabo/ ss. Pr. Szabo Andrei
Invăţător: /Ioan Fleşeriu/ ss. Ioan Fleşeriu
Mai or: /Mihail Dumitriu/ ss. Mihail Dumitriu
Turdaş.

8 Iulie 1939

Arh. C., Fond P.C.M., dosar 158/1939, f. 266.
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BEITRĂGE

ZUR

RUMĂNIENS

SICHERUNG DER NATIONALEN INTEGRITĂT
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

Zusammenfassung
Dl'r \"l'rfa-.-.·r untc,~icht wichtigl' Aspektc der lnm·n- und Aufknpolilik
Rumaniens in der Zwischenkriegszeit, welche im engen Zusammenhang mit der
Gefahr eines militarischen Angriffes durch Hitlerdeutschland, Hand in Hand mit
der revisionistischen Politik des hortislischcn Ungarn gegen Rumanien slehen.
Er hebt die Tatsache hervor, daB die demokratischen Krafte der rumanischen
Nation, an der Spitze mit der Kommunistischen Partei Rumaniens, sich fiir eine
Politik der nationalen Verteidigung gegen die Plii.ne des deutschen Imperialismus
aussprach.
Zu diesem Zweck wendete man sich an die Bevolkerung des Landes fiir
materielle und finanzielle Unterstiitzung, Befestigung der Westgrenze des Landes.
und Ausriistung der rumanischen Armee mit modernen Kampfmitteln. Beziiglich
dieser Aufforderungen unterstreicht der Verfasser den Umstand, das diese Aktionen sich einer weitgehenden Beistimmung des gesamten rumanischen Volkes,
einschlieBlich der fortgeschrittenen Kreise der mitwohnenden Nationalitaten Rumaniens erfreute.
Der Aufsatz bring in seinen Beilagen einige unveroffentlichte Archivbelege_
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ACŢIUNI

MILITARE ANTIHITLERISTE PE TERITORIUL
HUNEDOREAN IN TIMPUL REVOLUŢIEI DE ELIBERARE
SOCIALA ŞI NAŢIONALA ANTIFASCISTA ŞI
ANTIIMPERIALISTA DIN AUGUST 1944

ADELA HERBAN

Participarea întregului popor român la lupta împotriva cotropitorihitlerişti în August 1944 evidenţiază faptul că revoluţia de eliberare
socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă a reprezentat actul
de voinţă al naţiunii noastre de a trăi liber şi independent, stăpîn pe

lor

destinele sale.
„Măreaţa epopee a insurecţiei
drată tovarăşul Nicolae Ceauşescu

de acum trei decenii şi jumătate
- a fost rezultatul voinţei întregului nostru popor, al acţiunii revoluţionare a eroicei noastre clase muncitoare, a maselor largi populare, al unirii într-un front larg al tuturor
forţelor antifasciste, democratice, patriotice.
Partidul Comunist Român dind dovadă de o înaltă responsabilitate
revoluţionară, a fost organizatorul luptei împotriva regimului burghezomoşieresc, a dictaturii militaro-fasciste şi a războiului, pentru libertatea şi independenţa patriei, pentru participarea poporului român la zdrobirea Germaniei naziste şi transformarea revoluţionară a societăţii româneşti"1.

Participarea activă a ţării noastre la războiul antihitlerist încă de
la 23 August 1944 a inclus, în faza de început, două mari acţiuni simultane, condiţionate reciproc în contextul evenimentelor militaro-politice
ce aveau loc. Alături de principalele forţe armate române, formaţiunile
de luptă patriotică au susţinut lupte dîrze împotriva hitlerişţilor în centrul, sud-estul, sudul şi sud-vestul ţării, în timp ce trupele române din
Podişul Transilvaniei şi ele pe frontierele de vest şi sud au avut misiunea
ele a menţine un larg cap de pod strategic la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de Carpaţii Occidentali. Dacă prima mare operaţiune armată s-a încheiat la sfîrşitul lunii august 1944, cea de-a doua a continuat şi în luna septembrie 2 .
Hitleriştii, derutaţi fiind de actul revoluţionar înfăptuit la 23 August, nu puteau iniţia acţiuni contrarevoluţionare de anvergură, din exteriorul Homâniei, neavînd forţe îndestulătoare. În acest context, în
noaptea de 23 spre 24 august 1944, Marele Stat Major Român ordonă
armatei să ocupe poziţii de luptă în Podişul Transilvaniei şi pe frontiera ele vest şi de sud a ţării, pentru a nu da posibilitate pătrunderii
de noi unităţi germane în ţară, pentru a dezarma şi captura trupele
hitleriste din nord şi pentru a grupa şi reorganiza unităţile operative
din Moldova spre a le folosi ulterior pe frontul antihitlerist.
1 Ceauşescu Nicolae, Cuvîntare la Adunarea festivă din Capitală organizată
cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională,
antifascistă şi antiimperialistă, în Anale de istorie, anul XXV, (1979), nr. 4, p. 3.
2 România în războiul antihitlerist. 23 August 1944 9 mai 1945, Bucureşti,
1966, p. 171.
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închiderea şi apărarea graniţelor cu Ungaria şi Iugoslavia au fost
executate de către Armata I Română care a primit în subordine toate
marile unităţi, formaţiunile de gărzi patriotice, centrele de instrucţie
şi şcolile militare dislocate în Transilvania, Crişana, Banat precum şi
trupele de grăniceri. Unităţile militare din Banat şi Crişana se aflau sub
conducerea Corpului VII Teritorial iar cele din centrul şi vestul Transilvaniei sub conducerea Corpului VI Teritorial. Ambele corpuri funcţionînd ca unităţi subordonate Armatei I Române.
In raza de acţiune a Corpului VI Teritorial se afla şi judeţul Hunedoara3. In 24 August Marele Stat Major trimitea o telegramă Corpului
VI Teritorial în care erau precizate misiunile imediate ce reveneau
acestuia în cazul cînd trupele hitleriste şi hortyste ar fi încercat să
pătrundă pe teritoriul României.
Principala misiune era garantarea frontierei împotriva atacurilor
locale sau de către bande înarmate în sectorul limitat la vest de localităţile: Gilău, Burul, Poiana Aiudului, (toate inclusiv), Zlatna Simeria
- Haţeg (toate exclusiv), iar la vest la Vînători (exclusiv) şi Agnita
(inclusiv). In cazul unui atac din partea unor forţe mult superioare,
Corpul VI Teritorial urma să apere direcţiile care convergeau spre zona
Deva-Orăştie-Haţeg, rezistînd succesiv, îndeosebi, pe aliniamentele:
- Turda-Ludoş-Ogra-Podu Balnea
- Mirislău-Mureşul-Tîrnăveni-Dumbrăveni-Sighişoara
- Teiuş-Blaj-Copşa Mică-Agnita
Dacă superioritatea în forţe a inamicului ar- fi impus retragerea în
continuare, - se arată în telegramă - trupele române urmau să fie
regrupate în zona Orăştie spre a rezista pe rîul Mureş cu faţa la nord,
ţinînd legătura la vest cu Corpul VII Teritorial şi nepermiţînd pătrWl
derea inamicului, pe Valea Mureşului dinspre est. In acelaşi timp, Corpul VI Teritorial avea şi misiunea de a asigura paza internă în noua
sa zonă de acţiune, punctul de comandă al Corpului aflîndu-se la Alba
Iulia 4 •
In zilele insurecţiei, în judeţul Hunedoara organizaţia regională a
P.C.R. a mobilizat masele ele oameni ai muncii împotriva hitleriştilor, a
luat măsuri încă din prima zi în vederea eliberării din închisori şi lagăre a comuniştilor şi a celorlalţi luptători antifascişti şi a asigurat, prin
formaţiunile patriotice înarmate paza unor întreprinderi şi menţinerea
ordinii.
In 24 August, ora 2,00, Divizia Vînători ce-şi avea sediul la Deva
transmitea un ordin şcolii ele subofiţeri infanterişti de rezervă din Orăş
tie prin care se cerea, între altele, să se baricadeze ieşirile din oraş, în
special cea dinspre Alba Iulia, să fie întărită paza uzinei „Astra", poş'.'"
tei şi telefoanelor, să se trimită un batalion pentru întărirea pazei uzinelor de la Cugir, uzina electrică şi să fie pusă sub pază severă şi să
se interzică ieşirea clin oraş a soldaţilor germani 5 .
3
Arhiva Mini!'terului Forţelor Armate - Marele Stat Major (în continuare:
M.F.A. - M.St.M.), fond 948, dos. 851. f. 277.
4 Ibidem.
5 Arhi\·a M.F.A. M.St.M .. fond 948. dos. 853. f. 228.
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Un raport informativ al Comandantului şcolii de subofiţeri din
înaintat Armatei I-a, referitor la evenimentele din noaptea de
23/24 August 1944 preciza că imediat după ce s-a aflat, prin radio,
vestea încetării ostilităţilor cu Puterile Aliate, conducerea şcolii a luat
contact cu autorităţile poliţieneşti din Orăştie, stabilind măsuri impuse
de situaţia creată. Astfel, s-a instituit o gardă fixă la Societatea de telefoane, poştă, pretură, uzina electrică şi în gara Orăştie, cît şi patrule
mixte formate din militari şi poliţişti pe străzile oraşului, în acelaşi timp
sistîndu-se convorbirile telefonice pentru civilii şi militarii germani.
Comandantul Şcolii de subofiţeri în calitate de şef al subsectorului,
raporta - în continuare - luarea următoarelor măsuri:
- trei companii elevi seria 1943, aflaţi la Romos, au întărit garnizoana Cugir;
- una companie elevi seria 1943, aflată la Romos, a fost trimisă la
aeroportul Balomir;
- batalionul II elevi seria 1944 (recruţi) cu instructorii respectivi
a primit însărcinarea să apere cazarma Decebal;
- compania 1-a din Regimentul 92 Infanterie Gr. Munte
a primit misiunea de a apăra depozitul de muniţii Sibot şi a asigurat
menţinerea ordinei şi restabilirea circulaţiei în gara Şibot şi pe şoseaua
Orăştie

naţională;

- compania 2-a din Regimentul 92 Infanterie Gr. Munte, întărită
cu un pluton de mitraliere a primit însărcinarea să baricadeze intrarea
în oraş dinspre Alba Iulia, la podul cel mare şi să asigure în acelaşi
timp menţinerea ordinei în gara Orăştie;
- compania 3-a din Regimentul 92 Infanterie Gr. Munte, întărită
cu un pluton de mitraliere a rămas ca rezervă de subsector, la dispoziţia subsectorului în cazarmă;
- compania 5-a din Regimentul 92 Infanterie Gr. Munte a primit
însărcinarea să asigure paza la: Manutanţă, podul de la moară, Societatea de telefoane, poştă, pretură, Uzina Electrică, precum şi controlul
tuturor maşinilor, în faţa cazarmei;
- compania 6-a din Hegimentul 92 Infanterie Gr. Munte a primit
însărcinarea să baricadeze întrarea în oraş, dinspre Deva;
- compania 7-a din Regimentul 92 Infanteria Gr. Munte a primit
însărcinarea de a apăra Uzinele „Astra" şi depozitul de muniţii al Garnizoanei"6;
- concomitent, unităţile au primit consemnul de a apăra punctele
importante împotriva unor eventuale atacuri ale inamicului şi ordinul
ele a nu deschide focul decît în caz de atac sau încercare ele dezarmare
clin partea unităţilor fasciste.
Transportul trupelor la punctele mai îndepărtate s-a făcut cu autobuze rechiziţionate. Dacă la Orăştie nu se afla, în mod oficial decît Mi6

Arhiva M.F.A. -

M.St.M„ fond 1, dos. 151, f. 20.
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siunea germană D.A.K. de pe lîngă şcoala de subofiţeri formată din
doi ofiţeri şi doi subofiţeri7, în schimb în comuna Balomir sosise în
cursul nopţii de 23/24 august o unitate germană cu misiunea de a ocupa
aeroportul din localitate~. Comandantul unităţii de aviaţie din Balomir,
- potrivit unui raport al şefului Statului Major al Armatei I-a transmis
în 24 august ora 3,00, - „a plecat la faţa locului pentru a determina
trupa germană să părăsească în linişte acea gară" 9 • O telegramă trimisă
de către Divizia 2-a Vînători de Munte din Deva Marelui Stat Major
în 24 august, ora 3,00, preciza că trupa hitleristă care ocupase gara
Şibot cit şi unitatea formată din circa 1000 de soldaţi ce intenţiona să
ocupe aeroportul Balomir au fost retrase prin înţelegere cu reprezentanţii armatei române 10 . In aceeaşi zi, după masă, Subsectorul 5 Pază
Internă din Orăştie primea ordin, printr-o notă telefonică, conform că
ruia „compania căpitanului Cojocaru Ioan să fie în măsură a ataca şi
dezarma trupe germane în dată ce observă avioane engleze, americane
sau ruse că vin la aterisaj. lnainte de a porni la atac însă, - se preciza
în notă, - va soma acea trupă să se predea. La refuz, porneşte imediat
la atac. Dacă nu are timp pentru somare, trupa germană deschizînd ea
foc asupra avioanelor, se va ataca fără a se mai soma" 11 • Totodată, Regimentul 92 Infanterie din Orăştie primea ordin din partea comandantului Armatei I-a să pună la dispoziţie Diviziei 18 Munte, din Sibiu
un batalion iar un altul să rămînă în garnizoana Orăştie. Conform aceluiaşi ordin, dat telefonic, şcoala de subofiţeri rezervă infanterie Orăş
tie, urma să trimită două companii pentru „rezolvarea incidentului de
la Balomir" şi alte două „pentru asigurarea pazei şi ordinei la Cugir" 12 .
Programul de transport al unităţii româneşti în ziua de 25 august
se prezenta astfel: batalionul 7 Vînători de Munte se deplasa de la Deva
la Cigmău, pe jos cu începere de la ora 7; batalionul 6 Vînători de
Munte, de la Hărău la Pricaz pe jos, după ora 1,00; comanda grupului
5 Şibot, 10 şi 16 se transporta cu trenul de la Haţeg la Orăştie, începînd cu ora 4,00; batalionul H Vînători de Munte de la Vulcan la Orăştie
iar divizionul 4 Vînători de Munte mărşăluia de Ia Hunedoara spre
Orăştie. Poziţia de apărat urma să fie ocupată în ziua de 25, începîncl
de la amiază'3.
In cursul aceleiaşi zile, Subsectorul 5 Pază Internă din Orăştie raporta Armatei I-a că în oraş a sosit recent şi s-a instalat în dispozitiv,
operativ, Divizia 2 Munte care îşi stabilise poziţia de rezistenţă călare
pe şoseaua Orăştie - Sebeş la 3 km, nord-vest de oraş. Pe liziera de
nord-vest a oraşului se găsea în rezerva diviziei, în dispozitiv, un batalion Vînători de Munte.
7

Ibidem.

8

Arhiva M.F.A. - M.St.M., fond 948, dos. 1181, f. 65-66.
9 Arhiva M.F.A. M.St.M. fond 1, dos. 336, f. 9.
10 ArhiYa M.F.A. M St.M .. fond. 948. dos. 1181. f. 23.
11 Arhiva M.F.A. M.St.M., fond 948, dos. 853, f. 233.
12 Arhh·a M.F.A. M.St.M., dos. 1. dos. 260, f. 47.
13 Arhiva M.F:A. M.St.M., fond 353, dos. 22, f. 46.
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Efectivele Subsectorului 5 Paza Internă Orăştie erau repartizate:
companii elevi, două plutoane mitraliere şi un tun la Cugir avînd
misiunea de a opri accesul spre Cugir, dinspre Vinerea, a oricăror trupe
germane care ar fi încercat să pătrundă în Cugir. Compania de jandarmi Cugir, pusă la dispoziţia comandamentului român, pentru paza
internă a fabricii de armament; o companie puşcaşi, un pluton mitralieră
şi un pluton aruncătoare de 81,4 mm, pe aeroportul Balomir, cu misiunea de a interzice avioanelor şi paraşutiştilor germani aterizarea şi ocuparea aeroportului Balomir: plutonul trupei şi cei 40 de ofiţeri ai şcolii
de aviaţie pentru paza avioanelor şi materialelor de aviaţie.
două

în oraşul Orăştie în vederea apărării obiectivelor militare şi administrative s-a stabilit menţinerea unui batalion de recruţi din Regimentul 92 Infanterie dintre care o companie de poliţie internă îşi avea posturi fixe la gară, poştă, societatea de telefoane, Uzina electrică şi sediul
Grupului Etnic German patrule de poliţie în interiorul oraşului precum
şi gărzi fixe formate din cite un pluton la intrările dinspre sud-est şi
nord-vest ale oraşului iar în rezervă, în curtea cazarmei erau menţinute
o companie de puşcaşi şi o companie armament greu, ambele Regimentul 92 Infanterie 14 •
Referitor la evenimentele petrecute pe aeroportul Balomir, ocupat
între timp de către trupele germane ce se stabiliseră în comună, Inspectoratul General al Jandarmeriei informa în aceeaiaşi zi, ora 12,00 că
cei circa 300 de militari germani au depus armele 15 , şi au plecat după cum consemnează un raport contra informativ „în maşini şi că
ruţe spre punctul de frontieră Feleac" 16 . De asemenea, o notă telefonică
a Subsectorului 5 Pază Orăştie informa Armata I-a că postul radio-emisie german de la Şibot a fost demontat iar personalul de serviciu a
plecat.
1n telegrama trimisă în 26 august, şeful de stat major din Divizia
2 Vînători de Munte raporta că unităţile hitleriste aflate pe raza sectorului de pază internă Hunedoara au fost dezarmate şi arestate, materialele găsite asupra lor au fost inventariate iar ostaşii internaţi în
incinta Regimentului 3 transmisiuni sub pază severă 18 . Acţiuni similare,
încununate cu succes, sînt semnalate şi în Valea Jiului. In Buletinul
informativ special emis de Inspectoratul general al jandarmeriei, din
29 august 1944 se arată că: „Legiunea de jandarmi mobilă nr. 2 Lupeni,
a dezarmat doi subofiţeri şi patru ostaşi germani care împreună cu două
camioane au fost predaţi Divizionului 2 Munte" 19 •
u Arhiva
15 Arhiva
1& Arhiva
17 Arhiva
1e Arhiva
19 Arhiva

M.F.A.M.F.A. M.F.A. M.F.A. M.F.A. M.F.A. -

M.St.M„ fond 948, dos. 853, f. 241.
M.St.M„ fond 948, dos. 1181, f. 169.
M.St.M„ fond 1, dos. 181, f. 91.
M.St.M„ fond l, dos. 181, f. 25.
M.St.M„ fond 1, dos. 151, f. 78.
M.St.M., fond 948, dos. 1181, f. 485.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

350

ADELA HERBAN

Alături de eroismul soldaţilor aflaţi sub arme trebuie subliniat şi
aportul1 civililor din zonă, care şi-au adus partea lor de contribuţie la
încununarea cu succes a acţiunilor care se desfăşurau în această perioadă. In momentul imediat următor declanşării insurecţiei, ţăranii de
pe valea Mureşului încadraţi în Frontul plugarilor au trecut la acţiune,
aducindu-şi aportul la eliberarea teritoriului hunedorean. „Imi apar vii
înaintea ochilor noaptea de 23 spre 24 august '44, precum şi nopţile şi
zilele care au urmat - relatează Miron Belea. Ştirea ieşirii ţării noastre
din războiul criminal pe care poporul nu l-a dorit şi a întoarcerii armelor, împotriva Germaniei hitleriste abia ajunsese la urechea poporului,
şi ţăranii de pe Valea Mureşului au trecut la dezarmarea unor grupuri
izolate ale armatei germane, au capturat camioane de muniţii, au dezarmat pichete de pază fasciste şi au organizat paza unor obiective însemnate, pe care hitleriştii voiau să le distrugă" 20 . Acţiuni de mare anvergură s-au dus în comunele Zam, Ilia, Hărţăgani, Brănişca, Gurasada,
etc., mulţi membri ai Frontului plugarilor încadrîndu-se în formaţiunile
de luptă patriotice 21 •
„Prin victoria insurecţiei naţionale - arată tovarăşul Nicolae
Ceauşescu România a adus o însemnată contribuţie la prăbuşirea
frontului hitlerist în Balcani, la dezvoltarea ofensivei armatelor eliberatoare spre Europa centrală, la grăbirea înfrîngerii depline a Germaniei
hitleriste ... Poporul nostru a demonstrat astfel, prin nenumerate fapte
de vitejie şi înalt eroism, că aspiraţia sa vitală, ţelul său suprem erau
lichidarea fascismului, - cel mai mare duşman al libertăţii şi independenţei ţ>opurului, al civilizaţiei umane, asigurarea independenţei patriei,
dreptul la dezvoltare liberă" 22 .
Actul insurecţional din august 1944 a fost rodul politicii înţelepte
a Partidului Comunist Român, act ce s-a putut înfăptui doar prin închegarea unui Front unic de acţiune la nivel naţional, prin antrenarea
alături de forţele armate române a întregii populaţii civile apte de luptă.
Participarea întregului popor român la acest act vine să sublinieze nepopularitatea războiului declanşat de Germania hitleristă în septembrie 193H, dorinţa de libertate şi unitate naţională în rîndul maselor şi
capacitatea Partidului Comunist Român de captare şi coordonare a tutmor forţelor revoluţionare din ţară.
Prin actul istoric ele la 23 august în faţa României se deschideau
zorile unei noi istorii ale unei istorii marcate de mari prefaceri sociale,
ele profunde schimbări în viaţa ţării, de înflorire a personalităţii, de
participare activă şi militantă la edificarea unei lumi mai bune şi mai
drepte, o lume fără arme şi fără războaie.
20 Miron Belea, Din lupta Frontului plugarilor pentru eliberarea de sub jugul fascist, în „România liberă~, anul XXII, nr. 6171, din 20 august 1964.
21 ••• Din trecutul de luptă al ţărănimii hunedorene, Deva, 1967, p. 334.
22 Ceauşescu Nicolae. Cuvîntare la .cLdunarea festivă din Capitală organizată
cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la eliberarea socială şi naţională, antifascistă
şi antiimperialistă, în .4.nale de istorie, anul XXV, (1979), nr. 6, p. 11.
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LES ACTIONS ANTIFASCISTES DANS LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT
DE HUNEDOARA PENDANT LA REVOLUTION DE LIBERATION
SOCIALE ET NATIONALE, ANTI-FASCISTE ET ANTI-IMPERIALISTE
DE L'AOOT 1944
Resume
Cet article se proposc de mettre cn cvidence Ies actions militaires armees qui
ont lieu dans le territoire du departement de Hunedoara pendant Ies memorables
jours de l'Aout 1944, Ies actions qui ont entraine la majorites de la population
civile capable de lutter dans ce territoire.
Ayant comme principal element des materiaux inedits de rarchives, l'article
c'est parmi Ies premiers qui traite des problemes lies de la revolution de
l'Aout 1944, dans le territoire du departement de Hunedoara. On traite cettP
partie de l'histoire du d6partcment de Hunedoara comme une partie qui s'integre
a l'histoire du pays, Ies actions de l'Aout 1944 comme une partie composante
de la grande epopee nationale.
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DESPRE ACTIVITATEA DE OCROTIRE A PATRIMONIULUI
CULTURAL NAŢIONAL 1N JUDEŢUL HUNEDOARA (1918-1848)

IOAN

OPRIŞ

Preocupări de menţinere, conservare, cercetare şi chiar restaurare
a unor monumente istorice, ca şi pe linia patrimoniului mobil, au existat
în judeţul Hunedoara, prezenţa lor fiind atestată cu o oarecare vechime.
Desigur însă că acestea erau tributare unor prejudecăţi care scoteau din
sfera interesului categorii importante de bunuri culturale: astfel, o bună
vreme, siturile arheologice s-au văzut puse în afara preocupărilor, mai
ales cele dacice şi romane. Lor li s-au adăugat monumentele de lemn, în
primul rînd bisericile româneşti, nestudiate şi nerestaurate decît sporadic şi limitat, prin eforturile comunităţilor.
Judeţul Hunedoara, mai ales în secolul al XIX-lea, cinel moda antichităţilor, dezvoltată clupă impulsul generat de revoluţia franceză de la
1788, se adaugă mai vechilor preocupări de colecţionare ale habsburgilor, care duseseră la Viena şi Budapesta importante obiecte arheologice,
epigrafice şi artistice, cunoaşte şi căutătorii de comori, ca o acţiune destul de generală, în paralel cu primele acţiuni organizate în scopul restaurării monumentelor istorice şi cunoaşterea monografiei locale.
În acest sens un important aport au adus fosta Comisie Centrală
pentru consetTarea monumentelor (de la Viena) şi respectiv Comisia ungară a monumentelor istorice, cercetătorii legaţi de acestea: Grof Istvan, Şt. Moller, Imre Henszemann, Fl. Rokner, I. Budai etc., apoi Societatea de istorie şi arheologie a judeţului Hunedoara şi, din 1879, Muzeul judeţean.
Lucrări mai importante se fac în această perioadă la Densuş, Sîntă
măria Orlea, Strei, la Castelul Corvineştilor, încep primele săpături la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după ce începutul secolului le cunoscuse
pe cele de la Grădiştea Muncelului.
Firesc, rezultatele acestei activităţi, mai organizate şi în orice caz
cu un număr destul de mare de obiective, au fost talonate de limitele
experienţei vremii şi, cum am mai spus, s-au caracterizat printr-o neglijare a acelor vestigii şi probleme care se încadrează în problematica
istoriei naţionale.
Asupra acestora se va îndrepta atenţia abia după 1918 cînd, în România mare, reuniunea tuturor românilor va crea posibilităţile materiale, politice şi ştiinţifice de afirmare a culturii naţionale, de cercetare
a elementelor care au puterea de a reprezenta civilizaţia străveche românească pe aceste meleaguri. Acest lucru va fi cu atît mai posibil şi
în judeţul Hunedoara, cu cît din martie 1919, o nouă lege privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, reglementează aspectele
ce ţin de păstrarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
naţional, dînd un mare impuls muzeelor regionale, or la Deva exista
deja un asemenea prestigios muzeu. In baza acestei legi se naşte, la Cluj,
în aprilie 1921, Secţia regională pentru Transilvania a Comisiei monu-
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istorice. In fruntea acestui organism care va întreprinde o

reală politică culturală in sectorul avuţiei culturale, condus de ilustrul
profesor Al. Lepădatu şi avînd ca secretar pe C-tin Daicoviciu, arealul
hunedorean va constitui o permanenţă, el întrunind toate condiţiile pentru a se situa între obiectivele atenţiei Comisiei.
Situaţia monumentelor istorice, multe în gravă stare de păstrare,
impunea măsuri urgente pentru a le conserva şi restaura. Acum, caracteristic epocii, comisia va lupta din răsputeri pentru a opri demolările
arhitecturii religioase, mai ales de lemn, care era părăsită în favoarea
celei de zid şi piatră, la care oamenii înainte visaseră şi acum puteau s-o
realizeze. Asemenea lucruri se înregistrează şi în judeţul Hunedoara:
în anul 1922 biserica de la Coroieşti - Vulcan (ridicată la sfirşitul secolului al XVIII-lea şi pictată în 1832) cade pradă securii1, în anul următor este aprobată demolarea celei din Teliuc 2 , monument studiat de
Al. Lepădatu, în anul 1952, cu mare greutate, este oprită dărîmarea bisericii din Peşteana 3 •
In 1922 Marton Roşka cercetează castelul din Hunedoara, arătînd
Comisiei starea gravă de păstrarea ca şi necesităţile de restaurare, stabilindu-se ca arh. Rudolf Wagner, fost colaborator al ingenirului Moller,
să continuie lucrările de aici, tot de la Hunedoara înscriindu-se pe planul de restaurare şi fosta biserică greco-catolică 4 •
In acelaşi an Episcopia Lugojului cerea ajutoare de restaurare pentru Mănăstirea Prislopului, cercetată în anul următor de Wagner şi
I. Martian, afectată profund de crăpături în zidul absidei 5 , în timp ce
pentru Densuş şi Castelul Hunedoarei se hotăriseră acordarea ajutoarelor încă din 1921 6 • 1n anul 1923 obiectivele de la Prislop (50.000 lei),
Gurasada (10.000) lei şi biserica greco-catolică din Hunedoara (25.000
lei) beneficiază de lucrări de restaurare fiind îndeaproape supravegheate
de arh. Wagner 7 •
Abia în 1925 cunoaştem că bisericile din Prislop şi Peşteana fuseseră restaurate parţial 8 , în acelaşi an cerind sprijin bisericile din Riu
Bărbat (1834) iar preşedintele
Lepădatu
remarca starea bisericii
din Deva, cerind ca Wagner să facă o cercetare9. Şi la Densuş intervine preşedintele pentru ca în 1926 obiectivul să fie pus în planul Comisiei1°.
În anul 1928 lucrările de refacere a acoperişului de la Densuş continuă iar la Castelul Corvineştilor ele la Hunedoara încep lucrări la Sala
1

Arh. CMIT, 1922, IO VI. nr. 113. Proces Verbal din 18. VIII. 1922.
Idem, Proces verbal nr. 10 şedinţa din 31. VIII. 1923.
3 Idem, Proces verbal nr. 5, şedinţa din 11. VI. 1925.
4
Ioan Opriş, Consideraţii despre rolul slujitorilor biserieii (din Transilvania)
în ocrotirea patrimoniull!i cultural naţional. în Mitropolia Ardealului, an XXII,
nr. 1-3, p, 103.
5
Arh. CMIT„ 1922, 8. X, nr. 162, Adresa Episcopului Lugojului.
6
Idem. proces verbal, nr. 5, Şedinţa din 3. XI. 1921 şi nr. 6/21. XII. 1921.
7
Idem, nr. 251, 247, din 6. VIII. 1923.
8 Tdem, dare de seamă către CMI, 8. XII. 1925, nr. 619.
9 Idem, Adresa CM!, 1925, 23. VI. nr. 246.
10 Idem, 25. IX, 1926, nr. 719.
2
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Capistran 11 „ lucrări care în anul următor conduc la reparaţia radicală
a acoperişului1 2 , îngrădirea curţii, realizarea unui drum de acces şi reînnoirea zidului de reazem 13 _ 1n vara aceluaşi an, la sesizarea lui Silviu
pragomir începe cercetarea bisericii din Crişcior, iar Al. Lepădatu, Emil
Panaitescu, S. Dragomir şi C. Daicoviciu vizitează în cadrul unei excursii documentare Crişciorul, Ribiţa, Leşnic şi Gurasada (ultima atinsă
de trăznet în acel an) concluzionînd că C.M.I. va trebui „a lua în programul şi bugetul său, atît îngrijirea bisericilor din Zarand, cit şi lucră
rile de restaurare a bisericilor comunelor Leşnic, Gurasada, precum şi
cercetarea celorlalte biserici din judeţul Hunedoara, de aceiaşi vechime,
ale căror pictură se înţelege acum mai uşor" 14 .
Tot de la comisie va pleca iniţiativa care va fi susţinută material,
de a fi întreprinsă de către Virgil Vătăşianu, în 1930, cercetarea monumentelor româneşti din ţinutul Hunedoarei, pe care acesta o va propune
ca un deziderat „care trebuie satisfăcut cit mai urgent, fiindcă aceste
mărturii ale artei româneşti sînt ameninţate de pieire, cu toate măsu
rile de conservare luate, clistrugîndu-se prin însăşi bătrîneţea lor, chiar
dacă nu intervin agenţii atmosferici, aşa cum e cazul la ruinele bisericii de sub Cetatea Colţ") 1 ~. Era această intuiţie a profesorului V. Vă
tăşianu o idee remarcabilă pentrucă ea relevă un grup de monumente
cu mari semnificaţii pentru istoria României, idee totodată caracterizată
de un profund spirit ştiinţific.
In anul 1930, la cele semnalate de arh. Wagner la Gurasada, Comisia aprobă lucrări de consolidare a şarpantei şi acoperirea cu eterită
a monumentului, se instalează paratrăznete, specificîndu-se că aceste
lucrări vor fi făcute „astfel ca forma actuală a acoperişului şi a şar
pantei să nu sufere absolut nici o alterare"lfi. Aceste precizări erau un
ecou al celor ce-l îndreptăţeau pe Nicolae Iorga, în 1929, să ceară, după
ce se pronunţase destul de vehement revizuirea modalităţi101· de restaurare preconizate sau chiar realizate deja de arh. \Vagner, aceasta, pe
linia unei dorinţe, viu exprimate de Nr. Iorga, pentru păstrarea arhitecturii de lemn, acelei tradiţionale, din Transilvania.
In toamna anului 1931, cinel o furtună năpraznică cauzează distrugeri şi mari pagube castelului din Hunedoara, smulgînd 8000 de ţigle,
se simte din nou nevoia ele a face reparaţii, să se instaleze jghiaburi şi
burlane la acoperişul „Casei de aur", să se refacă pavaje la terasa de
lingă pod, să fie reînnoit podul ele trecere de la castel la turnul „Nebojse", ca şi cele de peste şanţul cetăţii, să fie refăcute 78 de rame de
ferestre şi ele pus o mulţime de ochiuri de geam. Toate acestea pentrucă
„cetatea face impresia unei case părăsite care deja este pe calea distrugerii, cerind mîini ele ajutor în toate părţile sale" 1 ~. Încă în anul 1930
Idem,
Idem,
Idem,
14 Idem,
15 Idem,
rn Idem,
17
Idem,
1e Idem,
11
12
13

Proces verbal din 20. IX. 1927.
Raport Wagner din 31. XII. 1929, în Dosarul 1930, 4. I. nr. 228.
14. VII. 1930, nr. 269.
Raport S. Dragomir, 25. X. 1929, în Dosar 1929, nr. 203.
Scrisoarea V. Vătăşianu. H. VI. rn:io.
14. VII. 1930, nr. 269.
Referat I. Mallasz, Dosar 1930, 5. VI. nr. 275.
Raport Wagner, Dosar 1931, XI, nr. 395.
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Raport adresat de arhitectul Rudolf Wagner Comisiunii Monumentelor cu privire
la vizitarea bisericii artodoxe vechi de la Gurasada (jud. Hunedoara) ; facsimil.

Fig. 1 -
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i se cere lui I. Mallasz să cerceteze biserica reformată din Geoagiu, referentul admiţînd" că avem totuşi de-a face cu o biserică care a fost odinioară biserică zidită în stil bizantin" totodată el sesizează mulţimea de
material roman, care se găsea încastrat în monument.
Aceste lucrări deosebit de complicate, la care se adaugă consolidarea turnului Capistran, alte lucrări de conservare la sala Cavalerilor şi
unele consolidări sau reparaţii, continuă în anii următori, chiar Comisia
Centrală urmărindu-le îndeaproape, astfel că ele vor continua în toamna
anului 1934 19 , an în care la starea proastă a monumentului contribuie
şi o puternică furtună de vară.
Anul 1932 adaugă monumentelor conservate sau restaurate biserica
din Lăpugiul inferior, văzută de pictorul comisiunii centrale. I. Mihail,
şi care o recomandă pentru restaurarea frescei 20 • Ceva mai tîrziu, în anul
1937, tot în baza unui referat al aceluiaşi I. Mihail, se restaurează fresca
de la biserica din Crişcior 21 , în 1939 biserica din Micăneşti (1760) adresează cerere secţiei de la Cluj, pentru a i se acorda fonduri de restaurare, iar în anul 1942 biserica din Geoagiu de Sus, vizitată de Lăpe
datu, însoţit de Daicoviciu, intră în atenţia Comisiei care realizează devizul de restaurare 22 .
Intre problemele importante căreia i s-a acordat toată atenţia a
fost realizarea, revizuirea şi completarea listei monumentelor istorice de
pe teritoriul judeţului; în anul 1921 acestea cuprindeau: castelul din
Hunedoara, vestigiile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Veţel, Călan, apoi obiectivele de arhitectură de la Densuş, Gurasada, Ostrovul Mare, Rîu de Mori, Subcetate, Magna Curia, teatrul orăşenesc, Parva
Curia şi cimitirul „ceangăesc" din Deva 23 . Acestei liste i se adaugă în
1925 biserica din Curechiu 2 ~. In anul 1938 numărul monumentelor istorice din judeţ se ridica la 21 obiective, din care 15 biserici iar 2 obiective arheologice (Micia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa); încă din anul
1927, la insistenţele lui Roşka, toate peşterile din judeţ se cuprind în
lista monumentelor pe temeiul că acestea" au mari valori ştiinţifice,
numai astfel se pot mîntui de prăbuşire. Cu situaţia noastră geografică
centrală sint legate multe chestiuni a căror dezlegare o aşteaptă lumea
de la noi". Cu acelaşi prilej Roşka nota că Ohaba Ponor este atît un
interesant monument istoric cit şi unul de ştiinţă 25 .
N. Iorga şi I. Minulescu sînt printre aceia care vor sprijini deschis
cercetările arheologice de la Sarmizegetusa şi Micia, pe care autorităţile
le declaraseră deja rezervaţii arheologice, acordindu-le suprafeţe de 58
şi respectiv de 35 jugăre 2 s.
1s Idem, Adresa CMI, 26. VI. 1934, nr. 464.
20

Idem, Raport I. Mihail, Dosar 1932, II, nr. 419.
Idem, Adresă CMI, XI, 1937, nr. 745.
Idem, 13, V. 1942, nr. 8.
Ioan Opriş, Consideraţii privind începuturile activităţii CMIT, ActaMN,
XIV, 1977, p. 550-551.
24 Arh. Cl\fIT„ Referat M. Roşka; Proces verbal nr. 5, şedinţa 12. VI. 1925,
Proces verbal nr. 9, şedinţă 12. XII. 1925.
25 Idem, Raport Roşka, 23. VII. 1927, Dosar 1927, 30. VII, nr. 46.
26
C. Daicovici, Micia I, Cercetări asupra castrului, ACMIT, 1930-1931, p.
3-43 şi Idem, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina săpliturilor, in: ACMIT,
1932-1938, p. 355-405.
2t
22
23
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Adresă înaintată Secţiunii

regionale a Conus1unii Monumentelor din Cluj
detaliile pentru restaurarea biserici din Crişcior

conţinînd

Da că cercetarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice
a constituit un important sector al a c tivităţii de ocrotire, pe care C.M.I.
Secţia pentru Transilvania şi Institutul de Studii Clasice din Cluj, în
colaborare cu Muzeul din Deva le-a făcut astfel cunoscute, favorizîndu-le introducerea lor în larg circuit public, apoi sectorul arheologiei se
adaugă acestor preocupări majore făcînd din teritoriul judeţului un
centru al atenţiei naţionale: cetăţile dacice din munţii Orăştiei şi marile
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Fig. J - Adresă înaintată de Comisiunea Monumentelor Istorice profesorului Constantin
Daicoviciu prin care se solicită cercetarea monumentelor de artă de la Geoagiu.

situri doveditoare ale romanizării Daciei au constituit aici fenomene şi
realităţi istorice de o importanţă covîrşitoare pentru istoria patriei. Totodată ele au permis reliefarea unei adevărate şcoli de arheologie, care
a avut la Cluj, unul din centrele sale, iar în jurul său a dezvoltat personalitatea unei adevărate generaţii arheologice 27 .
1n 1922 I. Mallasz, acest director de muzeu extrem ele activ şi de
dăruit archeologiei, cere Comisiunii să aprobe săpături la Sarmizege21

Arh. CMIT 1938, Adresa Muzeului regional Deva, 4. XI. 210.
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tusa Ulpia, în colaborare cu AL Ferenczi, cercetări la care ulterior, din
1923, va fi captat şi C. Daicoviciu, care preia la propunerea lui Roşka
şantierul2 8 .

Societatea muzeală din Deva îi cere lui M. Roşka, în anul următor,
să efectueze săpături la Ohaba Ponor, continuate apoi în 1924 aici şi la
peşterile din raza comunei Ferari şi Crăciuneşti, ca şi în peştera Boului, lingă Urasca 2 n. În anul Hl25 din nou vor fi întreprinse cercetări
la Cioclovina, continuate în 1926, în raza comunei Ferari, la Gaura Cocoşului, Piatra Muntenilor, Coasta Vacii la Bordu Mare şi Părău! Găurii
(Ohaba Pono:'), Peştera Poienii (Ponor) şi vor continua cele de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa.
In acelaşi an D. M. Teodorescu începe săpăturile de la Costeşti1°,
~;ăpături finanţate în mod special de acum înainte ele comisie, numai în
~inii 1926-Hl27 ac'.ordînclu-se cîte 10.000 lei3 1 .
În planul ele cercetare sistematică a obiectivelor de epocă dacică
:şi romană, comisiunea va impulsiona în 1934 lucrările de la Costeşti şi
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, va întreprinde investigaţii la castrele
ele la Comiirnicel şi Vîrful lui Pătru din Munţii SebeşuluP~. În anul
Hl38 O:'t. Floca, numit încă în 1934 director al muzeului judeţean, sapă
aşezlirile ele la D· nlul Boteş şi Corabia, lîngă Zlatna, iar C. Daicoviciu
efectuează c·r:'.eU1rile în continuare, de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa33. în W'eh1şi an s-au mai făcut săpături la Micia, Uroiu, iar în anul
1940 în şantierele finanţate de comosie, se înscrie cel de la Co·.;teşti;
în anul următo~ O. Floca organizează şantierul de la Germisara iar cercetările clin Munţii Oră~tiei şi Ulpia Traiana continuă. Peste un an
C. Daicovici;_i co!1tinuă să facă săpături în Munţii Orăştiei şi Ia Ulpia,
în primul caz partdpînd şi muzeul naţional de antichităţi cu suma de
25Îl.OOO lei: la Ul pia Traiana, Institutul Naţional al Cooperaţiei ajută
şantierul alocîncl 200.000 lei pentru lucrări ele conservare şi consolida1·e3·1, pe cîncl c2tăţi!or cla:.:ice clin Munţii Orăştiei li se alocă suma de
3 milioane atît pentru cerc~tare cît şi pentru conservare 35 .
Foarte activ pe teren, I. Mallasz întreprinde o serie de acţiuni de
salvare care vor co!1cluce la dezvoltarea patrimoniului muzeului: în 1926
el achiziţionează cu fonduri reduse, o serie de piese descoperite întîmplător la Grădişte (un sarcofag, 2 cercei de aur, 2 monezi de bronz, 1
brăţară, alte podoabe şi ceramică) 3 n. Ulterior O. Floca este cel căruia i
se datorează re:·uperarea a numeroase monumente epigrafice de la Mintia, Geoagiu, Zam, Cinciş, Veţel etc.
Interesante ni se par, desigur la scara timpului respectiv, proiectele
0

Idem, 1922, 4. V. nr. 101, şi adresa CMI, nr. 2172.
Idem, Referat Roşka, 10. V. 1924, nr. 430.
30 Idem, Dare de seamă privind lucrările din 1925, 8. XII. nr. 619.
a1 Idem, Proces verbal nr. 1 din 21. I. 1927 şi Dare de seamă în ACMIT.,
1926-1928, p. 250.
a2 Idem, Titluri de lucrări, 1935, f.n.
aa Idem, Raport C. Daicoviciu, 1929, IX, nr. 216.
34 Idem, 1941, 11. VII, nr. 740.
35 Idem, Adresă CMIT, semnată de N. Iorga cu nr. 72 940, 22. VI. 1943 in
Dosar 1943, Fondul institut. Studii clasice, nr. 39.
se Decretul Legii nr. 2026/1943 în Monitorul oficial nr. 169/22. VII. 1943.
2a

29
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de conservare a monumentelor arheologice realizate pentru vestigiile de
la Grădişte şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa (C. Daicoviciu şi R. Wagner)37.
Judeţul Hunedoara, situat nu numai în centrul preocupărilor comisiei, dar şi înzestrat cu un muzeu care se manifestă autoritar, a înregistrat în perioada de care ne-am ocupat, ilustrînd-o cu cîteva exemple,
o reală politică de dezvoltare, cercetare, conservare şi apărare a patrimoniului cultural naţional în cadrul căreia pe plan local, se disting o
serie de personalităţi ca Mallasz, directorul muzeului judeţean şi coordonatorul acţiunilor de ocrotire pînă în anul 1930, C. Sporea, directorul Şcolii normale din Deva, profesorii Pavel Oprişa şi Emil Fugătă
din Brad, preoţii Bazil Botean din Ludeşti şi Romul Raca din Sarmizegetusa, cu toţii numiţi şi membrii corespondenţi ai comisiei. In acelaşi sens
un rol important revine Societăţii de arheologie a judeţului şi din 1934,
Asociaţiei culturale Sarmizegetusa, creată pe lingă acestea din urmă.
De aceea, desigur, după ce activitatea secţiei pentru Transilvania încetează în anul 1948, nu a fost surprinzător ca să se desfăşoare în anii
următori un proces firesc al operei de conservare şi ocrotire, caracteristic de altfel întregii ţări.
SUR L'ACTIVITI!: DE SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
CULTUREL NATIONAL DANS LE Dl!:PARTEMENT DE HUNEDOARA
(1918-1948)

Re sume
L'auteur persente Ies principaux oeuvres de recherches scientlfiques, de conservation et restauration des valeurs culturels-artistiques sur le territoire du departement de Hunedoara, l'oeuvre regarde par le prisme de l'activite de la Commission des Monuments Historiques - la section pour la Transylvanie.
Entre le 1919-1948 dans le departement de Hunedoara, la section nommee,
avec le Muse du departement, ont actionne avec de bons resultats, pour garder et
pour transmettre aux generations de l'avenir pas seulement Ies monuments historiques, nombreux dans Ie departement, mais aussi Ies importants valeurs archeologiques de l'histoire, de !'art et de l'ethnographie.
Ainsi ils sont presentes Ies principaux travaux de recherche scientifique dans
l'archeologie dace et romain qui ont permis Ia decouverte des vestiges exceptionnels: Ies cites daces des Montagnes d'Orăştie, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia etc.
L'auteur met en evidence Ies oeuvres scientifiques faits dans Ia ligne de monuments historiques, et leur signification pour connaitre l'histoire de la patrie
qui ont ete mis en evidence par l'initiative et l'aide materiei donne par cette
Commission.
Ils sont mentionnes quelques oeuvres, Ies plus importants, de renforcement,
conservation, restauration â Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Costeşti, Prislop, Gurasada, Peşteana, Hunedoara etc.
En mettant en circulation de nouvells dates et documents qui se referent
a la politique de sauvega•·dr·r Ie patrimoine culturel-national dans un departement avec de nombreux objectifs culturels, l'article contribue a une bonne connaissance des efforts et des realisations obtenues par Ies etablissements culturels
specialises.
37

Arh.CMIT, 1926, 23. X. nr. 730.

as Idem, 1928, 13. X. nr. 143 şi 10. X. nr. 138.
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In ansamblul măsurilor reformatoare ale împăratului Iosif al II-lea
un loc bine stabilit ocupa introducerea limbii germane în diferite domenii de activitate din provinciile imperiului. Avînd în vedere considerente politice şi culturale precise, Curtea de la Viena viza - este un fapt
deja stabilit - centralizarea, uniformizarea şi unificarea activităţii unor
compartimente ale vieţii publice din cadrul unui imperiu vast şi eterogen 1.
In ceea ce priveşte sistemul de învăţămînt al epocii, Iosif al II-lea
a hotărît ca, începînd cu 1 noiembrie 1784, să nu mai fie trimişi în şco
lile latine tineri care nu cunosc limba germană 2 • Se urmărea, aşadar,
prin această prevedere adaptarea învăţămîntului tendinţelor politicii de
centralizare, uniformizare şi unificare ale statului habsburgic.
Problema introducerii limbii germane în şcolile din Transilvania în
epoca iluminismului iosefinist a fost amplu discutată de autorităţile
locale. Ele stăruiau pentru menţinerea limbii latine în învăţămînt, uzînd
de tradiţiile culturale ale provincieP. fosă, aveau în vedere şi anumite
privilegii politice şi culturale, pe care le-ar fi pierdut prin aplicarea
acestei legi.
Frămîntările legate de introducerea limbii germane în învăţămînt
n-au ocolit nici centrul şcolar al Blajului. Aici s-au luat măsuri în această privinţă. 1n decembrie 1785 se raporta, deja, guberniului că 10 elevi,
admişi în prima clasă de gramatică a gimnaziului, au dovedit cunoştinţe
necesare din limba germanăt. în 1790, Curtea de la Viena hotărăşte
chiar numirea unui profesor de limba germană, care urma să fie retribuit din fondul religios transilvănean 5 . În cele din urmă, va funcţiona,
ca profesor de limba germană la Blaj, Iosif Katonay 6 •
Fenomenul predării limbii germane la Blaj, ca de altfel în toate
celelalte centre şcolare din Transilvania, trebuie interpretat nu numai
prin prizma scopului politic şi cultural, urmărit de Curtea de la Viena,
ci avînd în vedere şi consecinţele educative şi informative asupra elevilor. Aceştia puteau intra în contact, odată cu însuşirea limbii germane în limitele prevederilor programei şcolare 7 , nu numai cu elemen1

D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum,

Ediţie

nouă,

refăcută,

Bucureşti,

1967, P. 251.
2

Idem, p. 252.

a L. Protopopescu,

1174-1805,

Bucureşti,

Contribuţii
la
1966, pp. 151-154.

istoria

învăţămîntului

din

Transilvania

• Idem, p. 152.
s Idem, p. 214, nota 2.
s N. Comşa, Dascălii Blajului, Blaj, Tip. semin., 1940, p. 37.
1 De exemplu, la anul al treilea de gramatică, din cadrul gimnaziului, compoziţiile prevăzute pentru vineri dimineaţa aveau ca scop şi folosirea limbii germane. Aceeaşi problemă se punea în cadrul clasei a doua de umanităţi, unde
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tele de bază ale unei limbi de circulaţie continentală ci şi cu cîteva din
dimensiunile culturii germane vechi şi moderne, a cărui aport la evoluţia generală a spiritualităţii europene se cunoaşte îndeobşte.
Avînd în vedere aceste aspecte, putem înţelege mai bine şi interpreta la justa lor valoare documentele de arhivă, recent descoperite~.
Din cercetarea lor se conturează, după cum vom vedea, predarea limbii
germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Mărturiile do'..'umentare asupra acestei probleme, care reprezintă o
parte din vasta tematică a conţinutului învăţămîntului în centrul şcolar
al Blajului, sînt 4 Synopsis Materiae. Documentele ne apar ca un fel
de programe şcolare, care cuprindeau problemele fundamentale ce urmau să fie preparate de elevii înscrişi la examene. Ele ne dovedesc, în
mod concludent, nu numai nivelul învăţămîntului românesc la Blaj în
epoca respectivă din obiectul de studiu al limbii germane, ci şi capacitatea cadrelor didactice, deci nivelul pregătirii lor de specialitate, în
cadrele impuse de prevederile programelor şcolare.
Redactate, de regulă, în limba latină de profesorul care preda obiectu: de studiu, în cazul de faţă era Grigore Moldvai (Moldovan)9, aceste
Synopsis Materiae sau „matesuri", cum mai sînt cunoscute în literatura istorică, erau trimise forului tutelar imediat următor. In situaţia
gimnaz:ului românEsc de la Blaj erau expediate lui Ioan Lemeni, în
dubla sa calitate: episcop al românilor greco-catolici din Transilvania
şi director sup:-em al aceleiaşi instituţii de învăţămînt 10 .
vinerea, înainte de
masă, exerciţiile alternative asupra stilului se efectuau nu
numai în limba naţională ci şi în limba germană. Cf. Norma regia pro scholis
Magni Principatus Transilvaniae Josephi II. Caesar. Avg. Magni Principis Trans.
ivssv edita M. DCC. LXXXI, Cibinii, Typ. Martini Hochmeister, p. 50, 54, 55, 61,
72. Vezi şi L. Protopopescu, op. cit., p. 205, 206, 211.
8 Arhivele statului. Filiala jud. Alba. Fondul Mitropolia română unită Blaj
(Cabinetul mitropolitului), 241/1841, 1455/1843, 1510/1845.
8 Gr. Moldvai (1806-?), originar din Pinticul săsesc (jud. Cluj), a rămas
cunoscut în istoria invăţămintului românesc din Transilvania prin activitatea sa
didactică, desfăşurată la Beiuş (1833-1834) şi Ia Blaj (1834-1845). A funcţionat ca
profesor de limba germană la şcoala de obşte (normală) şi la gimnaziu (liceu).
Implicat în procesul lemenian, Gr. Moldvai va fi destituit din corpul didactic şi
expulzat din rîndul clerului greco-catolic. Tîrziu, va activa ca dascăl Ia şcoala
normală din Braşov (N. Comşa, op. cit., p. 70).
Prin efortul depus la cat<:•dră, de pe urma căruia a rămas un manuscris,
astăzi p!erdut. despre Istoria literaturii germane pentru elevi (cf. I. Wolff, Herderianismul - componentă a ideologiei generaţiei române de la 1848 din Transilvania, în Marisia, Vlll. 1978, p. 150-151), prin activismul cultural, fiind unul din
cărturarii blăjeni abonaţi ai pc>riodirelor braşovene, editate de G. Bariţ (George
Bariţ şi contemporanii săi, IV, Coordonatori: Ştefan Pascu şi Iosif Pervain, Bucureşti, 1978, passim) şi prin adeziunea Ia ideile de reformare a învăţămintului românesc de Ia Blaj, vis-a-vis de proiectul din 14 octombrie 1842 (I. Mârza, Proiecte
dP reformare a învăţămintului la Blaj în anii premergători revoluţiei de la 1848
în Sargetia, XIV, 1979, pp. 329-342) Gr. Moldvai se înscrie în galeria dascălilo;
progresişti ai Blajului în ajun de revoluţie (Cf. şi N. Albu, Istoria şcolilor româneşti din 'Trc~nsi!vonia în'.re lii110-186Î, Bu ·ure;ti, l'lîl. p. 31, :l5, 40).
10
Din vasta bibliografie asupra acestei instituţii de învăţămînt românesc,
reţinem în acest context doar: I. Antonelli, Breviariu istoricu alu scoaleloru de
in Blasiu, în Program·u Gimn{!siului superore, Preparandiei, Normei şi şcolei populare de fetiţie de in Blasiu pre anulu scolasticu 187617, B!asiu, Cu tip. Semin .•
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Primul Synopsis Materiae 11 , pe care-l vom cerceta şi interpreta, a
fost redactat de profesorul Gr. Moldvai. Se referă la primul semestru
al anului şcolar 1841. Examenul la limba germană pentru elevii gimnaziului din Blaj urma să se desfăşoare, sub patronajul episcopului şi
directorului suprem al instituţiei Ioan Lemeni, la 4 februarie 1841 (Vezi
Anexa I). Din cercetarea elevilor care trebuiau să răspundă la examen
(Nomina Rospandentium) rezultă că urmau să se prezinte în faţa comisiei examinatoare 90 de cursanţi. Aceştia erau împărţiţi pe clase, după
cum urmează: 10 poetae, 20 rhetores, 13 syntaxistae, 19 grammatistae
şi 27 principistae (Vezi Anexa I). De fapt, sînt numai 89 elevi înscrişi,
fiindcă numărul 63 nu apare precizat în Synopsis Materiae (Fig. 1).
Sub raportul identificărilor unor elevi din cele 5 clase gimnaziale căci aceasta era structura gimnaziului latin de la Blaj nu am reuşit,
să avem, în acest stadiu al investigaţiilor, rezultate concludente. In
schimb, numele şi prenumele elevilor, redactate în limba latină specifică Transilvaniei primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, ar prezenta
interes mai ales în ceea ce priveşte cercetările lingvistice cu profil onomastic (Cf. Anexa I).
Insă, o importanţă deosebită prezintă Synopsis Materiae, în ceea
ce priveşte conţinutul învăţămîntului la gimnaziul din Blaj, Partea finală a documentului include un paragraf, intitulat Conplexus Materiae
(Vexi Anexa I). Cercetarea şi interpretarea acestuia ne pune în faţa
problemelor majore din obiectul de studiu, în cazul de faţă limba germană, pentru care urmau să se pregătească elevii înscrişi la examen 12 •
Din parcurgerea celor 7 paragrafe, înregistrate în Conplexus Materiae,
rezultă că profesorul Gr. Moldvai a propus elevilor de la gimnaziul
căriesc din Blaj în cursul semestrului I al anului şcolar 1841 problemele
de bază ale morfologiei şi sintaxei germane, fără să fi fost neglijate
cititul şi scrisul13.
Din problematica fundamentală a morfologiei germane, ce urma să
fie aprofundată de elevii înscrişi la examen, reţinem declinarea substantivelor, adjectivelor şi pronumelor („Nomina substantiva, adjectiva,
et pronomina declinare"), conjugarea verbelor auxiliare, regulate şi neregulate („Auxiliaria, Regularia, ac lrregularia verba flectere") şi, în
fine, în direcţia utilizării diferitor prepoziţii {„Praepositiones diversos
casus regentes") 14 (Anexa I).
Prin obiectul de studiu al limbii germane se urmărea, după cum
rezultă din materialul arhivistic cercetat, nu numai pregătirea elevilor
1877, pp, 5-22; N. Brănzeu, Şcoalele din Blaj. Studiu istoric, Sibiu, „Tipografiau,
1898, pp. 50-58; N. Albu, op. cit., pp. 26-28.
Pentru o interpretare critică a literaturii istorice cu privire la şcolile de la
Blaj pînă la revoluţia din 1848 (inclusiv despre gimnaziu) d. I. Miirza, Istoriografia românească cu privire la şcolile din Blaj, ms., 51 p.
11 Arhivele statului. Filiala jud. Alba. Fondul Mitropolia română unită Blaj
(Cabinetul mitropolitului), 241/1841, f. 1 r - 2 r. Se susţine existenţa unui material arhivistic similar, pentru liceul de la Blaj, în anul şcolar 1839/1840. Cf. N.
Albu, op. cit„ p. 40.
12 Idem, f. 2 r.
13
H

Ibidem.
Ibidem.
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Synopsis l'Jateriae [ ... ] peutru examenul semestrului I 1841, f. J r.
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cu temeinice cunoştinţe toeretice ci şi instruirea lor pentru activitatea
pe care urmau să o desfăşoare după încheierea cursurilor. Mai
precis, prin cunoştinţele transmise, conducerea gimnaziului din Blaj şi
profesorul Gr. Moldvai urmăreau ca elevii să fie capabili a folosi limba
germană în sfera diferitelor compartimente ale viitoarelor ocupaţii. Numai aceasta poate fi explicaţia unor prevederi cit se poate de clare din
Conplexus Materiae. Avem în vedere problematica însumată de paragrafele 5-7, în care se menţionează atît metoda construirii de „breves
sententias", prin aplicarea regulilor generale ale sintaxei, cit şi exerciţiile de traducere din limba germană în limba maternă elevilor, „in
vernaculum" 15 (Anexa I). In mod firesc, nu se putea neglija caligrafia
aceluiaşi obiect de studiu, pentru care se indicau, în concordanţă cu
specificul limbii germane, atît de necesarele „Specimina Calligraphiae" 16
(probabil, în caractere gotice) (Anexa I).
După cum rezultă din Synopsis Materiae, elevii din clasele de poetae, rhetores, syntaxistae, grammatistae şi principistae de la gimnaziul
românesc din Blaj, înscrişi pentru examenul primului semestru al anului şcolar 1841, trebuiau să pregătească pentru limba germană subiectele
mai sus prezentate. Ne exprimăm regretul că, din documentul arhivistic
cercetat, nu apar calificativele obţinute de elevii examinaţi (cum am întîlnit pentru alte obiecte de studiu la acelaşi gimnaziu) şi nici acea
diferenţiere a obiectului de studiu pentru fiecare clasă. Cu siguranţă
că trebuie să fi existat o asemenea individualizare în predarea limbii
germane. Avem în consideraţie nu numai gradul diferit de dezvoltare
intelectuală a elevilor de la o clasă la alta ci şi evoluţia istorică a limbii
şi literaturii germane, complexitatea gramaticii etc. Toate acestea presupuneau o jalonare a materiei predate, după nivelul diferit de înţele
gere a „Regii Gymnasii Blasiensis Iuvenes".
Pentru semestrul al doilea al anului şcolar 1841, propunerea limbii germane la clasele gimnaziale din Blaj nu diferă faţă de situaţia
semestrului I, decît cu cîteva excepţii. Aceasta rezultă din parcurgerea
unui nou Synopsis Materiae, redactat în vederea susţinerii examenului
semestrului al doilea, la 1 iulie 18411 7 (Anexa II). Se poate constata,
dintr-o cercetare paralelă a celor două Synopsis Materiae pentru anul
şcolar 1841, aceeaşi structură la Nomina Examinanclorum. Pentru semestrul al doilea sînt incluşi 90 de elevi. Diferenţe există doar în ceea
ce priveşte persoanele elevilor înscrişi pentru a participa la examene.
Numărul elevilor rămîne acelaşi1 8 (Cf. Anexa I-II).
Investigaţii recente de arhivă ne-au pus în faţa unor documente
similare, din care rezultă de asemenea predarea limbii germane în gimnaziul ele la Blaj1 9 • De data aceasta este vorba de examenul semestrului
al doilea al anului şcolar 1843. Data era fixati'1 pentru 4 iulie 1843
(Anexa III).
practică,

15
lG

17
lS
19

Ibidem.
Ibidem.

Idem, f. 3 r -

4 r.

Ibidem.

Arhivele statului. Filiala jud. Alba. Fondul Mitropolia
1455/1843, f. 9 r - 10 V.
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Adresat aceluiaşi episcop al românilor greco-catolici ş1, m acelaşi
timp, director suprem al gimnaziului regesc din Blaj, în formularea clasică pe care o cunoaştem deja, Synopsis Materiae conţine înregistraţi, în
cadrul rubricaturii Nomina Examincmclorum, 69 de elevi ai acestei instituţii de învăţămînt românesc 20 . Elevii, care urmau să se prezinte la
examen, sînt împărţiţi în două grupe. „In Prima Divisione" apar 26 de
elevi înscrişi. „In Secunda Divisione" au fost incluşi 43 de elevi2 1 (Anexa
III). Numărul total al elevilor planificaţi pentru examenul de limba germană, la cursul predat de profesorul Gr. Moldvai, este de 68. Asa reiese
din ultima poziţie de la Synopsis Materiae 22 • In realitate. au fost 6!-1 de
elevi, fiindcă numărul 46 din cadrul celei de a doua diviziuni se rf>petă23. (Fig. 2).
Conţinutul învăţămîntului, ce se degajă cu claritate din Comp!exus
Materiae 24 , nu diferă faţă de problematica pusă în faţa elevilor de la
aceeaşi instituţie de învăţămînt pentru cele două semestre ale anului
şcolar 1841 (Cf. Anexa I-III).
Aceasta este situaţia predării limbii germane la gimnaziul românesc din Blaj pentru semestrele I-II ale anului şcolar 1841 şi pentru
semestrul II al anului 1843. Din alte investigaţii de arhivă există posibilitatea să analizăm aceeaşi problematică pentru semestrul II al anului şcolar 1845 2 ". Avem la îndemînă un Synopsis Materiae, adresat lui
Ioan Lemeni, episcopul ele la Blaj şi directorul suprem al gimnaziului
crăiesc din lo:::alitate 26 . Structura materialului arhivistic este deja cunoscută, din documentele anterior prezentate.
Examenul pentru semestrul al doilea al anului 1845 urma să aibă
loc la 7 iulie 1845 2i, deşi, iniţial, examenele publice în gimnaziul din
Blaj fuseseră programate pentru 14 iulie2s.
Synopsis .Wateriae pentru semestrul al doilea al anului şcolar 1845
însumează, în partea întîi, 91 de elevi. Ei urmau să se prezinte la examenul de limba germană, sub conducerea profesorului Gr. Moldvai29.
Elevii detectaţi în Nomina Examinandorum erau împărţiţi pe clase,
după cum urmează: 8 poetae, 12 rhetores, 18 syntaxistae, 22 grammatistae, 31 principistae30 (Anexa IV).
Ca şi în cazul celorlalţi elevi, înscrişi la examenul de limba germană pentru semestrele anului şcolar 1841 şi pentru al doilea semestru
al anului 1843, nici din acest Synopsis Materiae nu am descoperit, cel
20

21
22

23

24

Ibidem.
Ibidem.
Idem, f. 10 r.
Idem, f. 9 v.
Idem, f. 10 r.

25 Arhivele statului. Filiala jud. Alba. Fondul Mitropolia
1510/1845, f. 3 r - 4 V.
28 Idem, f. 3 r.
27

română unită

Blaj,

Ibidem.

211

Cf. scrisoarea lui Gr. Moldvai, „in R. Gym. Blasiensem Lingvae Ger. Professor", datată Blaj, 6 iulie 1845, adresată episcopului Ioan Lemeni, în Arhivele
statului, Filiala jud. Alba. Fondul Mitropolia română unită Blaj, 1510/1845, f. 1 r 2 V.
29 Idem, f. 3 r 4 r

'° Ibidem.
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Tabel cu elevii gimnaziului cra1esc din Blaj, care urmaa
din 4 iulie 1843.
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puţin

în stadiul actual de cercetare, elevi care, în anii revoluţiei sau
chiar ulterior ei, s-ar fi evidenţiat în diferite domenii ale istoriei Transilvaniei31. Ca şi în cazul celorlalte Synopsis Materiae, cercetarea elevilor ar fi interesantă, după opinia noastră, din punctul de vedere al
lingvisticii onomastice (Anexa IV).
Comparativ cu situaţia celorlalte examene la limba germană, prezentate deja în cadrul comunicării de faţă, nu am întîlnit nici o schimbare esenţială, în ceea ce priveşte materia pentru examen, ce urma să
fie preparată de elevi3 2 • Chestiunile obiectului de învăţămînt al limbii
germane, asupra cărora s-au fixat conducerea gimnaziului românesc din
Blaj şi profesorul Gr. Moldvai, au rămas, în mare, aceleaşi. Micile deosebiri existente se referă la formulări. Acestea se încadrează, totuşi, în
tipicul destul de aparte al unor documente similare, atît de importante
pentru cercetarea conţinutului învăţămîntului românesc la gimnaziul
regesc de la Blaj (Anexa I-IV).
Aşadar, şi pentru examenul din 7 iulie 1845, care încheia semestrul
al doilea al anului şcolar 1845, elevii urmau să prepare din limba şi
literatura germană, predată de acelaşi Gr. Moldvai, chestiunile fundamentale ale materiei. Acestea vizau nu numai o pregătire teoretică ci
şi una practică 33 (Anexa IV). Cînd facem asemenea precizare, avem în
vedere tematica de ansamblu a examenului la obiectul de studiu respectiv. Era concentrată, în mod firesc, în jurul unor probleme majore de
morfologie şi sintaxă. Aşa erau, de pildă, declinarea substantivelor, adjectivelor şi pronumelor, conjugarea verbelor auxiliare, regulate şi neregulate, utilizarea diferitelor prepoziţii, alcătuirea unor propoziţii
scurte, pe baza regulilor generale ale sintaxei, traducerile în limba română şi nelipsitele exerciţii de caligrafie 34 (Anexa IV). (Fig. 3.).
Concluziile care se impun pe marginea cercetării despre predarea
limbii germane la gimnaziul crăiesc de la Blaj în prima jumătate a secolului al XIX-lea - aşa cum se conturează din documentele pe care
le publicăm acum - se referă nu numai la importanţa informativă şi
formativă a obiectului de studiu ca atare pentru elevii instituţiei de învăţămînt de la Blaj ci şi la semnificaţia culturat:-politică a aceleiaşi
probleme.
Prin predarea limbii germane la gimnaziul românesc de la Blaj de
către profesorul Gr. Moldvai elevii au putut beneficia de certe cunoştinţe teoretice, aplicabile ulterior în practică, avînd la bază problemele fundamentale ale morfologiei şi sintaxei limbii germane. Mai mult
31 Menţionăm
cetării elevilor de

aceasta, fiindcă am obţinut rezultate interesante, în cazul cerla gimnaziul crăiesc din Zlatna şi de la liceul din Blaj, pornind de la cîteva informaţii documentare, coroborate cu unele lucrări de specialitate - avem în vedere mai ales S. Dragomir, Studii şi documente privitoare
la revoluţia românilor în anii 1848-49, II, Sibiu, Tip. „Cartea Românească din
Cluj·', l'J4·1, pp. 144-160 (Verzeichnis der siebenbiirgisch romdnischen Intelligen,...
ten fiir das Jahr 1849). Cf. I. Mârza, Elevi ai gimnaziului crăiesc din Zlatna, I-II,
în Apulum, X, XV, 1972, 1977, pp. 347-372, 409-430; idem, Elevi ai liceului din
Blaj (1836-1837), în AIIACN, XI, 1978, pp. 417-427.
32 Doc. 1510/1845, f. 4 r.
33
34

Ibidem.
Ibidem.
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Fig. 3 -

Conplexus Materiae cu problematica limbii germane pentru examenul din 7 iulie 1845.
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ca sigur că, alături de cunoştinţele teoretice şi practice, propuse în
-cadrul altor obiecte de învăţămînt de la acelaşi gimnaziu, studiul limbii
germane va fi fost folosit, prin suma noţiunilor transmise, de către
foştii elevi, în diferite domenii ale vieţii politict-, culturale, religioase
şi economice din Transilvania secolului trecut.
Parte integrantă a conţinutului învăţămîntului din acest centru şco
lar transilvănean - avem în vedere gimnaziul din Blaj - predarea
limbii germane capătă noi şi importante valenţe culturale şi politice.
Ne gîndim, în contextul acestei comunicări*, doar la două exemple.
Ideile lui Herder sau ale altor filosofi germani3 3 , mai ales cele cu
privire la limbă şi popor, naţiune şi stat, educaţie etc. au putut pătrunde
în centrul intelectual românesc de la confluenţa Tîrnavelor, alături de
alte căi, şi prin lecţiile de limba şi literatura germană, susţinute de
profesorul Gr. Moldvai. Cu atît mai mult cu cit acestui profesor i se
atribuie manuscrisul Istoria literaturii germane pentru elevi şi posesia
unor volume din opera lui Herder 36 . De asemenea, prin cunoştinţele de
limba• şi literatura germană, elevii blăjeni au putut înţelege mai bine
tainele filosofiei germane (kantiene), mai ales acea profesată de Krug,
prin cursurile lui S. Bărnuţiu şi T. Cipariu.
Neîndoios că, prin cursurile lui Gr. Moldvai de la gimnaziul din
Blaj - ale căror dimensiuni le putem întrezări cu ajutorul documentelor de arhivă prezentate - s-au putut răspîndi o parte din ideile
herderiene sau a fost facilitată înţelegerea filosofiei kantierie printre
viitorii intelectuali români, unii dintre ei participanţi la revoluţia de la
1848-1849, formaţi pe băncile aceleiaşi instituţii de invăţămînt. Iată
două exemple, concludente după opinia noastră, care amplifică semnificaţiile cultural-educative ale limbii germane ca obiect de studiu într-un
centru şcolar transilvănean de talia Blajului, în anii premergători revoluţiei.

• Text prezentat în cadrul Sesiunii ştiinţifice „Unitate şi continuitate în
istoria poporului român", organizată de Muzeul judeţean Hunedoara Deva,
intre 16-17 noiembrie 1979.
35 In legătură cu influenţa filosofiei germane în centrul şcolar al Blajului,
mai ales asupra profesorului S. Bărnuţiu, vezi, dintre ultimele cercetări: D. Ghişe,
P. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea activităţii filozofice a lui Simion Bărnuţiu,
în Revista de filozofie. XI, 3, 1964, pp. 359-369; P. Teodor, Noi precizări în legă
tură cu izvoarele lucrărilor bărnuţiene, în Studia, 1, 1972, pp. 33-38; A. Andea,
Libertatea naţională în concepţia lui Simion Bărnuţiu, în Centenar muzeal oră
dean, 1972, PP. 295-302; idem, Libertate şi proprietate în concepţia lui Simeon
Bărnuţiu, în Studia, 1, 1973, pp. 33-51; idem, Beitrăge zum pădagogischen Denken Simeon Bărnuţius in der Zeit seiner Blajer Tiitigkeit, în Noesis, III, 1975,
pp. 187-198.
36 I. Wolf, art. cit„ p. 148, 150.
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ANEXA
I

SYNOPSIS MATERIAE

pro
Primo Semestrali Examine

quod

Regii Gymnasii Blasiensis Iuvenes
Lingvam Germanicam frequentantes

sub Praesidio
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini IOANNIS LEM:€NY de eadem
Divina Miseratione per Magnum Transylvaniae Principatum partesque eidem
reapplicates Episcopi Graeci Ritus Catholicorum Regii item Gymnasii Blasiensis
Supremi Dircctoris,
Anno 1841. dic 4ta Februarii subiverunt.

NOMINA

RESPONDENTIUM

___ ,_P_O_E_T_A_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2_I_l_P_ap~p=--G_re~g~o_n_·u_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

__
1

1

Boer Ioannes

22

Papp Simeon

2

Borsan Ioannes

23

Rătz

3

Fekete Michael

24

Szabo Antonius

4

Kolbăszi

25

Szabo Carolus

5

Lukăts

Elias

26

Szejkely David

6

Puskăs

Georgius

27

Szpetecian Nicolaus

Sigismundus

Ioannes

Ioannes

7

Rătz

28

Szi.monis Ladislaus

8

Szora Antonius

29

Thordasy Amos

9

Tt>rOk Rudolphus

30

Vlad Nicolaus

--- -----------------·-------------'-------------!

___ _______________ - - - ______________________ ,
10

,.

Vintze Aaron

SYNTAXISTAE
Bârna Iosephus

RHETORES

31

11

Angyel Ioannes

32

Deăk

12

Benyei Basilius

33

Fabian Ludovicus

I

Georgius

- - - ------····------·----·--!----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

_1_3_ Cson~ .... ai Samuel
14

---

:. ~- Hobitza Ioannes

Dobrin Nicolaus

Farkas Demetrius

16

Farkas Michael

17

--18

Laszlo Antonius

-

Mathe Georg__i_u_s____________________
_
-l\~lc-lo-v-·a-·1-1-I.:!ias

---------------- - - -

Oltyan Ladislaus
----------------Papp Alexander

Fejervări

Nicolaus

Papp Basilius

1

36

I - 37

38
39

Illee Alexandre

_1_9_,_K_o_r_k-os--S-'1-·1u-eo_n_ _ _ _ _ _ _ _ _

--zoi

35

------··--------------

15

I 40

41

_P_a_p_p_I_ac_o_b_1_1s_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Papp Nicola·1s
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NOMINA

42
43

---

-

Schotropa Simeon

66

Baralovits Athanas.

Veltz Nicolaus

67

Boer Georgius

68

Criste Ioannes

69
70
71
72
73

Csâklany Alexander

GR A M M A T I ST A E

44
45
46
47
48
49
--50
--51
--52
--53
--54
--55

--

Arpadi Alexander
Baternai Gregorius
Beldian Simeon
Csungar Petrus
Csuts Nicloaus
Manuel Procopius
Kutfalvi Ioannes
Ladai Simeon
Nemes Alexander
Nemes Basilius
Oltyan Basilius
Ontyân loannes

57

Papp Michael

--58

Papp Laurentius

59

Papp Nicolaus

60

Papp Theodorus

-----

74
--75
--76
77
--78
79
--80

Elekesy Theodorus

56

---

EXAMINANDORUMf

---

Deak Nicolaus
Fiigedi Basilius
Fiigedi Demetrius
Gerendi Simeon
German Angelus
Getzi Basilius
Gusaile Moises
Lazar Alexander
Matsuha Flore
Maera Alexander
Moldvai Paulus

81

Moldovan Philon

82

Kyagoi Basilius

----83

Papp Basilius

84

Papp Georgius

85

Papp loannes

86

Porea Ioannes

---

61

Papp Stephanus

62

Raduly Iacobus

87

Ratz Ioannes

PRINCIPISTAE

88

Szabo Ioannes

64

Aranyasy Iosephus

89

Tartza Daniel

65

Aaron locahimus

90

Ungur Dyonisius

---

CONPLEXUS MATERIAE
1. Bene germanice legere.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomina substantiva, adjectiva, et pronomina declinare.
Auxiliaria, Regularia, ac Irregularia verba flectere.
Praepositiones diversos casus regentes.
Methodum breves sententias secundum generales regulas syntaxeos construendi.
Plurimi in vernaculum vertere sunt exercitati; - his accessere.
Specimina Calligraphiae.

F. 2 v: „841 E Lingua Germanica".
Arhivele statului. Filiala judeţului Alba. Fondul Mitropolia
Blaj (Cabinetul mitropolitului), 241/1841, f. 1 r - 2 r.
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n
SYNOPSIS MATEBIAE
pro
Secundo Semestrali Tentamine
quod
Regii Gymnasii Blasiensis Iuvenes
Llngvam Germanicam frequentantes
sub Praesidio
lllustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini IOANNIS LEMl!:NY de eadem
Miseratione per Magnum Transylvaniae Principatum partesque eidem reapplicatas Episcopi Graeci Ritus Catholicorum Regii item Gymnasii Blasiensis Supremi
Directoris
Anno 1841 die 1ma !ulii subiverunt
NOMINA EXAMINANDORUM

22
23
24
25
26
27

POETAE
1

Boer Ioannes

2

Borsâ.n Ioannes

---

3
Pekete Michael
--4
Kolbâszi Ioannes

5

Lukats Elias

6 ....!'.._uskâs
---

Szora Antonius

8

Torok Rudolphus

Szabo Carolus
Szcjkely David
Szpetecian Nicolaus
Szimonis Ladislaus
Vlad Nicolaus
SYNTAXISTAE

Georgius

7

Szabo Antonius

28
Bârna Iosephus
---29
Dcak Georgius
--30
Fâbian Ludovicus

9

- - - Vintze Aaron

31
32

Hobitza Ioannes
Papp Alexander

Csongvai Samuel

33
34

13

Dobrin Nicolaus

35

Papp Nicolaus

14

Farkas Demetrius

15

Farkas Michael

16

Illee Alexander

17

Korkos Simeon

18

Papp Basilius

19

Papp Gregorius

20

Papp Simeon

41

Csungar Petrus

Rătz

42

Csuts Nicolaus

·---

RHETORES

10

Angyel Ioannes

li

Benyei Basilius

12

-------

---

Oltyan Ladislaus
Papp Iacobus

-------

36

Schotropa Simeon

---

37

·-!----

Veltz Nicolaus
GRAMMATISTAE

38

Arpadi Alexander

39

Batemai Geogius

40

Bcldian Simeon

---

---

21

Ioannes
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NOMINA EXA:llllS".<\NDORlJlll

43

Elekesy Theodorus

44

Manuel Procopius

45

Kutfalvi Ioannes

46

Ladai Simeon

47

Nemes Alexander

48

Nemes Basilius

49

Oltyan Basilius

---------

50
51
52

Ontyăn

I
I Papp

531

541
55

1~1 Boer Georgius

Barbalovits Athanas.

I 67

I

68

Criste Ioannes

69

Csăklăny

70

Deak Nicolaus

71

Fiigedi Basilius

72

Fiigedi Demetrius

73

Gerendi Simeon

74

German Angelus

-------

Ioannes

---

Michael

Papp Laurentius

75

Papp Nicolaus

76

Papp Theodorus

I Papp

Getzi Basilius
Gusaile Moises

Lazăr

78

Matsuha Flore

Alexander

Pascheu Basilius

79

l\Iera Ale.xander

57

Raduly Iacobus

80

Moldvai Paulus

58

Sojmosan loannes

81

Moldovan Philon

59

Singeorzan Ioannes

82

Nyagoi Basilius

60

Tanko Simeon

83

Papp Basilius

61

Tille Ioannes

84

Papp Georgius

62

Vitez Gregorius

85

Papp Ioannes

63

Vladislav Paulus

86

Porea Ioannes

PRINCIPISTAE

87

Rătz

64

Aranyasy Iosephus

88

Szabo Ioannes

65

Aaron Ioachimus

89

Tartza Daniel

90

Ungur Dyonisius

~I
-----

---

---

--

--

77

---

Stephanus

Alexander

Ioannes

CONPLEXUS MATERIAE
Bene germanice legere.
Nomina substantiva, adjectiva, et pronomina declinare.
Auxiliaria, Regularia, ac Irregularia verba flectere.
Praepositiones diversos casus regentes.
Methodum breves sententias secundum generales regulas syntaxeos construendi.
Plurimi in vernaculum vertere sunt exercitati; - his accessere.
Specimina Calligraphiae.
4 v: „841 E Lingua Germanica•.
Arhivele statului. Filiala judeţului Alba. Fondul Mitropolia română unită
Blaj (Cabinetul mitropolitului), 241/1841, f. 3 r - 4 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.
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III
SYNOPSIS MATERIAE
pro

Secundo Semestrali Tentamine
Recii Gymnasii Blasiensis Iuvenes
Linsvam Germanicam frequentantes
sub Praesidio
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini IOANNIS LEMJ!:NY de E.adem
Divina Miseratione per Magnum Transylvaniae Principaturn partesque eidem reapplicatas Episcopi Graeci Ritus Catholicorum Regii item Gymnasii Blasiensis
Supremi Directoris,
Anno 1843 die 4

NOMINA

In
I

--2
--3
--4
--5
--6
--7
--8
--9
--10
---

Aaron Ioachi.
Barbalovits Athan.
Beldian Simeon
Cassian Georgius
Cerneli Demetrius
Czetz Basil

In Secunda Divisione

Gramma Alex.
Guscheile Moises
Fabian Ludovicus
Hobitza Ioannes
Medesan Nicol.

13
Menei Nicol.
---.
14
Nemes Basil

--15
Manuel Procop.
--16

Oltean Basil

17

Papp Iaco bus

18

Papp Laurent.

27

Anka Petrus

31

Balinth Georg.

--Aranyasi Iosephus
28
--Barbuz Gabriel
29
--Barna
Ioann.
30
--32

Darabant Ioan.

12

-.--

EXAMINANDORUM

Prim a Divisione

li

---

Uulii subiverunt.

--33
--34
--35
--36
--37
--38
--39
---

Beretzki Alex.
Bran Eman.
Csaklany Alex:.
Ciugudean Basil
Deak Ioannes
Demsusan Beniam.

40

Dregus nasil

41

Dohe Michael

42

Dumbrava Ioann.

43

Enyerli Emanuel

44

Dumbrava Ioan.

45

Gyorgy Ioano.

---

--19
Papp Stephanus
--Papp Theodorus
20
--21
Sengiorzan Ioann.
---

Boer Georg.
Boer Moyses

---

--Hozon Basilius
46
--Iovian Iosephus
47
---

22

Soimesan Stepahn

47

Kajaan Georgius

23

Szabo Ioannes

48

Koszte Iosephus

24

Tanko Simeon

49

25

Tille Ioan.

50

Leliutz Philemon

26

Vlad Nicol.

51

Lazăr

-----

---

Kutfalvi Demetrius

---

Georgius
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NOMINA EXA.llINANDORIDl

52

Lupu Theodorus

--Moldovan Nicol.
53
--54
--- Nyagoi Basil
55
Orosz Emanuel
56
---

Pavo Basilius

57

Papp Georgius

58

Papp Ioseph.

59

Papp Basil minor

60

Papp Basil maior

61
62

Papp Ioan.

63

Petrăn

64

SzOts Georg.

68

Zeppa Ioann.

Papp Simeon
Nicol.

--65
Ungur Dyonis.
--66
Valea Ioan.
--67
Vecherean Ioan.

Complexus Materiae

1. Bene legere germanice.
2. Nomina Substantiva, Adiect. Pronomina declinare.
3. Auxiliaria, Regularia, ac irregularia verba flectere.
4. Praepositiones diversos casus regentes.
5. Methodum breves sententias secundum generales regulas syntaxeos construendi.
6. Omnes ex prima divisione, ex secunda capaciores in vernaculum vertere sunt
exercitati,
Quibus accessere specimena Calligraphiae.
F. 10 v: 843 Die 4a Julii e lingua Germanica.
Arhivele statului. Filiala
Blaj, nr. 1455/1843, f. 9 r - 10 r.

judeţului

Alba. Fondul Mitropolia

română

unită

IV
Conplexus Materiae
pro
Secundo Semestrali Tentamine
quod
Regii Gymnasii Blasiensies Iavenes
LingYam Germanicam frequentantes
sub Praesidio

Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini IOANNIS LEMENY de Eadem
Divina Miseratione per Magnum Transylvaniae Principatum partesque eidem reapplicates Episcopi G. R. Catholicor. Regii item Gymnasii Blasicnsis Supremi
Directoris
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Anno 1845 die 7 !ulii subiverunt
NOMINA EXA..'\IINANDORUM

Poetae

35

1

Barbalovits Athan.

36

Stojka Adam

2

Comeli Demetrlus

37

Szots Gregor

3

Darabant Ioannes

38

Valia Ioannes

4

Csiugudian Basil

5

Elekesi Theod.

39

Aaron Nicolaus

6

Guseile Moises

---

---

Grammatistae
40

Banyesz Michael

41

Boesat Alexand.

42

Boterla Alexander

Rhetores

43

Deak Cyrilus

Aaron Joseph.

44

Dendiu David

Barbuz Gabri

45

Elekfi Ioannes

46

Filip Georgius

--7
Marosan Ioannes
--8
Szabo Ioannes
---

--9

--10
--11
--12
--13
--14
--15
---

---

Serban Cyrllus

Balastelki Alym.
Bats Ioannes
Demsusan Beniam.
Kutfalvi Demetrius
Laszlo Nicol.

--47
--48
--49
--50
---

Laday Nicol.
Marcu Samuel
Maxin Ioannes
Miksa Iosephus

16

Loliutii Philemon

51

17

Nemes Constanti

52

Moldovan Ioannes

18

Nemes Ioannes

53

Marosan Basilius

19

Orosz Demetrius

57

Tordâsi Ioannes

58

Triff Alexand.

-----

20

--21
--22
--23
--24
--25
--26
--27

Papp Simeon.
Syntaxistae
Beretzki Alex.
Boer Moises
Gyorgy Ioannes
Kaluger Basil

---

Komea Leon

31

Oltian Iacobus

32

Orosz Emanuel

33

Petrutia Georgius

--29
Lazăr Georg.
--30
Lup Theod.
---

------34

Axente Ariton

62

Banya Ioannes

63

Boer Iosephus

---.

~--

Principistae

61

---

Coszte Steph.
Kiss Alex.

--Marosan Ioannes
54
--Oltian
Isidorus
55
--Satum Simeon
56
----Torok Basilius
59
--V asilion Ioannes
60
---

Dop Elias

28

Moldovan Erimias

--Domsa Ioseph.
64
--65
--66

Dumitras Ioannes
Fodor Theodorus

--67
Bogetz:in Gabriel
--68

Gorăg

Ioannes

---

Rakotzi Demetrius

69

Gerendi Alexand.
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NOMINA

EXAMINVNDOR UM

70

luga Constan.

81

71

Mânfy Basfilus

82

Pandrea Ioan.

72

Majerean Georgius

83

Simon Georg.

73

Maxin Georgius

84

Swts Ladisl.

74

Millea Stephanus

85

Szora Steph.

75

Moldovan Ioan.

86

Szabo Nicol.

76
--77
78
79
80

Nicolae Ioseph.

87

Strezsan Demetri

Nemes Ioan.

Stojka David

Papp Isaias

88
89

Pujan Aaron

90

Visoly Ioseph.

Presza Aron

91

Zinvel Lucas

---

Papp Stephan.

Sirian Steph.

Conplexus Materiae

1. Bene germanice legere.
2. Nomina Substantiva, Adjectiva, Pronomina declinare.
3. Auxiliaria, Regularia, ac irregularia verba flectere.
4. Praepositiones diversos casus regentes.
5. Methodum breves sententias secundum generales regulas syntaxeos construendi.
6. Plurimi in vernaculum vertere sunt exercitati.
7. Quibus accessere specimina Calligraphiae.

Arhivele statului. Filiala
Blaj, nr. 1510/1845, f. 3 r - 4 r.

judeţului

Alba. Fondul Mitropolia

română

unită

L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ALLEMANDE AU LYCEE DE BLAJ
DANS LA PREMIERE MOITIE DU XIX-EME SIECLE
Resume
Au commencement de l'article on realise un coup d'oeil retrospectif sur le
but et sur Ies consequences de l'introduire de la langue allemande dans Ies divers domaines de l'activite publique de l'empire „des Habsbourgs" pendant la
periode reformiste de l'empereur Iosif II. L'auteur etudie, par la suite, quatrc
documents archivistiques qui existent a l'Archive de l'Etat, filiale du departement
Alba, le fond du Palais metropolitain roumain uniat Blaj - le Cabinet du metropolite (241/1841, 1455/1843, 1510/1845).
De cet etude et de cette interpretation du materie! documentair, publie dans
le cadre de l'Anexe I-IV, on resuite quelques elements essentiels pour l'enseignement de la Iangue allemande au lycee roumain de Blaj pendant la premiere
moitie du dernier siecle.
Les quatres Synopsis Materiac restent edifiants en ce qui concerne le contenu des le<;ons il celte ecole (la proposition. des elements fondamentals de la
morphologie et de la syntaxe de la Iangue allemande, le niveau de preparation
du professeur Gr. Moldvai, Ies eleves qui suivaint participer aux cxamens des
Sl'tnestres etc.).
Les condusions de l'article soulignie l'importance de l"objet ele l'etude de la
langue allemande, sous Ic rapport de l'information et formation pour Ies 6leves
du lycee ct lE's significations politiques-culturelles de l'enseignement de la langue
allemand€' dans le centre intelectucl ele Blaj. pendant Ies decennies qui precedent
la r,,;volution de 1848.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

CALENDARELE ROMÂNEŞTI TRANSILVANENE
CA MIJLOC DE RASPINDIRE A CULTURII IN RINDUL MASELOR

RODICA IRIMESCU

Presa în general şi presa politică în special a fost, de-a-lungul unui
însemnat număr de ani un mijloc la îndemîna conducătorilor luptei naţionale româneşti, informarea, formarea unei opinii publice, ridicarea
la acţiuni de mai mare sau mai mică anvergură fiind permanent slujite
de ziarele româneşti ale timpului încă de la primele lor începuturi!.
Timide întîi, apoi prinzînd tot mai mult teren, acestea au fost supuse
- tocmai datorită orientărilor şi convingerilor celora care le slujeau viccisitudinilor de tot felul - de la oprelişti materiale, bine stabilite
prin legile de presă mereu împrospătate şi mereu mai închistate, pînă
la cele mai diverse forme de intimidare morală - forma supremă a
acestora fiind cunoscutele procese de presă 2 •
Iată de ce intelectualii români au căutat şi au găsit alte
forme de ajungere Ia scop - redactarea unor publicaţii care nu stăteau
atît de mult în atenţia autorităţilor, datorită caracterului lor bine delimitat prin însăşi numele pe care-l purtau: calendarele. Destinate unui
foarte larg cerc de cititori, calendarele au constituit nu numai un scop
în sine - cel dictat de principala lor menire - ci şi un mijloc nu totdeauna mărturisit pentru atingerea unor scopuri care treceau dincolo
de limitele înguste ale rolului unui calendar 3 • In afara celor publicate
de George Bariţiu la Braşov 4 , pe aceiaşi linie de frunte se plasează
A.micul poporului, scos la Sibiu de inimosul învăţător răşinărean Visarion Roman 5 sau cel redactat sub auspiciile Astrei, la Sibiu (Calendarul
1

Nicolae Iorga

tratează

pe larg începuturile ziaristicii noastre în lucra1·L·a sa

Istoria presei româneşti, Bucureşti, f.a.; Ilarie Chendi, Inceputurile ziaristicii româneşti. ( 1789-1795), Orăştie, 1900; Victor Chcresteşiu. Intemeierea presei româneşti din Transilvania în AIIC, 1963, p. 11-39.
2 Gelu Neamţu, Procesele de presă ale ziarului Federaţiunea (1868-1870) în
Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar, Cluj-Napoca, 1978,
p. 180-222; în acelaşi volum: Gh. Cipăianu. Atitudinea antidualistă a ziarului
„Albina" (1866-1873) şi măsurile represive ale autorităţilor austro-ungare. Dăm
numai aceste lucrări mai recente din care însă cei interesaţi îşi pot forma o imagine de ansamblu fidelă asupra situaţiei presei româneşti.
3 Dăm
numai un singur exemplu asupra modului de în\elegere a rnlului
calendarului: „ ... să dăm cititorilor calendare bune, care să le fie buni prieteni
şi sfătuitori peste întregul an, să le spună multe lucruri frumoase şi folositoare,
deşteptîndu-le gustul de citit şi împrietenindu-i tot mai mult cu cărţile şi cu
foile, căci numai aşa vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem'·. (Călindarul de
la Cluj, VII, 1912, p. 1-2, articol nesemnat).
4 Se detaşează din ansamblul calendarC'lor secolului trecut acela publicat de
unul din cei mai mari ziarişti ai timpului; vezi: Rodica Sofroni, Problematica în
calendarele lui George Bariţiu (1852-1865), în volumul Biblioteca şi cercetarea ..
Zilele Bibliotecii academice clujene, III. Cluj, Hl79, p. 202-226.
5 Producţiunea noastră literară. Din raporlul primului secretar al Astrei pe
anul 1900. In calendarul „Amicul Poporului~. XLI (1901) p. 65 şi următoarele;
I. Popovici 50 de ani ai Amicului Poporului în calendarul cu acelaşi nume, pe·
anul 1910, p. 69-77.
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Asociaţiunii). Şi chiar dacă altele (spre exemplu cele editate sub îngrişi pe spesele bisericii româneşti fie ea greco-catolică 6 sau ortodoxăi), s-au menţinut departe de frămîntările politice ale timpului, toate
deopotrivă au înţeles că o conştiinţă de neam poate fi generată numai
de unitatea culturală, de legăturile permanente intre oamenii pămintu

jirea

lui. Şi s-au dedicat slujirii neamului lor, prin crearea şi menţinerea
tocmai a acestei unităţi de cultură - pentrucă, aşa cum subliniază Virgil Oniţiu, într-un articol care a văzut lumina tiparului în această categorie de publicaţii: „valoarea oamenilor învăţaţi se măsoară după bogă
ţia de lumină pe care ştiu să o răspindească în jurul lor" 8 . Ideea o găsim
dealtfel şi la istoricul Nicolae Iorga: „ ... cultură - scrie el - este
ceea ce ajunge din orice silinţă a oamenilor de geniu şi de talent, a
iscoditorilor tehnicii, a muncitorilor pentru organizarea şi bogăţia naţională, moştenirea neamului întreg şi, prin el a omenirii. Orice popor trebue să ştie să facă din rodul minţii oamenilor mari şi harnici cu
care a fost înzestrat, moşia cu neputinţă de înstrăinat a neamului" 9 •
Acestui scop s-au subordonat toate calendarele româneşti, indiferent de
natura sau locul lor de apariţie. lată de ce atenţia noastră s-a oprit
asupra lor, incercînd în paginile care urmează o analiză a modului în
care au înţeles şi au reuşit, să slujească ideea cultivării poporului. O
prezentare exhaustivă a materialului publicat de toate calendarele este
imposibil de realizat în numai citeva pagini, ea presupunînd întocmirea
prealabilă a unei bibliografii analitice complete pentru toate calendarele româneşti. Am procedat aşadar la o selecţie a cîtorva dintre articolele care ni s-au părut mai semnificative atit prin conţinutul lor
propriu-zis cît şi prin semnăturile de prestigiu care le poartă, grupîndu-le pe diverse domenii; dacă această grupare a fost uneori subiectivă, se justifică prin imposibilitatea unei nete delimitări între diverse
ramuri ale ştiinţei şi culturii.
In toate calendarele consultate de noi abundă articolele cu conţinut
isto!·ic - istoria neamului, a ţării, fiind în permanenţă în atenţia intelectualilor timpului. Lesne de înţeles dacă ne gîndim că perioada de
maximă înflorire a literaturii calendaristice se plasează în a două jumătate a secolului al XIX-lea, epocă de mari frămîntări naţional politice a românilor din Transilvania 10 • Şi tot atit de lesne de înţeles publicarea unor adevărate articole-program. Insistăm numai asupra celui
cuprins în „Calendariu" de la Sibiu 11 : „într-o ţară aşa frumoasă - se
Se remarcă „Calendarul Unirii~, apărut la Blaj cu începere din anul 1896.
Rodica Irimescu-Sofroni. Calendarul românului-Caransebeş Bibliografie analitică, I, (1852-1918), sub tipar.
8 Virgil Oniţiu, Datoria omului îni·ăţat, în „Calendarul Asociaţiunii~, Sibiu
VI (1917) p. 92-93.
9 Nicolae Iorga, Cultură naţională. în .. Calenda: ul Săteanului·', Sibiu, XXII
(1913), p. 41.
10 Simion Retegan, Dieta româ11ească de la Sibiu ( 1863-1864), Cluj-Napoca,
1979; pentru perioada de început a literaturii calendaristice: Mircea Tomescu,
Calendarele româneşti (1733-1830). Studiu şi bibliografie, Bucureşti, 1957.
11 Ţara. Poporul, in .. Calendariu pe anul. de' la Hri~to~ 1907, întocmit după
graclurile şi clima Ungariei. Ardealului, Bănatului precum şi a Tării Romănesti şi
a Mnld;iviei", Sibiu. LVI (1907), p. 170-17~.
11

7
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scrie aici - cu un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atît de
deştept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să
nu-ţi ridici fruntea ca falnicii noştri strămoşi de odinioară, mîndru că
poţi spune: sînt român". Se justifică această mîndrie şi prin originea
noastră şi tocmai cunoaşterii originii daco-romane 12 , a faptelor de arme
a unora dintre ilustrele personalităţi din istoria patriei1 3 îi sînt dedicate aproape toate articolele cu conţinut istoric pe care le-am întîlnit.
O menţiune aparte impun însă două suite de articole: cel semnat de
Sinesiu Bistreanu în „Calendarul românului" de la Caransebeş (şi care
este o compilaţie din istoria Romei întocmită după F. Schmidt, Held şi
Carvin, şi Istoria Ardealului cu privire la români, publicată de Visarion
Roman în „Amicul Poporului" între anii 1861-1877. Deasemeni subliniem articolele semnate de N. Iorga, I. Lupaş şi dr. Onisifor Ghibu 14 •
Obîrşia, trecutul şi vitejia poporului român, ţara, limba, obiceiurile şi
datinile, portul popular şi frumuseţea naturală sînt considerate motive
de mîndrie, fiind toate la un loc şi fiecare în parte, componente ale
avuţiei naţionale 15 , care trebuie păstrate cu sfinţenie şi transmise intacte urmaşilor. Limba în primul rînd. Vajnic apărător al acestei comori, al acestui element etnic definitoriu se dovedeşte a fi fost George
Bariţiu 16 , care susţine cu asiduitate necesitatea scrierii limbii române
cu litere latine şi nu cu slove, venind chiar în întimpinarea celor care
doresc să facă acest lucru prin publicarea unor „exemple de cetit cu litere latine". Găsim aceiaşi preocupare şi la alţi cărturari ai timpului
şi chiar reproduceri în acest sens după Scrierea limbii române a lui Titu
12 Răspîndirea românilor, în „Calendarul poporului" Sibiu, XXII (1907), p.
39-43; Ioan Damian, Faptele împăratului Traian povestite de banii din zilele
lui, în „Calendarul Naţional al Foii Interesante", Orăştie, VII, (1913) p. 58-71;
Cum a fost Sarmizegetusa, în acelaşi calendar, III (1909), p. 53-56.
13 Vechea cetate a huniadeştilor, în „Călindarul plugarului" Braşov, VUI
(1905), p. 104; Monumentul de la Şibot ridicat biruinţei româneşti de pe Cîmpul
Pîinii, în „Calendarul Naţional al Foii Interesante, Orăştie, IV (1910), p. 61-64;
Istoria lui Ştefan cel mare şi cel bun alcătuită pentru înţelegerea poporului, în
„Calendariu românesc" Sibiu, - apărut prima dată în 1793, - în mai mulţi ani
consecutivi începînd cu 1880; Cea mai mare zi din istoria neamului românesc în
„Calendarul Naţional al Foii Interesante, Orăştie, VI (1912) f.p., care preztntă
momentul unirii celor trei ţări româneşti de către Mihai Viteazul; Vestitele fapte
şi perirea lui Mihail Voevod Viteazul principele României care a domnit de la
anul 1599 pînă la anul 1601, în „Cărindariu românesc", Sibiu, XII (1869), f.p.;
Tudor Vladimirescu, în acelaşi loc, p. 32; Vasile Bichigean, Din istoria regimentului al II-Zea de graniţă, în „Calendarul nostru", Bistriţa, 1(1912), p. 17-23;
George Coşbuc, Rostul războiului, în „Călindarul poporului", Sibiu, XIV(1899),
p. 90-93; G. Coşbuc, Războiul românilor pentru neatîrnare. Din povestea unei
coroane de oţel, în „Călindarul Plugarului", Braşov, VIII (1900), p. 57-66; Alexandru Vlahuţă, Cine eşti, de unde eşti? Povestea trecutului nostru (din volumul
Din trecutul nostru) în „Calendariu .. :· Sibiu. LVIII (1909), p. 132-140.
'"' Nicolae Iorga. Din trecutul bisericii noastre. Actul Unirii, în „Calc'ndariu ... ", Sibiu, XXXVII (1916), p, 147-155; I. Lupaş, Legea creştinească, în „Calendarul Săteanului", Sibiu. XVIII (1908), p. 44-46 şi în „Calendarul As0t·iaţiunii", Sibiu, IV (1915), p. 57-60; dr. Onisiior Ghibu, O pagină din trecut. G>·ecii
şi românii din cetatea Sibiului, în „Calendarul ... " Sibiu. LXIV (1915), p. 158-167.
1s Silvestru Moldovan. Fii mîndru. române! în „Călindarul poporului'', Stbiu,
XIX (1904), p. 39-43.
IR Rodica Sofroni, Problematica în calendarele lui G. Bariţiu, op. cit., p.
209-210.
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Maiorescu 1î. Pe marginea acestei probleme atît de disputate, mai ales
dată fiind tendinţa conservatoare a Blajului, se scrie în 187B „ ... de
cînd fraţii noştri de un sînge şi de o lege, cu toţii se folosesc ele scrierea
„cu semne" şi ele cinel noi am început să le urmăm lor ... de atunci ori·cine poate învăţa uşor citirea cu litere". Motivaţia adoptării scrierii cu
litere latine se exprimă în trei elemente esenţiale: ea este a majorităţii
românilor, este, ele fapt, mai uşor accesibilă tuturor şi, în fine, clar nu
în ultimul rînd, corespunde cerinţelor ştiinţei timpului care impune ca
scrierea să se apropie cit mai mult de rostire 18 •
Dealtfel, în paginile calendarelor româneşti care erau destinate
„clasei de intelectuali celei mai apropiate de popor", găsim nu puţine
articole dedicate istoriei scrisului în general 19 : scrie1ii ieroglifice, greceşti, copte, ebraice, arabe, siriene, tibetane, sanscrite şi, în fine, descoperirea alfabetului fenician (pusă în seama lui Taut, în jurul anului
2000 î.e.n.) precum şi pătrunderea literelor în Europa, prin filiera
Grecia - Roma.
Adresate cititorilor satului în primul rînd, calendarele cuprind înăl
ţătoare îndemnuri pentru păstrarea nealterată
a tuturor elementelor
componente ale foklorului românesc: limbă (materializată în creaţia
populară şi în primul rînd în versurile populare, versuri care abundă în
paginile tuturor calendarelor - multe dintre ele din culegerile lui Vasile Alecsandri, Atanasie Marienescu, Matei Voileanu, Georgie Cătană),
obiceiuri strămoşeşti (pomul de crăciun, dansul căluşarilor, prezentat
ele Petre . Ispirescu 20 ), cîntecul popular şi, mai cu seamă, portul. Şi aici
un loc ele frunte revine tot Calendariului publicat de G. Bariţiu, dar
nu putem minimaliza nici alte articole pe aceiaşi temă 21 , multe din ele
·subliniind pericolul pierderii originalităţii portului, prin neglijarea de
către ţăranca română a obiceiului strămoşesc de a produce în gospodă
ria proprie toate articolele de îmbrăcăminte necesare familiei. Ca o încercare de remediere este prezentată ţesătoria naţională de la Orăştie,
înfih.ţată din iniţiativa preşedintei Reuniunii femeilor române din comitatul Hunedoara, Elena Hossu-Longin născută Pop de Băseşti, atelier
-care producea costume naţionale şi în cadrul căruia lucrau 8-10 femei
sub direcţia Elenei Erdeli şi avîncl-o ca maistră pe Tiberia Barcian22 •
Un cald elogiu portului, dansului, obiceiurilor populare, aduce inegalabilul Vasile Alecsandri2 1 , bardul poeziei româneşti, dar şi cel care toată
viaţa a pus ascuţişul şi priceperea panei sale în slujba neamului din
10

Despre scrierea limbii române. în .. CalC'ndarul bunului crnnom", Sibiu, I

(1877). p. 2:!-29.

Scrierea cu litere. în .. Calendariu ... " Sibiu, XXVIll, (1879). p. 51-53.
Scrisoarea ieroglifică a egiptenilor şi scrisoarea cu litere, în „Calendarul
Plugarului", Braşov. II (1899). p. 66-68; Felurite scrieri ale altor neamuri de
oameni, în ,.Calendarul Naţional al Foii Intersante~. Oră')tie. VI (1912). p, 70-78.
20 Petre
Ispirescu. Despre pomul crăciunului. în ,.Calendarul ... " Sibiu, LI
1&

19

(1902) p. 127-141.
21

triţa.

Emil A. Chiffa.

Iubiţi

portul

strămoşesc.

în „Calendar pentru

toţi"

Bis-

1917. p. 29-:32.
22 Ţesătoria

santP",
23

naţională din Orăştie, în ,.Calendarul Naţional al Foii IntereV (1911). p. :n-37.
Vasile Alecsandri. Tăranul român, în ,.Calendarul Asociaţiunii". Sibiu, V

Orăştie,

.(1!116), P. 80-85.

.
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care şi-a tras seva şi nobleţea sufletească - George Bariţiu24_ Intemeietor, conducător şi colaborator al principalelor ziare româneşti transilvănene, el a cuprins în aria preocupărilor sale toate aspectele importante ale vieţii politice, economice şi spirituale româneşti, îndrumînd,
cu neobosită ardoare, la păstrarea şi perpetuarea frumuseţilor creaţiei
populare, sub toate aspectele sale 25 .
Calendarele româneşti s-au oprit însă nu numai asupra problemelor de ordin etnic - un loc de seamă fiind rezervat diverselor aspecte
ale vieţii practice - agricultura, cu toate subramurile sale fiind una
dintre acestea. Intre articolele cu asemenea conţinut, semnalăm suita
celor semnate de cunoscutul om de ştiinţă dr. Pavel Vasici2 6 în care sînt
prezentate, pe larg, cunoştinţe necesare cultivării grădinilor, folosirea
gunoiului animal, vegetal şi mineral, muncile care trebuie efectuate în
diverse luni ale anului. Dar şi articole referitoare la practicarea rotaţiei culturilor 27 , la necesitatea împăduririi terenurilor improprii agriculturii28, la originea şi aclimatizarea la condiţiile ţării noastre a unor
plante şi animale străine20.
Intelectualii care au înţeles necesitatea dezvoltării agriculturii şi-au
îndreptat atenţia şi asupra unor probleme de ordin teoretic - dind
sfaturi şi îndemnuri pentru ridicarea gradului general de cultură a cultivatorilor pămîntuluL Intre aceştia găsim pe hunedoreanul Gavril Todica30 care se opreşte asupra necesităţii ştiinţei de carte pentru agricultori, ca mijloc de ridicare a bunăstării lor materiale, pe George Coşbuc,
care vorbeşte despre importanţa economică a animalelor de muncă şi
despre felul cum trebuie ele îngrijite 31 , pe Ioan Georgescu care împăr
tăşeşte cunoştinţe de specialitate despre plugurile electrice 32 , pe Th. A.
Bogdan, cu referirile sale la diversele soiuri de pămînt şi la culturile
24 Rodica Sofroni, Problematica în calendarele lui G.
211-213.
25

Bariţiu,

op.

cit., p.

Ibidem.

Pavel Vasici, Despre grădini, în „Calendariu", Sibiu, I (1852), p. 31-52;
TI (1853), p, 28-54; III (1854), p. 28-58; IV (1855), p. 25-47; V (1856), p. 34-51.
27 I. F. Negruţiu, Economia schimbătoare, în „Calendariul Unirii", Blaj, IX
(1904), p. 161-166; Economia schimbătoare în grădina de legume, „Calendarul bunului econom", Sibiu, V (1881), p. 71-73; Gh. Manolescu, Cultura raţională a
cartofului, în „Calendarul Plugarului", Broşav, XIII (1905), p. 69-73.
2e Gh. Manolescu, lmpădurirea terenurilor improprii de cultură în „Calendarul Săteanului", Sibiu, XXIII (1914), p. 69-72.
29 I. Baroş şi D. Ananescu, Despre originea animalelor şi plantelor noastre
domestice, în „Calendariu ... ", Sibiu, XII (1864), p. 50-55; Observaţiuni despre
originea animalelor şi plantelor noastre domestice, în „Călindărelul", Sibiu, 1866,
f.p.; Ioan Georgescu, Organele simţitoare ale plantelor, în „Călindarul poporului",
Sibiu, XXI (1906), p.79-82; Somnul florilor, în „Calendarul Naţional al Foii Interesante, Orăştie, III (1909), p. 76-77; Căprioara şi puii săi, în „Călindărelul",
Sibiu, 1866, f.p.
30 Gavril Todica, Economia de cîmp şi învăţătura, în „Călindarul de la Cluj",
VII (1912), p. 45-49.
31 George Coşbuc, Munca chibzuită şi munca proastă, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, I, 1912, p. 114-118.
32 Ioan Georgescu, Plugurile electrice, în „Calendarul Poporului", Sibiu, XX
(1905), p. 120-124.
26

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

RODICA IRIMESCU

386

cele mai indicate pentru fiecare dintre aceste soiuriaa, pe Alexandru
Chira care prezintă „maşina de clocit ouă"3 4 şi în fine, dar nu pe ultimul loC', rubricile economice permanente semnate de P. S. Aurelian,
cuprinzh1d o vastă gamă de sfaturi economiceas.
Dar toţi aceşti intelectuali şi alţii asemenea lor au înţeles că în afara
agriculturii ca ramură de bază a economiei româneşti a timpului, se
impune ca o necesitate orientarea economiilor noştri spre alte ramuri,
la fel de importante. Sînt quasi permanente îndemnurile pentru îmbră
ţişarea meseriilor de la cele casnice, practicate de femei (torsul, ţe
sutul), pentru care pledează dr. A. T. Marienescu36 , pînă la meseriile
propriu-zise. Ele sînt considerate, alături de proprietatea de pămînt, ca
elemente de progres absolut necesare poporului român 37 . Se fac auzite
glasuri care sugerează învăţarea meseriilor în orfelinate sau în atelierele şcolare proprii38 sau care popularizează şcolile de meserii existente,
recomandînd chiar asociaţinnii Astra acordarea unor ajutoare materiale39 pentru susţinerea lor.
Toate aceste articole stau, în ultimă instanţă, sub semnul aceleiaşi
preocupări: aceea pentru ridicarea economică generală a poporului român. Element esenţial în propăşirea gospodăriilor ţărăneşti este considerată şi corecta evidenţă şi mînuire a banilor, dîndu-se chiar unele
elemente din istoria acestora 40 • De noţiunea de ban se leagă indestructibil aceea de bancă. Logic deci ca în preocuparea permanentă pentru
familiarizarea economilor satului cu cerinţele vieţii economice moderne
să stea şi problemele legate de aceste instituţii de credit. Articolele dedicate modului de organizare a acestora, sistemul de contractare a împrumuturilor, chiar adrese ale principalelor bănci româneşti, nu puteau
aşa-dar lipsi din sumarele calendarelor4 1 • De la bănci se trece la însoţiri sau tovărăşii economice: ce sînt, ce foloase pot aduce aceste insti33 Th. A. Bogdan, Cunoaşterea pămîntului, în „Calendarul Plugarului", BraXIII (1905), p. 65-69.
34 Alexandru Chira, Maşina de clocit ouă, în „Calendarul Plugarului", Braşov, xv (1907), p. 70-73.
3 5 ,.Calendarul Săteanului", Sibiu, I (1892).
36 A. T. Marienescu, Femeia economului român, în „Calendarul Bunului econom", Sibiu. II (1878), nr. 28-32.
37 Z. Baiu, Cumpăraţi moşii! Invăţaţi meserii!, în „Calendariu" Sibiu, XIV
(1865), p. 37-43; Cărările vieţii, în „Calendarul Asociaţi unii", Sibiu, II (1913),
p. 77-79.
38 Invăţaţi meserii!, în .,Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, VI (1917), p. 86-98.
39 Gavril Precup, lmbrăţişaţi meseriile, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu,
I (1912), P. 144-148; N. Petra-Petrescu, Pentru meseriaşi, în „Calendarul Sătea
nului", Sibiu, XXII (1913), p. 48-50.
40
Socoteala în economie, în „Calendarul Plugarului", Braşov, IV (1896), p.
71-72; Din străvechi vremuri, în „Calendarul Naţional al Foii Interesante", Orăş
tie, I (1907), p. 70-73.
41 Emil A. Chiffa, Cînd se împrumută bani din bancă, în „Calendarul nostru·', Bistriţa, I (1912), p. 70-72; N. Iosif, Bănci săteşti în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, III (1914), p, 113-120; Băncile româneşti, în „Calendarul Unirii",

şov,

Blaj, X (1905), p. 170-173.
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de ajutorare reciprocă, cum se pot ele realiza 42 • Şi pentrucă se presupune că agonisirea unei averi oarecare necesită grija trecerii sale asupra urmaşilor, se dau elemente legate de modul de întocmire a testamentelor, în acelaşi timp pledîndu-se împotriva judecăţilor de orice natură (prin condeiul lui G. Coşbuc). Şi tot pe linia împărtăşirii unor minime cunoştinţe juridice, articole legate de probleme ale pensionării învăţătorilor sau rubrica permanentă a unor calendare „Sfaturi juridice"
- care publică articole de legi43.
Toate articolele la care ne-am referit presupun, cum este şi firesc,
receptarea lor de către aceia cărora ele le sînt adresate. Or, aceasta
cere ştiinţă de carte, ştiinţă care este considerată ca o necesitate nu numai pentru intelectualii satului ci pentru toţi acei care doresc prosperarea gospodăriilor lor. Tocmai de aceea părinţii sînt îndrumaţi să-şi dea
copiii la învăţătură, subliniindu-se datoria lor de a veni în ajutorul şco
lii prin permanenta supraveghere şi îngrijire a copiilor 44 • Se subliniază
însă şi chemarea învăţătorului, edificator fiind articolul lui Spiridon Popescu45 care scrie despre relaţia elev-învăţător, învăţător-sat, şcoală
şi viaţă, pledînd pentru necesitatea legării nemijlocite a învăţăturii de
practică. Situaţia grea a şcolilor româneşti este deplînsă şi de dr. Onisifor Ghibu care, pledînd pentru necesitatea învăţămîntului naţional îşi
exprimă credinţa într-o viitoare „schimbare radicală" a şcolii 46 .
Acestei instituţii de culturalizare în masă îi revine un rol de o deosebită importanţă în lupta împotriva uneia din marile tare ale lumii
satului: consumul băuturilor alcoolice. Numeroşi sînt acei care au încercat, prin scrisul lor, să contribuie la crearea unui spirit general contrar acestui obicei vicios 47 . Şi nu puţine sînt articolele puse în slujba
42 Nicolae
Iancu, Băncile săteşti şi tovărăşiile pentru vînzarea produselor
agricole, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, TV (1915), p. 159-166; !nsoţirile sau
tovărăşiile economice, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu. VI (1917), p. 120-126;
R. Simu, Tovărăşiile sau însoţirile, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, I (1912),
p. 155-163; Tovărăşiile, în „Calendarul Unirii·', Blaj, X IV (1909), p. 123-125;
lnsoţirile sau tovărăşiile economice, în „CalC'ndarul Plugarului", Braşov, V (1897),

p. 115-119.
43 Despre
testamente, în „Calendarul Unirii", Blaj, IX (1904), p. 155-159;
G. Coşbuc. Patima proceselor, în „Calendarul Asociaţiunii" Sibiu, I (1912), p.
165-166; Judecăţile nu sînt bune! în acelaşi, calendar, II (1913), p. 55-56; Afacerea fondului de pensiune la învăţători, în „Calendarul Unirii", Blaj, IX (1904),
p. 148-155; Sfătuitorul juridic, în „Calendarul Bunului Econom", Sibiu, V (1881),
p. 52-68; VI (1882), p. 56-66; VII (1883). p. 56-72; VIII (1884) p. 53-64.
44 R.
Simu, Ai carte, ai parte, în „CalC'ndarul Asociaţi unii" IV (1915), p.
69-72; Popa G!igor Florea, Creşterea tinerimii, in acelaşi calendar, II (1913), p.
81-83; Oct. C. Tăslăuanu, idem, I (1912). p. 71-72; Pentru ce e şcoala? idem, I
(1912), p. 72-74; V. Lazăr, Şcoala şi părinţii, idem, V (1916), p. 72-7B.
45 Spiridon
Popescu, Invăţătorul în şcoală, în „Calendariul ... " Sibiu, LXII
(1913), p. 170-181.
4 6 Onisifor Ghibu, Spre
altă şcoală, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, I
(1912), p. 75-79.
47 A. Bratu, Alcoolismul şi şcoala, în „Calendariu ... ", Sibiu, LV
(1907), p.
150-165; Ioan Petra. Din păcatele noastre, în „Calendariu", Arad, XXXI (1910),
p. 103-110; I. Marcu şi Ştefan Roşian, ,1lcoolismul, în „Calendarul Unirii", Blaj,
xm (1908), P. 210-221.
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sănătăţii

în general - fie ele articole de educaţie sanitară propriuzise• 8,
fie prezentarea unor rezultate ale chirurgiei româneşti 49 (operaţii reuşite pe ochi, efectuate în 1885, la spitalul din Arad) sau îndemnuri pentru cultivarea şi folosirea plantelor de leac50 , printre semnatarii acestora
din urmă numărîndu-se şi dr. Alexandru Borza.
In ansamblul lor, toate la un loc şi fiecare în parte, calendarele
româneşti au urmărit unul şi acelaşi scop răspîndirea luminii cuvîntului scris în cele mai depărtate colţuri locuite de români. Şi pentru
aceasta subiectele abordate sint multiple şi variate, unele tratate ceva
mai elevat, majoritatea însă pe înţelesul tuturor. Toate cuceririle ştiin
ţei sînt prezentate de unele sau altele din calendare, edificatoare fiind
suita de articole Ştiinţa în serviciul omenirii, publicată între anii 1891189551, care prezintă cunoştinţe despre aer, apă, electricitate, descoperirea prafului de puşcă, a compasului şi tiparului, a paratrăsnetului, telefonului şi fonografului, călătoriile lui Marco Polo şi Cristofor Columb,
descoperirea Americii. Nu putem însă omite nici alte articole cu asemenea conţinut, fie că vorbesc despre probleme de mecanică şi cucerirea aerului (balonul Zeppelin, zborurile cu avionul efectuate de Bleriot, Chavez, fraţii Wright, A. Vlaicu)52 , de probleme de chimie53 , de
elemente legate de tehnica măsurării timpului în diverse epoci şi la
diverse popoare54 , că dau noţiuni de meteorologie empirică şi ştiinţifică 55
48 N. Petra-Petrescu, SărUitatea, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, V (1916),
p. 146; I. Felics, Aerul, în „Calendariul ... " Sibiu, CXI (1904), f.p.; Singele şi viaţa,
în acelaşi calendar, CIII (1896), f.p.; Beu, Un duşman al omului, în „Calendarul
Asociaţiunii", Sibiu, VII (1918), P. 132-134; Gavril Todica, Curăţenie, în „Calendarul de la Cluj, XI (1916), p. 53-56; G. Todica, Microbii, în „Calendarul Interesant", Orăştie, 1917, p. 92-95.
49 G. Vuia, Cum poate cineva orbi?, în „Calendariu", Arad, VI (1885), p.
53-64.
so G. Coşbuc, Leacurile poporale, în „Calendariu ...", Sibiu, CXVI (1909),
f.p.; Florile şi întrebuinţarea lor în leacuri, în „Calendariu", Arad, XXV (1914),
P. 154-157; Alexandru Borza, Să cultivăm plante de leac, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, VII, (1918), p. 120-126.
51 „Calendariu", Arad, XII (1891), p. 57-64; XII (1892), p. 77-81; XIV (1893},
p. 88-91; XV (1894), p. 81-83; XVI (1895), p. 105-108; vezi şi „Calendariu", Sibiu,
XXXIII (1885), p. 100-108.
52 Balon dirijabil în „Calendarul săteanului", Sibiu, IX (1900), p. 44; Cucerirea aerului - Bleriot, in acelaşi calendar. XIX (1910), p. 31-32 şi XX (l!lll),
p. 54 şi in „Calendarul Poporului", Sibiu, XXII (1910), p. 56-57.
s3 Ioan Dima-Petraşcu, Mercurul sau argintul viu, în „Noul Călindar de casă",
Braşov, III (1883), p. 28-36.
54 Computarea anului la romani, în „Calendarul Aurorei", Gherla, VII (1897),
p. 53-59; Călindarul, în „Calendarul Plugarului", Sibiu, XVII (1902), p. 93-95;
Cum e calendarul la chinezi, în „Calendarul Naţional al Foii Intersante", Orăşlie,
IV (1910), p. 80.
55 Gavril Todica, Proorocirea vremii şi calendarele, în „Calendarul Săteanu
lui", Sibiu, XVI (1907), p. 43-45 şi în „Calendarul Ţării Oltului", Făgăraş, I (1908),
p. 64-68; Izidor Dopp, Precizarea vremii şi paserile în „Calendarul Poporului",
Sibiu, XXII (1907), p. 130-132; de Ioan Radu, Schimbările de vreme, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, III (1914), p. 97-100; Metereologia sau cunoştinţe despre
umblarea vremii, în „Calcndariu ... ", Sibiu, VII (1858), p. 63-66; VIII (1859) p.
64-65; IX (1860), p. 61-62.
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ori prezintă corpurile cereşti şi unele fenomene astronomicess sau, .în
fine, pornind de la legenda lui Icar şi vorbind pe scurt despre teoria
evoluţionistă şi cele mai de seamă cuceriri ale omului gîndirea şi
limbajul - vorbesc despre domesticirea şi folosirea animalelor, supunerea naturii şi întrebuinţarea forţei aburilor5 7 .
Avînd în prim plan preocupările legate de nevoile materiale ale
sătenilor, de problemele lor de zi cu zi, calendarele nu neglijează icsă
nici aspectele de ordin moral şi etic, subliniind necesitatea traiului în,
prin şi pentru societate, necesitatea unei munci cinstite şi adevărate 58 .
Or, pentru a creşte oameni harnici, cinstiţi şi drepţi se impune ca în
atenţia părinţilor să stea toate laturile educării copiilor lor încă din
primii ani de viaţă. Şi nu lipsesc îndemnurile şi chemările adresate atît
primilor educatori 59 cit şi celor care sînt meniţi să se ocupe în con•nuare de această latură a formării tineretului. Cităm numai chemarea
adresată pe această linie, în 1913, de Al. Vlahuţă „Cărţi, cărţi pentru
popor! Acolo e un suflet mare care cere lumină. Acolo stau genii ascunse
gata să izbucnească. Acolo-i puterea şi viitorul nostru" 60 • Credem a nu
greşi afirmînd că tocmai în scopul educării tineretului şi a creerii unei
dorinţe profunde de a-şi pune priceperea şi cunoştinţele fiecare pe
măsura posibilităţilor în slujba neamului din care se trag, în paginile
calendarelor sînt prezentate personalităţi de seamă din istoria politică.
culturală, naţională a poporului român. „Cinsteşte aducerea aminte a
acestor bărbaţi mari, iar faptele lor să-ţi fie îndemn a aduce şi tu jertfe
pentru neamul tău" 61 • Purtînd semnături de prestigiu, această categorie
de articole se impune atenţiei atît prin semnatarii lor cit şi prin personalităţile cărora le sînt dedicate: dr. Ioan Raţiu prezintă pe Al. Pai1u
Ilarian, dr. Onisifor Ghibu se ocupă de puternica personalitate a lui
Nicolae Iorga, de meritele sale pe tărîmul educării tineretului, de cursurile de vară de la Vălenii de Munte, A. L. (Alexandru Lapedatu?) şi din
nou Onisifor Ghibu prezintă în paralel pe acelaşi Nicolae Iorga şi pe
Ioan Dima Petraşcu, Apropierea primăverii, în „Noul Calendar de casă",
X (1890), p, 49-58; Ceva despre soare, în „Calendarul", Sibiu, XIX (1870),
p. 30-32; Teodor Ceontea, Influenţa atracţiei corpurilor cereşti asupra pămîntu
lui, în „Calendariu", Arad, XI (1890), p. 51-63; Atanasie Popa, Din natura stelelor, în acelaşi calendar, XL (1919) p. 150-158; Gavril Todica, Deosebiri de lumină
pe pămînt, în „Calendarul Interesant", Orăştie, p. 45-47.
57 Poşta electrică, în „Noul călindar de casă", Braşov, XXI (1901), p. 60-63.
58 Gheorghe Maior, Pentru ce trăim?, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu,
VI (1917), p. 62-70.
ss Un cuvînt în privinţa creşterii, în „Calendariu", Sibiu, VI (1857), p. 48-56;
G. Marcian, Un cuvînt către părinţi despre creşterea copiilor, în „Calendariul
meu", Făgăraş, I (1908), p. 45--51; I. Grofşioreanu, Cum trebue să creştem pruncii,
în „Calendariu", Arad, XI (1890), p. 66-72.
60 Al. Vlahuţă, Cărţi pentru popor, în „Calendariu", Sibiu, LXII (1913), p.
187-188.
01 Amintirea oamenilor mari, în „Calendarul Poporului", Sibiu, XIX (1905),
p, 40.
s2 Ioan Raţiu, Sfîrşitul lui Papiu I!arian, în „Calendarul Unirii", Blaj, lX
(1904), p. 107-113; dr. Onisifor Ghibu, Nicolae Iorga ca educator, în „Calendarul",
Sibiu, LXI (1912), p. 143-149; A.L„ Nicolae Iorga şi Vasile Stroescu, în „Calendarul de la Cluj", VII (1912), p. 51-54; dr. Onisifor Ghibu, Marele sprijinitor al
culturii româneşti, Vasile Stroescu, în „Calendarul", Sibiu, LIX (1911), p. 127-132.
.;u
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boerul bucovinean Vasile Stroescu, care în anii de grea cumpănă pentru învăţămîntul românesc din Transilvania, ameninţat de maghiarizare
forţată prin suita reformelor învăţămîntului care au culminat cu cea
emisă în 1907 de ministrul Appony, a pus în slujba acestui invăţămînt
o importantă parte a averii sale 62 • Mai amintim doar articolul dedicat
pictorului Octavian Smigelschi cu ocazia expoziţiei din 1903 de la Blaj
şi cel care aduce la cunoştinţa publicului larg acordarea premiului „Nă
sturel" al Academiei Române poetului George Coşbuc 36 • Dealtfel acesta
a fost unul dintre colaboratorii quasi permanenţi a diverselor calendare
româneşti, în afară de versuri întîlnind numeroase articole care-i poartă
numele 64 şi care cuprind: sfaturi pentru creşterea copiilor, proverbe şi
zicale româneşti explicate, despre superstiţii, pledoarii pentru ştiinţa de
carte, articole educaţionale, fragmente din istoria războiului pentru independenţă etc.
In paginile calendarelor întîlnim însă şi alte nume de prestigiu ale
culturii româneşti: Ioan Slavici 65 , Octavian Goga 66 , Ilarie Chendi67 , Gavril Todica (amintit deja la acticolele de ştiinţă), Ion Creangă, Vasile
Alecsandri, Mihail Sadoveanu 68 • Deosebită prin încărcătura lor emoţio
nală ni se par însă articolele semnate de Alexandru Vlahuţă pledoaria sa pentru stimularea elevilor prin premiile şcolare, înţelegerea
esenţei aşa-zisului conflict între generaţii şi apelul său pentru concesii
reciproce, chemarea adresată tinerilor scriitori de a da totul poporului şi
ţării sale 69 • Şi deşi colaborările lui Nicolae Petra-Petrescu sînt rare în
afara calendarului redactat de el însuşi, nu putem să nu dăm aici un
citat din articolul său Iubeşte-ţi ţara şi legea „Români! Iubiţi-vă legea
şi naţia cu credinţă nestrămutată, chiar dacă s-ar încerca vreodată neamuri duşmane ca să vă dezbrace de legea şi limba voastră, văzînd alipi63 George Coşbuc, in „Calendarul Unirii", Blaj, III (1898), p. 68-72; Pictorul
Smigelschi, in acelaşi calendar, IX (1904), p. 145-146.
64 Dăm
citeva titluri din articolele semnate de G. Coşbuc: Cimiliturile
cărţii, în „Calendarul Unirii", Blaj, IX (1904), p. 105-107; traducere din Divina
Comedia, in acelaşi calendar, XVII (1912), p. 127-131; Un capitol despre lene şi
superstiţie, în „Calendariul", Arad, XXVI (1905), p. 130-135; A
luat lumea-n
cap. Tălcuiala vorbii, in acelaşi calendar, XXVIII (1907), p. 95-96; Dac-o vrea
dumnezeu, în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, II (1913), p. 84-88; Din inţelep
ciunea popoarelor, în „Calendarul Săteanului", Sibiu, XXI (1914), p, 64-69; Vorba
ăluia. Zicători explicate, în „Calendariu", Sibiu, LV (1906) p. 160-163; Sfaturi
potrivite la creşterea copiilor, în acelaşi calendar, LVII (1908), p. 168-173; Cum
înţelege romanul culorile, în acelaş calendar, LIV (1915), p. 181-186; Bogăţia limbii româneşti, în acelaşi calendar, LV (1916), p. 194-197.
65 I. Slavici, Bogăţia, în „Calendarul", Arad, XXIII (1902), p. 79-88.
66 Octavian Goga, Chemarea preoţimii noastre, în „Calendarul", Sibiu, LXII
(1913), p. 153-162.
67 Ilarie Chendi, Literatura şi alcoolul, în .. Calendarul"'. Sibiu, LVIII (1909),
p. 153-161; Arta şi poporul., în acelaşi calendar, LXIII (1914), p. 148-153; Cărţi
pentru popor, în „Calendarul", Arad, XXIII (1902), p. 89-109.
68 Pe larg în: Rodica Irimescu-Sofroni, Calendariu1 românului din Caransebeş. Bibliografie analitică I (1889-1918). Sub tipar.
69 Al. Vlahuţă, Premiile şcolarilor, în ,,Calcndariu", Sibiu. LXIIl (1914), p.
154--157; Bătrtnii şi tinerii, in acelaşi calendar, LXII (1913), p. 138-141; Ce dai tu
vieţii? în „Calendariu~. Sibiu, CXV (1916), p. 167-171.
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rea voastră către ele pierde-vor toată nădejdea de a izbuti în vrerea lor,
iar voi, cu atît mai mult vă veţi întări şi toate ale voastre bine vor
merge" 70 •

LES CALENDRIERS ROUMAINS DE LA TRANSYLVANIE COMME LE
MOYEN DE DIFFUSION DE LA CULTURE PARMI LES MASSES
Resume
Cet article c'est le resultat d'une ample recherche scientifique des meteriaux
publies dans Ies calendriers roumains de la Transylvanie parus jusqu'â la grande
union de 1918. En selectionnant quelques articles consideres avec une valeur et
une signification plus grande, par leur contenu ou par Ies signatures qu'ils Ies ont,
on procede â une systematisation des informations gu'elles Ies offrent sur le~
divers categorie ou branches de la science et de la culture, en s'essayant par
leur analyse, mettre en relief l'interet que Ies hommes de science du temps l'ont
manifeste pour l'elever Ie degre general de connaissance du peuple roumain.
Ainsi, en consequence on soulignie l'importance culturelle de cette categorie de publications qu'ils ont ete Ies calendriers, aussi de la maniere en quelle
a ete comprie la necessite de la formation d'une conscience de nation en basant
sur !'unite de la culture et de la liaison permanente entre Ies hommes de la
terre.

70 Nicolae Petra-Petrescu,
Sibiu, I (1912), p. 66-67.
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DIN PREOCUPARILE ADMINISTRAŢIEI ZARANDENE
PENTRU DEZVOLTAREA lNVAŢAMlNTULUI ROMANESC
(1848-1876)

LAVINIA CERGHEDEAN

In timpul revoluţiei de la 1848-1849, în Munţii Apuseni, prin activitatea prefecţilor şi tribunilor, sub conducerea recunoscută a lui
Avram Iancu s-a ajuns la instaurarea unei adevărate „republici româneşti", „acest ţinut al minelor a devenit centrul adevăratului război naţional" 1 după cum aprecia Marx.
Administraţia românească instaurată în acei ani nu a putut fi anulată în totalitatea ei, odată cu înfrîngerea revoluţiei. Prezenţa masivă a
românilor în această zonă, lupta poporului român în 1848-1849 nu puteau fi neglijate. Munţii Apuseni au fost împărţiţi în zone administrative noi, peste vechile comitate, peste prefecturile româneşti. Administraţia militară a trebuit să accepte ca în organele sale, cel puţin pînă
la un anumit nivel, să fie admisă limba română ca limbă de administraţie. Inlăturarea limbii române din administraţie şi revenirea la limbile oficiale de mai înainte a fost în atenţia guvernanţilor permanent.
Asistăm Ia un proces de restrîngere treptată, de înlocuire a elementelor româneşti din administraţie cu elemente docile administraţiei centrale.
Comitatul Zarand, zona în care s-au dat cele mai numeroase şi cele
mai grele bătălii în anii 1848-1849 a reuşit să-şi păstreze pînă tîrziu
autonomia, a reuşit să menţină folosirea limbii române ca limbă oficială,
chiar dacă, şi aici, autorităţile centrale treptat, treptat îşi impun reprezentanţii şi limba de guvernămînt.
Elementele progresiste, mulţi dintre ei participanţi la luptele din
1848-1849, în spiritul ideilor de luminare a maselor, s-au preocupat de
soarta şcolilor din Zarand imediat după încetarea luptelor. Ideile care
i-au însufleţit trebuiau transmise şi cultivate în rîndul noilor generaţii
Dificultăţile materiale în care se zbăteau locuitorii Zarandului au îngreunat dezvoltarea reţelei şcolare cu atît mai mult că statul nu manifesta nici un interes pentru dezvoltarea şcolilor, pentru asigurarea bazei lor materiale. Sarcina construirii şi întreţinerii şcolilor cît şi a personalului de învăţămînt erau lăsate pe seama poporului şi pe seama
bisericii. Dacă înainte de 1848 la Brad exista o şcoală românească, la
1852 într-un raport al protopopului din Birtin se arată că în toată zona
Bradului nu funcţiona nici o şcoală. Exista doar speranţa înfiinţării a
două şcoli: una la Brad şi una Ia Tomnatec. „Nici una şcoală nu există ... de alte sălaşe, de biserici şi de alte lucruri mişcătoare sau nemişNicolae Ceauşescu, „Cuvîntarea la adunarea populară de pe Cîmpia Liberde la Blaj consacrată aniversării revoluţiei de la 1848", în, România pc drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 8, Editura Politică,
Bucureşti, 1973, p. 485.
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cătoare fură deposedaţi, sub
geraţi de puterea iernii" erau

ceriul gol fripţi de dogoarea soarelui şi delocuitorii Zarandului2.
Preocuparea pentru înfiinţarea şi asigurarea bazei materiale a şco
lilor din Zarand datează din această p2rioadă. Autorităţile bisericeşti
cereau în 1853-1854 situaţia copiilor de vîrstă şcolară, dar fără urmări
concrete. Abia în 1858 la: Brad, Ţebea, Rişculiţa, Junc şi Valea Brad
funcţionează primele şcoli confesionale româneşti. Aceasta s-a realizat
prin grija populaţiei locale care în 1857 a renunţat în favoarea înfiinţării de şcoli la sumele ce i se cuveneau de la guvernul austriac, urmare
a împrumutului de stat făcut în 1854. Bazîndu-se pe aceleaşi resurse
s-a decis înfiinţarea a încă 10 şcoli la: Blăjeni, După Piatră, Buceş, Bulzeşti, Tomnatec, Luncoiul de Jos, Criscior, Bucureşci, Ribiţa şi Birtin 3 •
Guvernarea liberală introdusă în 1860 a însemnat pentru Transilvania o scurtă perioadă de autonomie iar p~ntru români o recunoaştere
a unor drepturi legitime culminînd cu dieta românească de la Sibiu din
1863. Administraţia românească s-a consolidat în Zarand în aceşti ani
şi urmare a a~tivităţii neobosite a unor bărbaţi ca: Ion Pipoş, primul comite suprem român al Zarandului, Demetriu Ionescu, al doilea comite
suprem român al Zarandului, Iosif Hodoş vice-comite al Zarandului,
Amos Frîncu şi mulţi alţii 4 • Stimulaţi de ideile revoluţionare de la 1848,
sprijiniţi de entuziasmul, de spiritul de sacrificiu şi fermitatea celor
care au dus greul în timpul revoluţiei, reprezentanţii Zarandului s-au
angajat într-o operă vastă de luminare a poporului. Indemnul lui Hodoş
adresat reprezentanţilor comitatului în 1872 se potriveşte mai ales perioadei în care el şi tovarăşii săi s-au aflat în fruntea comitatului: „Fa·
ceţi totu ce puteţi pentru înflorirea districtului (Zarandului n.n.) şi mai
presusu de toate faceţi totu pentru şcoale, deviza să vă fie şcoale, şcoa
!E> şi pururea şcoale" 5 .
Intr-adevăr începînd cu 1860 preocuparea pentru dezvoltarea şcoli
lor în Zarand a căpătat o importanţă deosebită. Din însărcinarea guberniului şi a Episcopiei ortodoxe din Sibiu Pavel Vasici face un studiu
pe teren şi propune o vastă reţea de şcoli pentru comitatul Hunedoara
şi Zarand. Trebuie remarcat un fapt, că faţă de cele 20 de şcoli 6 existente sau propuse a fi înfiinţate în Zarancl de către Pavel Vasici la 1860,
s-au realizat în 1872, 66 de şcolF. Dacă Pavel Vasici nu pomeneşte nimic despre o şcoală romfo1ească superioară la Brad, din iniţiativa zărăn
denilor s-au pus problema înfiinţării şi dotării ei. Ideia a fost primită
cu căldură de bărbaţii luminaţi din Zarand şi votată în mod oficial în
adunările cer·~urilor Băiţa, Brad, Baia de Criş şi Hălmagiu în cursul
anului 1862. Lo::alităţile comitatului în totalitatea lor sînt de acord să
2 Arhivele Statului Deva, fond Comitatul Hunedoara, dos. nr. 6/1852, vezi şi
Stoica Cornel, Din istoria învăţămîntului honedorean, Deva, 1972, p. 59.
3 Stoica Cornel, op. cit., p, 60.
4
Arhivele Statului Deva, fond Comitatul Zarand. Registre, Registru 59/1872,
f. 15-16.
s Idem, f. 20.
6 Stoica Cornel, op. cit., p. 47.
7 Arhivele Statului Deva, fond Comitatul Zarand. Registre. Registru 59/1872,
f. 16.
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susţină materialiceşte înfiinţarea şcolii. S-a primit sprijin şi din partea
Gimnaziului român din Braşov şi din partea lui Andrei Şaguna care a
făcut totul pentru a transforma gimnaziul din Brad dintr-unul naţional
(cum doreau zărăndenii) într-un confesional. După mai multe încercări
abia în 1869 gimnaziul este inaugurat oficiale.
Dificultăţi au întimpinat zărăndenii în păstrarea limbii române în
şcolile pe care le-au înfiinţat mai ales după încheierea pactualui dualist
austro-ungar din 1867. Legea învăţămîntului din 1868 proclama păstra
rea limbilor naţionale şi dreptul celor care susţineau şcoala de a hotărî
limba de predare dar această prevedere treptat a fost neglijată. Apar noi
reglementări care duc tot mai mult la impunerea limbii maghiare ca
obiect de studiu obligatoriu şi ca limbă de predare în tot mai multe
şcoli. Cu toate acestea însă şcolile din Zarand au reuşit să se menţină
mult timp.
In anul 1872, puţin înainte de desfiinţarea definitivă a comitatului
Zarand s-a făcut un bilanţ al acţiunilor pentru înfiinţarea şcolilor populare. Aşa cum raporta Ia 10 aprilie 1872 în faţa reprezentanţilor comitatului vicecomitele Iosif Hodoş, în urma acţiunii susţinute a administraţiei româneşti funcţionau în comitatul Zarand 66 de şcoli de diferite
grade. Faţă de cele 93 comunităţi din cadrul comitatului Zarand, în 59
funcţionau şcoli; ceea ce înseamnă că în mai bine de 2/3 din comunităţile comitatului exista cel puţin o şcoală 9 • Faţă de numai 13 şcoli cit
funcţionau efectiv în 1861 s-a ajuns în 1872 la cifra de 66 de şcoli.
Şcoala de cel mai înalt grad din Zarand era gimnaziul din Brad
cu 8 clase, înfiinţat prin strădania şi contribuţia directă a populaţiei
locale. Gimnaziul românesc din Brad a exercitat puternice influenţe
asupra zonelor din jurul său. La 1872 în cadrul gimnaziului funcţionau
4 clase urmînd ca an de an să se ajungă la un ciclu complet de studii,
respectiv de 8 clase. Fondurile necesare funcţionării gimnaziului s-au
constituit din sumele la care au renunţat comunităţile din împrumutul
de stat 1854 în valoare totală de 61.435 fl. şi 50 x ris, proprietăţile din
satul Mihăileni în valoare de 43.630 fl., 2000 fl. în obligaţiuni de stat
oferite de Andrei Şaguna precum şi din alte multe donaţii din partea
a diferite persoane. Toate aceste sume erau capitalul iniţial investit şi
veniturile pe care acesta le aducea erau folosite pentru cheltuielile gimnaziului. La conducerea gimnaziului era o reprezentanţă formată din sinoadele protopopilor din Brad şi Hălmagiu. Din această reprezentanţă
se alegea un comitet format din 12 membri şi în sfirşit, epitropia gimnaziului formată din 4 membri ai comitetului. Urmează apoi direcţiu
nea şi corpul profesoral al gimnaziului. Profesorii gimnaziului erau aleşi
de reprezentanţa gimnaziului, alegere care urma să fie confirmată de
consistoriul mitropoliei din Sibiu. Profesorii aleşi erau plătiţi din fondul gimnaziului avînd un salariu variind între 700-500 fl. precizîndu-se
că după 10 ani serviţi salariul urma să crească cu 100 fl. Numărul total
al elevilor din cele 4 clase care funcţionau în 1872 era de 69 elevi 10 •

s Stoica Cornel, op. cit., p. 66-67.
9 Arhivele Statului Deva, fond Comitatul Zarand, Registre. Registru 59/1872,
f. 16.
10

Idem, f. 16-17.
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In comitatul Zarand la 1872 funcţionau şi 4 şcoli normale în care
erau pregătiţi viitori învăţători săteşti, fiecare dintre ele avînd 3-4
clase. In şcoala normală română din Brad în toate clasele erau cuprinşi
4 7 elevi, iar în şcoala normală maghiară tot din Brad, erau 42 elevi.
1n Băiţa funcţiona o şcoală normală romano-catolică avînd 83 elevi,
iar la Hălmagiu o şcoală normală română avînd 109 elevi. Profesorii de
la şcolile normale române din Brad şi Hălmagiu erau plătiţi din fondul
gimnaziului din Brad cu un salar variind între 500 şi 325 florini fără
să mai aibă şi alte venituri. Cit îi priveşte pe profesorii de la şcolile
maghiare erau plătiţi din fondul şcolar 11 • Celelalte şcoli erau şcoli triviale sau populare cu cîte una sau două clase.
!n cercul Băiţa funcţionau şcoli cu două clase în satele: Curechi, Sesuri, Bucureşci cu Rovina, iar cu o singură clasă în satele: Băiţa, Ciinel,
Crăciuneşti, Hărţăgani, Ormindea, Peştera, Sălişte, Trestia, Luncoiul de
Jos cu Scroafa, Podele cu Luncoiul de Sus şi Ruda.
In cercul Brad funcţionau şcoli cu două clase în satele: După Piatră, Stănija, Buceş şi Blăjeni, iar cu o singură clasă in: Brad, Criscior,
Tărăţel, Zdrapţi, Valea Brad, Vaca, Junc, Mesteacăn, Potingani. In Criscior mai funcţiona o şcoală trivială reformată avînd 7 elevi.
In cercul Baia de Criş funcţionau şcoli triviale cu o singură clasă
în satele: Tebea, Lunca, Cărăstău, Birtin, Rişculiţa, Bulzeşti, Tomnatic
şi Ribiţa. Tot cu cîte o clasă mai funcţionau în Baia de Criş 2 şcoli
triviale: una romano-catolică şi una reformată.
In cercul Hălmagiu funcţionau şcoli cu cite o clasă în comunele:
Hălmăgel, Ociu, Vaţa, Ciungani, Tomeşti, Dobroţ, Aciua, Aciuţa, Bă
neşti, Bodeşti, Brusturi, Ciuciu, Dumbrava, Lazuri, Lungioara, Măgu
licea P!eşcuţa, Tălaci şi Vidra. Pe lingă acestea in Hălmagiu mai funcţion2 o şcoală pentru fete. Separat de şcolile pentru copii şi tineri mai
este amintită existenţa în mai multe localităţi a unor şcoli pentru adulţi
intre care sînt nominalizate cele din satele Vaca şi Vaţa de Jos 12.
Invăţătorii de la şcolile populare săteşti erau recrutaţi dintre cunoscătorii de carte, fiind plătiţi cu un salar variind între 300-80 florini.
In mod frecvent primeau 200 florini. Fondurile necesare se asigurau
de comune atît prin contribuţii cit şi prin înzestrare cu loturi de pă
mînt a învăţătorilor. Numărul elevilor era şi el diferit de la o şcoală
la alta. Aşa spre exemplu, la Hărţăgani erau la şcoală 120 de elevi,
dar existau şi şcoli unde erau numai 20 de elevi sau chiar 7 aşa cum
este cazul cu şcoala reformată din Criscior. 1n total, în şcolile triviale
sau populare emu cuprinşi, 2110 elevi. Pe comitat, în gimnaziu, în şco
lile, normale, în şcolile populare şi în şcoala de fete din Hălmagiu în
1872 erau cuprinşi 2525 elevi 13.
Eforturile depuse de populaţia comitatului pentru înfiinţarea şi întreţinerea şcolilor amintite au fost considerabile. Aşa cum arată în raportul său Iosif Hodoş locuitorii Zarandului au contribuit la finanţele
statului cu suma de 1.030.536 fl. în curs de 10 ani. Cu toate acestea
11
12

13

Idem, f. 17.
Idem, f. 16.
Idem, f. 17.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

!NVĂŢĂMINTUL ROMANESC DIN ZĂRAND (1848-1876)

397

atunci cînd s-a cerut sprijin din partea statului pentru înfiinţarea gimnaziului din Brad nu s-a primit nici un ajutor. De altfel ajutor nu s-a
primit nici atunci cind comitatul era ameninţat cu foametea 14 • In această
lumină, bazat pe efortul maselor largi, entuziasmul lui Iosif Hodoş, este justificat. Apreciind înfiinţarea celor 66 de şcoli într-o perioadă relativ
scurtă este firesc să-şi îndemne urmaşii: „Numai înainte, înainte şi
pururea înainte"t5.

LES PREOCUPATIONS DE L'ADMINISTRATION DE ZARAND
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ROUMAIN
(1848-1876)

Resumee
Apres la revolution de 1848 l'administration roumaine du comitat Zarand
a accorde une grande attention â la fondation des ecoles qui puissent comprendre
un tres grand nombre d'eleves ayant un âge scolaire.
L'auteur souligne l'effort des masses populaires pour assurer les bases materielles des ecoles villageoises, mais aussi du lycee roumain de Brad. On souligne
en meme temps que pendant 10 annees, 53 ecoles ont ete inaugurees dans differentes localites du comitat Zarand. Ainsi, en 1872, les eleves qui frequentaient ces
ecoles atteignaient la chiffre de 2525.

14

1s

Idem, f. 19.
Idem, f. 17.
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DIN ACTIVITATEA „SOCIETAŢII PENTRU FOND DE
TEATRU ROMAN" 1N JUDEŢUL HUNEDOARA

MARIA VIRTOPEA.NU

Transilvania, această provincie românească marcată de arcul Carpatic, a înscris în istoria sa pagini de îndelungată şi susţinută luptă pentru păstrarea fiinţei naţională a celor care aici s-au trezit odată cu zorile
istoriei însăşi. Frămîntările politice din acest colţ de lume românesc
îşi au nota lor specifică singulară, în ansamblul istoriei generale româneşti. Cunoscînd, din perioada evului mediu, succesiunea unor alternative ocupaţii, dominaţii sau influenţe străine, lupta românilor transilvăneni a îmbrăcat forme aparte. Desconsideraţi de către cei care cu
forţa s-au eşezat pe pămîntul lor străbun, consideraţi „toleraţi" prin
legea din 1514, atît ei ca naţiune cît şi religia şi limba lor, românii şi-au
concentrat nu odată forţa lor spre rezolvarea unor probleme de ordin
cultural şi chiar religios.
Relaţiile cu Imperiul Austriac fiind stabilite prin Diploma Leopoldină (1699) şi Sancţiunea Pragmatică (1713) care stabileau pentru Transilvania statut de principat autonom, în decursul luptelor naţionale a
românilor transilvăneni aceste două acte fundamentale vor constitui
puncte şi momente de referinţă. După unirea unei părţi a bisericii ortodoxe (1699) cu biserica Romei, acea parte a românilor care au rămas
la vechea credinţă vor avea mult de suferit. Este unul din motivele
pentru care o parte dintre conducătorii luptei naţionale a transilvăne
nilor se vor recruta dintre fruntaşi ai bisericii ortodoxe. Un loc important în această luptă l-au ocupat constituirea şi susţinerea şcolilor confesionale româneşti, şcoli în care predarea o făceau în limba română.
Importanţa deosebită dată acestor lăcaşe de cultură derivă tocmai
din dorinţa păstrării şi transmiterii nealterate a limbii strămoşeşti limba fiind unul din elementele definitorii ale oricărei naţiuni.
In::-et şi cu foarte mare greutate, printr-o strădanie continuă, limba
română începe totuşi să-şi cîştige unele drepturi1. Fără voia lor, în cei
10 ani ai absolutismului, habsburgii îi înalţă un adevărat monument.
Ea dădea naţiunii române posibilitatea de a-şi apăra soarta, de-a avea
ample perspective de dezvoltare. Oferea într-un cuvînt instrumentul
prin care naţiunea română să se impună trainic în viaţa publică a Marelui Principat.
Afirmarea prin cultură reprezenta pentru cei mai mulţi chezăşia
dobîndirii şi exercitării drepturilor politice la care naţiunea română
aspira cu deplin temei. Considerentul că prin cultură se va ridica „cetate nouă unităţii naţionale" cum se exprima Bărnuţiu, va scoate in
evidenţă tot mai mult dorinţa fierbinte a transilvănenilor de a întemeia
un teatru naţional în care limba şi cugetarea românească să se afirme
cu toată plenitudinea şi vigoarea.
Campania pentru înfiinţarea unui teatru românesc în Transilvania
se dezlănţuie cu toate forţele culminind în 1870 cu constituirea „Socie-
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pentru fond de teatru român" 2 • Este ales un comitet provizoriu,
care să conceapă şi să dirijeze toate acţiunile pregătitoare în vederea
înfiinţării acestei societăţii. Cunoscînd compoziţia şi repartiţia naţional
teritorială a populaţiei Transilvaniei, comisia s-a orientat spre meleagurile hunedorene şi spre oraşul Deva ca fiind centrul unei imense şi
compacte mase de români3, ca loc de desfăşurare a primei adunări generale, de care se vor lega începuturile unei acţiuni culturale în care
se investeau mari nădejdi şi idealuri. Sînt fixate zilele de 4 şi 5 octombrie 1870, pentru începerea lucrărilor, se redactează un apel către
toţi românii din Ardeal în care se subliniază necesitatea consolidării şi
dezvoltării culturii româneşti, ca suport şi mijloc de afirmare a substanţei naţiunii române4.
La deschiderea lucrărilor în localul Casinei ungureşti este ales un
preşedinte al adunării generale de la Deva dr. Iosif Hodoş, preşedin
tele comitetului provizoriu. Secretari ai adunării, Iosif Vulcan şi August
Horsia, iar pentru a face înscrieri de membri pe bază de subscripţii este
aleasă o comisie compusă din trei deveni: Ioane Papiu, Isailă Moldovan
şi Petru Drăghici. Primul înscris este vicecomitele Hunedoarei Giorgiu Ciaclanu, urmîndu-i apoi peste 60 de participanţi.
În continuarea lucrărilor sînt prezentate expuneri în cuprinsul că
rora se insistă asupra misiunii sociale a teatrului şi vorbind despre istoricul înfiinţării teatrului în Muntenia şi Moldova, se sublinia necesitatea înfiinţării teatrului în Ardeal.
Au fost de asemenea, ca oaspeţii să se simtă bine, organizate un
concert urmat de banchet. A doua zi adunarea generală a dezbătut şi
votat statutele societăţii, care au fost publicate în presă. Prin ia.clamaţii
s-a ales Comitetul acesteia avîndu-1 ca preşedinte pe Iosif Hodoş, care
declară societatea constituită. Ca organ de presă oficial este pusă la
dispoziţia Societăţii de către Iosif Vulcan, revista „Familia".
Prin adunarea de la Deva din 4 şi 5 octombrie 1870 nu s-a realizat
scopul final urmărit dar s-a constituit un organism central sub steagul
căruia s-a desfăşurat o activitate cultural-teatrală în oraşele şi satele
ardelene. După doi ani se va ţine următoarea adunare, iar de aici în
fiecare an pînă în 1890 într-una din localităţile Transilvaniei. Se face
o pauză de cinci ani, după care sediul Societăţii se mută de la Budapesta
la Braşov şi vor fi organizate din nou adunări generale din care noi
amintim mai jos adunările din judeţul Hunedoara.
In anul 1897 Vasile Goldiş secretarul „Societăţii" a adresat din
Braşov o scrisoare domnului dr. Ioan Mihu din Orăştie 5 , în care se
arată că, în şedinţa din 2 ianuarie Comitetul Societăţii şi-a exprimat
dorinţa ca adunarea generală din acest an să se ţină la Orăştie.
t S. Retegan, Recunoaşterea limbii romdne ca limbă oficială a Transilvaniei,
în dieta de la Sibiu, în AIIC, XVI, 1973, p. 198.
2 D. Susan, Infiinţarea „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român
în Ardeal - în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870, în Sargetia,

X, 1973, p. 383.
3 Idem, p. 385-386.
' Idem, p. 386.
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Urmare acestei scrisori intelectualitatea românească din Orăştie
este chemată la o consfătuire în localul Casinei pentru a se pune de
acord cu propunerea făcută. Ideea este primită cu bucurie şi se constituie Comitetul care se îngrijeşte de aranjarea celor necesare pentru
adunarea stabilită. Este ales preşedinte dr. Ioan Mihu, vicepreşedinte
dr. A. Munteanu şi dr. S. Moldovan, secretar I. Moţa şi alte 15 persoane
ca membrii în comitet. Este trimisă la Braşov o scrisoare călduroasă
prin care se face invitaţia ca următoarea adunare să se ţină la Orăştie.
In zilele de 1-2 iunie 1897 începe adunarea generală de la Orăştie,
Societatea avînd la acea dată următoarea componenţă: preşedinte Iosif
Vulcan, vicepreşedinte Virgil Oniţ, casier Valeriu Bologa, secretar Vasile Goldiş, membrii în comitet dr. Iancu Meţian, Gheorghe Dima şi
Coriolan Brediceanu.
„Gazeta Transilvaniei" în numerele 121, 122 şi 123 din 4, 5 şi
6 iunie 1897 publica un raport amănunţit, despre această adunare, care
spune printre altele că oaspeţii care au început să sosească sînt întimpinaţi la gară de neobositul dr. I. Mihu cel care a contribuit în mare
măsură la reuşita acestei adunări. In prima zi a sosit comitetul reprezentat prin Iosif Vulcan, Virgil Oniţiu, Vasile Goldiş şi Coriolan Brediceanu. Rămîn să sosească în continuare cei peste 150 de invitaţi.
Lucrările încep ziua următoare în biserica greco-ortodoxă. Discursul
de deschidere este ţinut de Iosif Vulcan care reuşeşte în cuvintele sale
să arate încă odată scopul pentru care a fost înfiinţată această societate,
el spune printre altele: „Scopul nostru este să înfiinţăm un nou amvon
pentru răspîndirea moralităţii, o nouă catedră pentru propagarea bunului gust, un nou organ pentru întărirea culturii naţionale", în continuare se arată: „Istoria noastră nu este numai ceea ce ne-au păstrat
paginile ei, scrise, de multe ori de nişte străini rău voitori sau cel puţin
fără tragere de inimă pentru noi. Istoria neamului nostru ne-o ticluiesc
tradiţiile şi legendele ce trec din gură în gură şi trăiesc din generaţie în
generaţie. Munţii şi văile, codrii şi poenile, peşterile şi cîmpiile povestesc şi cîntă trecutul nostru, nu lipseşte decît poetul care să culeagă
tot ce aude şi să-şi încoarde lira spre a ne cînta despre trecutul nostru 6".
Expunerea devine tot mai patetică pe măsură ce autorul adaugă noi
dovezi ale necesităţii teatrului pentru românii din Ardeal. In acest sens
el vede în teatru un scut, un adăpost pentru toate elementele noastre
culturale, unde nu numai să fie la adăpost dar să şi înflorească, să ne
putem bucura toţi de progresul lor şi să le putem arăta lumii. Iar dacă
nu toată lumea poate să meargă la teatru „ne vom îngriji, ca teatrul
nostru să meargă la ei pretutindenea ... " 7 • Discursul este primit cu vii
aplauze din partea participanţilor, între care, afară de intelectualitatea
şi poporul din Orăştie mai sînt reprezentate localităţile Deva, Brad, Să
cărîmb, Haţeg, Hunedoara şi satele din împrejurimi. Sînt aleşi doi notari
ad-hoc în persoanele domnilor Vasile Goldiş (Braşov) şi dr. Paul Oprişa
„Revista Orăştiei'4, 15/27 februarie 1897.
e Anuarul I al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, pe
anul 1895/6, 1896/7, 1897/8, Braşov, 1898, p. 62.
7 Idem, p. 65.
5
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(Brad) şi trei comisu pentru cenzurarea raportului Comitetului şi a casierului şi ultima pentru înscrierea de noi membri. Este prezentată în
continuare lucrarea dr. Ion Bunea din Braşov „Arta şi morala", lucrarea
ascultată cu multă plăcere din partea adunării, după care şedinţa îşi
încheie lucrările. După masă are loc la hotelul „Ardeleana" un frumos
banchet, iar apoi la hotelul „Secheny" s-au jucat piesele: „La Turnu
Măgurele" de Vasile Alecsandri şi comedia „Trei doctori" de Virginia
A. Vlaicu. Seara se încheie cu dans.
A doua zi şedinţa începe în jurul orei 11, cind Iosif Vulcan prezintă rapoartele şedinţei anterioare. Se citesc telegramele de felicitare
şi se anunţă că avocatul Teodor Pop din Baia de Criş a trimis suma
de 100 florini, înscriindu-se şi el printre ceilalţi membri fondatori pe
viaţă, alături de dr. Ion Mihu avocat din Orăştie, Institutul „Ardeleana"
Orăştie, Ioan Mihaiu - proprietar din Orăştie.
Membrii ordinari pe viaţă „Societatea de lectură" Orăştie, dr. Aurel
Munteanu avocat Orăştie, etc. Sînt discutate apoi problema fondurilor
stabilindu-se ca de acum cheltuielile comitetului la adunări să fie suportate din bugetul Societăţii şi problema înfiinţării unei biblioteci
teatrale sub supravegherea comitetului. Această bibliotecă va cuprinde
un şir de piese alese: „potrivit cu puterile tinerimii noastre ce încearcă
şi ici şi colo să joace teatru şi va sta din piese, ori originale, ori traduse, ori localizate, ce se vor afla de bune"q· Cu îndeplinirea acestui
plan a fost însărcinat vicepreşedintele sodetăţii Virgil Oniţu, directorul
gimnaziului din Brad şi profesorului Vasile Goldiş, secretarul societăţii.
Pentru a se porni o mişcare literară în această direcţie, se publică un
concurs literar, un apel către toţi scriitorii timpului. Condiţiile de concurs sînt publicate în presă.
Se decide de asemenea, editarea unui Anuar care să cuprindă toate
problemele adunării generale şi să fie distribuit gratuit tuturor membrilor. In ce priveşte adunarea generală pentru anul 1898 în urma invitaţiei făcute de intelectualitatea din Haţeg se stabileşte locul următoarei
adunări aici, rămînînd ca data să fie stabilită ulterior. In încheiere preşedintele mulţumeşte adunării pentru viul interes manifestat faţă de
cultura românească, iar dr. Ion Mihu mulţumeşte comitetului pentru
onoarea ce a făcut oraşului organizarea adunării aici. Unul din punctele importante ale programului este „Nedeia" şi festivitatea populară.
Aceasta are loc în dumbrava oraşului unde căluşerii din Orăştie, Romos, Beriu şi alte comune învecinate îşi demonstrează măiestria şi etalează încă odată frumosul port popular.
Stabilită pentru anul următor (1898) adunarea de la Haţeg îşi desfăşoară lucrările. în zilele de 24-25 mai. Revista Orăştiei publică amă
nunte despre organizarea acesteia, iar în numărul 19 este redat întregul
program al adunării. Reuniunea română de cintări dă un însemnat sprijin organizării. Din raportul amănunţit al adunării generale putem să
vedem că printre primii sosiţi este Iosif Vulcan, Vasile Goldiş, profesorul Givulescu, tinerii Sextil Puşcariu şi M. Popovici, M. Ungureanu
din Timişoara, Rusu Sirianu din Arad şi I. Ardelean din Oradea. Pri8

„Revista

Orăştiei"

nr. 30, 19/31 iulie 1897.
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mirea a fost făcută de domnul N. Sînzian preşedintele comitetului de
primire. Prima şedinţă are loc în sala veche a hotelului „Molnar" 9, unde
Iosif Vulcan prin frumoasa cuvîntare legată de însemnătatea istorică a
localului, deschide şedinţa. Sînt aleşi notari ai şedinţelor domnii Vasile
Goldiş şi P. Givulescu. Reprezentanţi ai cinci ziare româneşti participă
de data aceasta - I. Rusu Sirianu trimis de „Tribuna Poporului", M.
Popovici de „Gazeta Transilvaniei", V. Osvadă de „Tribuna", I. Ardelean de la „Vulturul" şi I. Moţa de la „Revista Orăştiei". Sînt citite rapoartele comitetului despre lucrările Societăţii de la adunarea din Orăş
tie, apoi raportul casierului despre starea fondului societăţii care se ridică acum la 118.901 fl. şi 61 cr.
Se alege de asemenea o comisie, pentru înscrierea de noi membri
din care fac parte dr. G. Suciu, A. Berzan, N. Sînzian, C. Popovici şi
Vicarul Nestor. Talentatul tînăr Sextil Puşcariu din Braşov citeşte lucrarea sa pregătită special pentru această adunare „Din tainele culiselor",
care ilustrînd scene din trecut şi prezent în teatru presărată cu anecdote, a dat chiar aer de culise. Numeroasele telegrame de felicitare
sosite din mai multe părţi a Transilvaniei culminează cu cea trimisă
din Abrud prin care se făcea şi invitaţia ca în anul următor Societatea
să-şi ţină la Abrud adunarea generală. La hotelul „La Coroana" banchetul din după-masa aceleiaşi zile a fost încununat cu frumoasele toasturi
rostite, iar concertul şi teatrul au fost la înălţime arătînd încă odată
dragostea cu care sînt îmbrăţişate asemenea acţiuni culturale. Şi-a dat
concursul „Reuniunea de cîntări" din Haţeg care le-a avut ca soliste pe
d-şoarele Veturia Bontescu, Miţi Baciu şi Octavia Bariţiu, iar conducă
torul „Reuniunii" domnul C. Popovici a fost viu aplaudat pentru frumoasele piese cîntate.
A fost de asemenea, jucată piesa „Prolog" a lui I. Vulcan şi „Soare
şi ploaie" a aceluiaşi autor. La sfîrşitul programului căluşerii au fost
cei care şi-au arătat măiestria.
Lucrările celei de a doua şedinţă s-au desfăşurat în prezenţa unui
public mai numeros. Raportul Comitetului arată că fondul Societăţii
creşte repede şi se face de asemenea un salutar început de activitate
literară prin editarea Bibliotecii teatrale şi-a Anuarului Societăţii. De
asemenea, se mai hotăreşte ca în folosul Societăţii să se aranjeze în
centrele româneşti spectacole care să ducă făclia societăţii în rîndul maselor largi. Membrii noi dr. G. Suciu, domnul M. Bontescu, Banca „Haţegana" intrat în societate împreună cu un fond de 450 fl. bani încasaţi
de la spectacole ţinute. Tot acum se alege noul comitet al Societăţii pe
următorii trei ani. Preşedinte Iosif Vulcan, vicepreşedinte Virgil Oniţiu
(Braşov), secretar V. Goldiş (Braşov). In comitet dr. I. Mihu (Orăştie),
Coriolan Brediceanu (Lugoj), Valeriu Bologa (Braşov), Gheorghe Dima
(Sibiu). Balul de luni seara, unde numeroase femei au venit îmbrăcate
în costum naţional, făcînd cinste - a durat pînă în zori.
O altă manifestare importantă a Societăţii pentru fond de teatru
este şedinţa Adunării generale ţinută la Brad în zilele de 28-29 august
1904 sub conducerea preşedintelui Iosif Vulcan. Atingind aici unul din
9

Idem, nr. 22, 30 mai 1898, p. 86.
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succesele cele mai strălucite în viaţa acestei societăţi, adunarea nu numai a întrecut toate aşteptările dar a servit ca model pentru toate centrele unde îşi va purta în viitor paşii.
Impresionantă a fost primirea făcută oaspeţilor de populaţia Bradului. Vasile Damian, preşedintele Comitetului de organizare a adunării adresează un cald salut oaspeţilor, la care îi răspunde Iosif Vulcan. Oaspeţii se adună apoi în sala hotelului „Central« pentru obişnuita
seară de cunoştinţe, unde la excelenta muzică a lui Ghiuţu din Abrud
şi-au petrecut foarte bine pînă seara tîrziu. A doua zi după participarea
la serviciu divin, celebrat de protopresbiterul Vasile Damian care în
încheiere arată însemnătatea acestei zile pentru cultura naţională şi îi
îndeamnă pe toţi cei de faţă să ia parte la adunare.
Iosif Vulcan deschide adunarea în sala de gimnastică a gimnaziului
printr-un discurs în care arată situaţia culturală în care se află poporul
şi societatea românească. Apoi Pavel Oprişa, profesor gimnazial în Brad
salută Societatea şi Comitetul după care Grigore Părău, directorul gimnaziului salută adunarea în numele „Asociaţiei pentru literatură şi cultura poporului român". Aceste discursuri de salut şi răspunsuri la salut sînt publicate în revista „Familia" şi „Anuarul Societăţii". Este adus
un omagiu memoriei primului preşedinte al Societăţii, Iosif Hodoş, care
„a fost unul din cei mai buni fii ai neamului românesc şi îndeosebi în
Ţara Zarandului a fost sufletul acelor mişcări, care au avut drept ţintă
progresul cultural al românilor din această ţeară"1°.
Trecîndu-se la ordinea de zi s-a prezentat raportul general al Comitetului, raportul casierului şi s-a ales comisia pentru înscrierea de
noi membri. Se anunţă apoi cei patru conferenţiari: E. Hodoş cu lucrarea „Suveniri de la şcoala din Brad", dr. P. Oprişa ,,lnfiinţarea gimnaziului din Brad", dr. I. Blaga „Despre gust", dr. Valeriu Branişte „Biserica şi teatrul".
Banchetul de la sala hotelului „Central" se continuă cu expoziţia
de ţesături şi lucruri de mină ţărăneşti din Zarand care s-a bucurat de
atenţia vizitatorilor arătînd încă odată măiestria ţărăncilor române din
aceste locuri şi via activitate a Reuniunii de femei hunedorene care a
organizat-o. Seara publicul a beneficiat de o frumoasă reprezentaţie şi
anume un concert cu o compoziţie a lui Vidu şi o piesă „Drama" a
d-nei Constanţa Hodoş care a rămas totuşi o fică a Zarandului deşi locuia acum la Bucureşti. In ziua următoare şedinţa începe cu citirea de
către V. Goldiş, Enea Hodoş şi Iosif Blaga a lucrărilor amintite mai sus.
Se citeşte raportul comitetului şi al casierului, iar la sfîrşit raportul comisiei pentru înscrierea de noi membri.
Adunarea a avut un succes neaşteptat. Incă la nici o adunare nu
s-a atins suma de 5000 de coroane, cit s-a încasat la Brad ca taxe de
noi membri, de asemenea programul a fost bogat în prezentări artistice
şi literare, lecturile, fiind la un înalt nivel literar, au ocupat partea
principală a şedinţelor.
10

Braşov,

Anuarul VIII al

Societăţii

pentru fond de teatru român pe anul 1903-1904,

1905, p. 198.
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Excursii s-au făcut la Tebea şi la mina de aur „12 apostoli" de la
Ruda Brad, un stabiliment unic în Europa în acea perioadă.
Deşi nu s-a atins scopul final urmărit prin înfiinţarea acestei societăţi, s-a constituit un organism central sub steagul căreia aproape
patru decenii s-a desfăşurat o masivă şi variată activitate culturală.
SUR L' ACTIVIT:E DE LA „SOCIETE POUR LE FOND DU
THEATRE ROUMAIN" DANS LE DEPARTEMENT DE HUNEDOARA
Re sume
„La Societe pour le fond du theâtre roumain" en Ardeal a ete constituee en
1870, et se dcveloppe son activite par les assemblees generales qui ont eu lieu dans

chaque annee dans une des localites de la Transylvanie. Cet article presente
quelques donnees qui se referent aux assemblees qui ont eu lieu dans le departement de Hunedoara, celle de Orăştie dans le 1-2 juin 1897, celle de Haţeg dans
le 24-25 mai 1898 et celle de Brad dans le 28-29 aoii.t 1904.
Les assemblees ont connu un inattendu succes et clles ont souligne encore
une fois la necessite de la consolidation et du developpement de la culture roumaine comme un milieu d'affirmation de la nation roumaine.
En cette maniere il est rnis en valcur un aspect un peu connu de l'activite
culturelle de Hunedoara.
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ELEMENTE ALE CULTURII SPIRITUALE DACICE
IN OBICEIURI TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

M. V ALEA, A. NISTOR

In

strînsă legătu1-c:i cu nevoUe vieţii, oamenii, din cele mai vechi

şi-au îndreptat atenţia
lumină şi a norilor aducători de

asupra soarelui, dătător de căldură şi
furtuni sau de ploi fertilizatoare.
Despre un cult urano-solar existent la daci în perioada preromană,
cercetările arheologice au adus mărturii de necontestat. In acest sens,
Hadrian Daicoviciu, susţine, pe bună dreptate, că încă din vremea cînd
Herodot amintea despre strămoşii noştri, „Gebeleizis va fi tronat in
închipuirea geto-dacilor ca stăpîn al cerului întreg, nu numai al fulgerului aducător de moarte" 1 , pentru ca în secolele I i.e.n. - I e.n., religia
dacilor să aibă un caracter predominant urano-solar 2 •
1n aceeaşi ordine de idei, potrivit relatărilor savantului Albert Grenier, la gali, roata solară şi fulgerul apar, adesea, ca atribute ale unuia
şi aceluiaşi zeu; o statuetă, de exemplu, redă o zeitate care ţine fulgerul în mina dreaptă, ca Jupiter, pe umăr poartă o duzină de spirale
în forma literei S iar în mina stingă are o roată solară. In cîteva regiuni din estul Galiei, apare, în mod frecvent, un grup statuar înfăţişînd
un zeu cavaler care are ca atribute, fie fulgerul, fie roata solară. Galii,
de fapt, - afirmă Albert Greiner - au adorat cerul în diferitele sale
manifestări pînă în epoca romană, fără a-şi imagina o zeitate distinctă
pentru fiecare din fenomenele cereşti. La fel, pentru vechii latini Jupiter era Fulgur (fulgerul) şi, în acelaşi timp, Lucetius (luminosul)3.
O însemnătate de prim ordin în religia dacică a avut, după cum
este cunoscut, „cavalerul dunărean". E foarte probabil - subliniază Radu
Florescu - ca eroul cavaler să fi ocupat locul central, „cu rol de izbă
vitor", în credinţele dacilor, ţinînd seama de popularitatea de care s-a
bucurat această zeitate în cadrul artei provinciale romane în Dacia 4 •
„Marea răspîndire a tăbliţelor redind cavalerul dunărean pe terltoriul
Daciei - arată Constantin Daicoviciu - se explică prin preferinţa pe
care o acordă populaţia dacă acestor tăbliţe chiar în virtutea înrudirii
spirituale şi religioase care exista între aceste reprezentări şi credinţele
populare""·
Vasile Pârvan, evidenţiind caracterul urano-solar al acestei zeităţi6, precizează că „cel puţin din sec. III. a. Chr. încoace, a trebuit să
se închege definitiv la Dunăre ~i plastic, iar nu numai religios, contimpuri

Hadrian Daicoviciu, Dacii, Bucureşti, 1965, p. 173.
Idem, p. 173 şi 175.
Albert Grenier, Les Gaulois, Paris, 192~. pp. 116-117.
4 Radu Florescu, Arta dacilor, Bucureşti, 1968, p. lG.
s Constantin Daicoviciu, La Transyl1_•anie dans l"antiquite,

1

2
3

pp. 155-156.
s Vasile Pârvan, Getica,

Bucureşti,

1926, p. 521

şi

641.
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ceptul zeului-cavaler dublat apoi în acela al „zeilor-gemeni" iranothraco-eleni, Acvini-Dioscuri " 7 •
Pe numeroase reliefuri care redau cavalerul, acesta poartă în suliţă un balaur 3 ce are după părerea lui Vasile Pârvan „aerul unui
moqstru biruit" 9 . Sub înfăţişarea unui monstru se prezintă, de fapt, şi
stindardul dacilor iar trompetele lor redau, stilizat, capul animalului
fantastic cu gura deschisă 10 •
Existenţa imaginii şarpelui-balaur încă din bronzul IV pe numeroase
obiecte din Dacia este explicabilă - potrivit lui Vasile Pârvan - la
daci, purtători de talismane, „simbole solare şi cereşti", prin credinţa
lor că îi apără de „nenorocire" şi, în acelaşi timp le aduc fericirea 11 •
Uneori, şarpelui purtat în suliţă de cavaler i se substituie securea
dublă 12 atribut al divinităţii care stăpîneşte fulgerul 13 - prevestitor
14
al ploii .
Vasile Pârvan susţine că „demonul serpentiform" întruchipează, în
credinţa dacilor, furtuna învinsă şi stăpînită de zeul călăreţ 15 şi, totodată,
- după cum s-a arătat mai sus - îşi avea şi rolul de a aduce oamenilor
fericire. Ori, acceptînd ideea existenţei la daci a unei zeităţi uranosolare, socotim că şerpii purtaţi în suliţe redau, de fapt, plastic, norii
aducători fie de furtună, fie de ploaie binefăcătoare.
Mircea Eliade afirmă că şerpii-balauri sînt „simbolul virilităţii celeste"16 ce se manifestă, desigur, sub formă de ploaie sau de furtună
distrugătoare. Zeitatea urano-solară concepută de daci după cum
sY.bliniază acelaşi autor „sub două aspecte coexistente: mînioasă şi
blîndă, neîndurătoare şi lesne iertătoare" 17 , cazuri similare găsindu-se
la zeităţile din Orientul Apropiat şi India 1s, învinge şi domină, deci,
norii-şerpi, determinînd fie căderea ploii, fie furtuni năprasnice. Pomenind despre obiceiul dacilor de a „săgeta cerul", Herodot relatează: „tot
tracii aceştia, de asemenea, cînd tună şi fulgeră, trăgînd cu săgeţile
spre cer, ameninţă zeul" 19 • Acţiunea întreprinsă de daci a fost înţeleasă
de Herodot ca fiind o ameninţare propriu-zisă; de fapt, arată C. Daicoviciu - „un act de cult", o formă de acţiune sacră de îndepărtare a
furtunii sau o împăcare a zeului vrea să însemne săgetarea cerului, recte
a norilor" 20 , iar Mircea Eliade ajunge la concluzia: „Foarte probabil, nu
7 Idem, p. 648.
a Idem, p. 641.
9 Idem, p. 521.
10 Idem, p. 523.
11 Idem, p. 641.
12 D. Tudor, I. Cavalieri Danubiani, în Ephemeris Dacoromana, VII, Roma,
1937, pp. 288, 297. 310, 322.
13 V.
V. Struve, D. P. Kallistov, Grecia antică, Bucureşti, 1958, p. 44.
14 Mircea Eliade, Traite d'histoire des religions, Paris, 1959, p. 49; Mitul reintegrării, Buc~reşti, 1942, p. 20; Simone Waisbard, Roger Waisbard, Mumiile din
Peru, Bucureşti, pp. 181-182.
15 Vasile Pârvan, op. cit., pp. 520-521, 641.
1a Mircea Eliade, Mitul reintegrării, p. 20.
17 Idem, p. 45.
18 J. P. Conrad, La culte du taureau, Paris,. 1961, pp. 59 şi 115.
19 Istoria României, vol. I, 1960, p. 331.
20 C. Daicoviciu, Herodot şi pretinsul monotheism al geţilor, în Apulum,
voi. II. (1943-1945), p. 92.
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zeul (Gebeleizis) era ameninţat, ci puterile demonice manifestate în nori.
Altfel zis, este vorba de un act cultual pozitiv: se imită şi indirect se
ajută zeul fulgerelor, trăgînd săgeţi împotriva demonilor tenebrelor"2 1•
Prin „săgetarea" norilor în timp ce tună şi fulgeră, dacii săvîrşeau,
deci, un „act" al cultului ur.:mo-solar, redind simbolic felul în care credeau că acţionează divinitatea, încercînd, în acest fel, să o invoce sau să
-0 „ajute" să supună norii-balauri pentru ca aceştia să nu fie aducători
de furtuni ci de ploi fertilizatoare.
Ocupîndu-se de rolul şarpelui uranian în religia dacilor, Nicolae
Iorga afirmă: „Ar trebui, deci, să se admită că balaurul de pe steagurile
dace nu e numai un simbol animalic, ci esenţa religiei strămoşeşti" 22 •
Există o izbitoare asemănare între „săgetarea" practicată de daci şi scenele de pe numeroase monumente mitriace în care zeul, după părerea
lui M. Vermaseren, ţinteşte cu arcul spre nor pentru ca acesta să sloboadă ploaia pe pămînt 23 • Merită atenţie şi afirmaţia lui Vasile Pârvan
despre sincretismul petrecut cu mult înainte de stăpînirea romană în
Dacia a conceptului zeului-cavaler cu credinţa mitriacă 24 •
Diferitele tipuri de monede de factură dacică considerate, cu ani
în urmă, imitaţii „barbare" după tetradrahmele lui Filip al II-lea şi ale
lui Alexandru cel Mare cit şi după cele bătute de districtul I al Macedoniei au reversul, de obicei, redat, ca şi cel al monedelor lui Filip
al II-lea, printr-un personaj călare. Figura călăreţului este reprezentată
în mod constant şi pe reversul monedelor celtice 25 • De fapt, nu este
vorba de simple imitaţii ci, după cum se exprimă numismatul Octavian
Iliescu, de „un stil original" 26 propriu lumii dacice şi celtice 27 . În
.aceeaşi ordine de idei, numismaţii C. Preda şi Gheorghe Constantinescu
afirmă: „Nu ştim şi nici nu putem cel puţin să facem unele presupuneri
cît ele cit plauzibile asupra sensului pe care-l acordau geto-dacii efigiei
ele pe avers şi călăreţului ele pe revers. Despre o apropiere între sensul
pe care-l aveau reprezentările de pe monedele originale şi cel acordat
ele geto-daci reprezentărilor de pe imitaţii, mai ales celor din faza tîrzie,
nu credem că poate fi vorba. De asemenea, este greu de găsit o explicaţie multor elemente de stilizare sau de decor suplimentare, frecvent
folosite pe diferite serii de imitaţii" 28 .
Atenţia ce s-a acordat de către daci şi celţi figurii calului şi călă
reţului nu ni se pare întîmplătoare. În cazul monedelor dacice de tip
Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, 1980, p. 67.
Nicolae Iorga, Jsotria românilor, voi. 1, partea I-a, Bucureşti, 1936, p. 85.
23 Martin
Vermaseren, Mithra ce dieu mysterieux, Paris-Bruxel!e.;, 1960,
pp. 73-74 şi 76.
24 Vasile Pârvan, op. cit„ pp, 457 şi 522.
25 Dr. G. Severeanu, Symboles religieux sur les monnaies celtiques, în Buletinul Societăţii numismatice române", nr. 59-60, iulie--decembrie 1926, Bucureşti,
pp. 41-42; Aldor Gyula, A t6tfalusi Kelta eremlelet, în Numizmatikai Kăzlăny,
III, 1904, f. III„ Budapest, p. 55.
2e Octavian Iliescu, O emisiune interesantă de monede dace, în Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti, iulie-decembrie 1942, p. 42.
21 Dr. G. Severeanu, op. cit., p. 42.
2e C. Preda şi Gh. Constantinescu, Geţii dintre Siretul inferior şi rîul Buzău
in lumina descoperirilor monetare de la Dumbrăveni (Jud. Vrancea) în Studii şi
cercetări de numismatică, voi. IV, 1968, p. 37.
21
22
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„Hunedoara", de pildă, (folosim ca exemplu, acest tip de monede, ele
fiind socotite printre cele mai îndepărtate de monedele macedonene ca
manieră de lucru, avînd o circulaţie restrînsă) admiţînd ideea că ele
imită, pur şi simplu, monedele macedonene, ce ar fi oprit pe meşterii
daci să imprime atît aversul cit şi reversul aceluiaşi tip de monedă, fie
al lui Alexandru fie al tatălui acestuia? In realitate, acest tip de monede dacice are pe revers, după cum s-a mai arătat, figura calului şi
călăreţului, ca şi monedele lui Filip al II-lea iar pe avers, la fel ca monedele lui Alexandru, cea a lui Hercule.
Este cunoscut faptul că Hercule nu este în exclusivitate erou-zeu
· grec 29 • Asemănători lui erau Ghilgameş în Babilon, Melkart în Fenicia 30 ,
Samson la evrei, Gesser Khan la turco-mongoli şi - potrivit afirmaţiilor
lui Mircea Eliade - eroii-zei ai popoarelor indo-europene. Eroul, în
toate eazurile, prezintă raporturi cu fecunditatea 31 , fertilitatea, invingînd „tot ce este întunecat şi rău" 32 • Locuitorii din Creta, coloniile greceşti din Asia, Grecia propriu-zisă, Sicilia etc. şi-au adus aportul la legendele despre Hercule, fie desfăşurînd, spontan, tema eroului-zeu, fie
adăugind fondului comun povestiri exotice ce se refereau la divinităţi
asiatice, africane, celtice, scitice etc., similare lui Hercule33.
Leul învins de eroul Hercule simbolizează - după părerea specialiştilor, apele torenţiale care fac ravagii în valea Nemeii sau tunetul
în timpul furtunii 34 • In sprijinul celei de a doua ipoteze sint aduse afirmaţiile lui Hesiod şi Apollodor după care leul este o creaţie a furtunii 35 •
In ce priveşte pe daci, Vasile Pârvan afirmă că Hercules Victor, zeitate
menţionată în Dacia romană nu este decît traducerea în latină „a ideii
indigene despre zeul ... biruitor al tuturor celor rele" 36 . Prof. dr. Iosif
Constantin Drăgan evidenţiază faptul că dorienii, care au ocupat teritoriul Greciei peninsulare şi insulare, venind în valuri succesive, sînt
triburi trace de la Dunăre 37 • Ori, se cunoaşte că pătrunderea din nord
a dorienilor în Peloponez la sfîrşitul secolului XIII î.e.n. - începutul
sec. XII î.e.n. este strîns legată de povestirile despre eroul Heracle-Hercule, conducător al acestor triburi3 8 •
Părerile competente ale savanţilor români şi străini privitoare la
originea lui Hercule şi la tîlcul luptei acestuia cu leul, ne întăresc convingerea că dacii, imprimînd pe aversul monedei de tip „Hunedoara'~
capul eroului-zeu şi pielea leului învins, au acţionat în mod deliberat.
pentru a scoate în evidenţă ideea de bază a credinţei lor, ca şi în cazul
în care eroul apare în postură de biruitor al monstrului balaru·.
29 N. A. Kun, Legendele şi miturile Greciei antice, Bucureşti, 1958, p. 131 ~
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, Paris, 1881, (F-J), p. 81.
30 N. A. Kun, op. cit., p. 131.
31 Mircea Eliade, Traite .. ., p. 138.
32 N. A. Kun, op. cit., p. 131.
aa DictionnaiTe .. . , p. 81.
34
Id<'m. p. 86.
35 Ibidem.
36 Vasile Pârvan, op. cit., pp. 145-146.
37 Revista „Noi Tracii~. anul VII, nr. 72, oct., 1980, p. 3.
38 V. V. Struve, D. P. Kallistrov, op. cit .. pp. 73, 79 şi 81.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

CULTURA SPIRITUALĂ DACICĂ IN TRADIŢIA POPULARA

411

In reprezentările religioase străvechi un rol însemnat îl ocupă taurul, legat aproape totdeauna de cultul solar şi al divinităţii uranieneao.
„Este o trăsătură comună a aproape tuturor religiilor taurine antice,
- arată J. R. Conrad - faptul de a asocia cultul taurului de creşterea
vegetaţiei" 40 • Alături de alte popoare, cretanii credeau că vigoarea şi
fertilitatea taurului sînt concentrate în coarne şi că, astfel, un obiect
plasat între ele devine, în mod magic, beneficiar al influxului lor vital'1.
Originea şi semnificaţia mitului răpirii Europei de către taurul divin nu au putut fi stabilite cu certitudine dar se pare că se leagă de
celebrarea unor sărbători cretane şi greceşti 42 incluse într-un cult uranosolar în care zeitatea cerească cu chip de taur, are părul şi coarnele
din aur 43 •
Pe teritoriul României, la Tg. Mureş, s-a găsit un tip de brăţări
hallstattiene de aur ale căror capete se termină într-un cap de taur.
Brăţările au avut o semnificaţie religioasă care rezidă în reprezentarea
coarnelor sacre 44 • Răspîndit în pădurile Daciei şi Traciei, bourul şi zimbrul se bucura ca şi taurul, la geto-daci de o cinstire religioasă specială.
E cunoscută imaginea lui redată pe învelişul de fier al unui scut aflat
la Piatra Roşie4 5 • De asemenea, pe un fragment de ceramică pictată de
la Grădiştea Muncelului apare figura unui animal care, credem, după
coarnele ce i se văd doar în parte, că redă un taur 46 • Pe ceramica dacică de la Poiana, Sf. Gheorghe Bedehaza, Piatra Neamţ, Porolisum47, sînt redate, mai mult sau mai puţin reuşit, coarnele animalului
sacru iar pe un fragment de la Grădiştea Muncelului sînt pictate coarne
taurine cu roţi solare între ele 4 ~.
Cercetările arheologilor români au dat la iveală un interesant material documentar care pune în lumină aspecte ale cultului fertilităţii
la daci. Scena de pe rhytonul de la Poroina, unde personajele ţin în
mîini vase sau ridică braţele implorînd divinitatea, este încadrată de
către D. Berciu într-un cult local al rodirii şi belşugului, amintind de
o altă scenă asemănătoare de pe o cupă de aur iraniană, legată de zeul
nloii, al fertilităţii4 9 • Personajele feminine reprezentate pe două boluri
,~ Revista de referate şi recenzii (istorie, etnografie), nr. 1, 1966, p. 63.
o• J. R. Conrad, op. cit., p. 149.
• 1 Idem, p. 138.
42 Dictionnaire (D-F), p. 862.
43 N. A. Kun, op. cit., p. 120.
44 Dorin Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania (IV), în MatArh, vol.
II, pp. 217-218, 221.
45 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, 1954, p. 121.
48 Studii şi cercetări de istorie veche, nr. 1-2, 1953, Şantierul Grădiştea Muncelului, pp. 182-183, fig. 34.
47 Radu şi Ecaterina Vulpe, Les fouilles de Poiana, în Dacia, vol. III-IV,
1927-1932 (premiere partie), p. 287, fig. 36/6; K. IJoredt. Aşezarea de la Sfîntu
Gheorghe - Bedehaza, în MatArh, vol. II, pp. 26-27; Anton Niţu, Ioana Zamoş
teanu şi Mihai Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, în MatArh, vol. VI,
1959, P. 363, fig. 4/8; M. Macrea, D. Frotase şi M. Husu, Şantierul arheologic
Porolisum, p. 367.
4 s SCIV, 1-2, 1953, p. 184, fig. 36.
49 D. Bcrciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969, pp. 122, 156, 160.
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fragmentare descoperite la Popeşti pe Argeş 50 , ni se par, de asemenea,
că redau un act al cultului urano-solar legat de fertilitate. Dansul figurilor feminine îmbrăcate într-un costum uşor, cu sinii goi, ridicarea
braţelor de către figurile de pe primul fragment de bol, spaţiul dintre
„dansatoarele" de pe fragmentul al doilea, umplut cu motive vegetale
apropie uimitor scena de cea a „paparudelor" din credinţele româneşti
în care se invocă fertilizarea pămîntului. 1n aşezarea getică de la Tei,
a fost găsită o ştampilă de lut care redă o figură umană în picioare, cu
părul zbîrlit în formă de raze, cu avanbraţele ridicate şi degetele mîinilor desfăcute 51 • Deasupra fiecărei mîini ridicate se află un vas; cel de
deasupra mîinii stingi este aşezat vertical, cu gura în sus iar celălalt,
orizontal, cu gura spre exterior. Deasupra vasului culcat se găseşte o
roată solară cu şase raze. Lingă personajul principal, în al doilea plan,
în dreptul gurii vasului culcat, o figură umană ţine mîinile ridicate.
Ştampila de lut, credem că reproduce o scenă din cultul urano-solar la
daci, în care zeitatea determină căderea ploii cerută de oameni. Prin
vasul aşezat, simbolic, cu gura în sus, se pare că se aşteaptă săvîrşirea
miracolului apei iar vasul redaţ culcat, deasupra şi în dreptul figurii
umane, poate simboliza căderea ploii binefăcătoare. Roata solară de
deasupra vasului culcat ar putea simboliza momentul în care zeitate a
determinat căderea apei. Personajele se află într-o atitudine, parcă, de
implorare a manei cereşti sau de adorare a zeului pentru miracolul să
vîrşit. In acest sens, reţin atenţia şi afirmaţiile lui B. A. Rîbakov5 2 că,
încă în perioada timpurie a culturii Tripolie, în cadrul ritualurilor legate de invocarea ploii, existau figuri feminine redate ridicînd cupe
uriaşe spre cer. Figurile sînt foarte stilizate, au o steatopigie accentuată
iar capul şi mîinile lipsesc. Intr-o perioadă mai tîrzie - arată B. A. Rîbakov - stilizarea a mers atît de departe incit cupa stă direct pe o bază
cilindrică care aminteşte numai de departe o formă feminină. Ridicarea
unui vas spre cer face parte din ritualurile multor popoare, fiind legată
totdeauna de practicile magice ale germinării53 • Pe această linie, atrage
atenţia marele sanctuar patrulater de pe terasa a X-a de la Grădiştea
Muncelului, ale cărui 60 de coloane de andezit susţineau - după păre
rile arheologilor - vase mari de piatră 54 care îşi aveau un rol important
în cultul agrar, urano-solar la daci.
In religiile antice un rol important l-au avut porumbeii, păsări socotite prevestitoare ale vremii 55 . Figura acestei păsări este redată de
către meşterii daci pe un fragment de vas descoperit la Grădiştea Muncelului56 cît şi ca piesă de ornament purtînd simboluri solare pe aripi
so Alex. Vulpe, Reprezentări umane pe cupele getice de la Popeşti, în SCIV,
nr. 2/tom 16, 1965, Bucureşti, pp. 341-351.
51 Idem, p. 348.
52 Revista de referate şi recenzii (istorie, etnografie) nr. 12, 1965, pp. 853-854.
53 Idem, p. 854.
54 Hadrian Daicoviciu, op. cit., p. 146.
55 Mircea Eliade, Traite .. ., p. 81.
56 SCIV, nr. 1-2/1953, o.c., p. 168.
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şi pe coadă 57 , ceea ce duce la ideea că şi în cultul urano-solar dacic, porumbelul a avut un rol important.
Romanizarea Daciei a dat un impuls tendinţelor de sincretism religios, astfel că populaţia băştinaşă pentru a-şi exprima simţămintele
sale religioase se servea de nume greco-romane date zeităţilor 58 dar,
deşi fondul religios dacic a fost copleşit de cultura greco-romană, nu
s-a reuşit să se înăbuşe în întregime credinţele religioase proprii lumii
dacice, înviorate în vremurile de început ale evului mediu. Adorarea
forţelor naturii persistă sub diferite forme în creştinism, inclusă fiind
şi în repertoriul obiceiurilor româneşti legate de muncile agricole de
peste an şi de păstorit. Printre obiceiurile tradiţionale, cele ale sărbă
torilor de iarnă, au ocupat, datorită amploarei lor, un loc deosebit, în
cadrul acestora colindele laice reprezentînd adevărate comori ale culturii populare. Referindu-se la originea acestor creaţii, V. I. Cicerov
sublinia: „Intreg repertoriul colindelor vînătoreşti, voiniceşti, mitologice
etc. este tracic şi numai urările făcute cu prilejul Calendelor romane
din ianuarie au analogii cu moş Ajunul piţărăilor. Pentru colindele arhaice, nu se găseşte corespondentul în antichitatea greco-romană. Tocmai faptul acesta presupune existenţa unui străvechi fond local de tradiţii orale, de altfel, foarte răspindit în lumea geto-tracilor căci de la
aceştia, colindele arhaice au tradiţii puternice la ruşi, bulgari, sîrbi şi
români adică în acele teritorii străvechi unde au trăit în antichitate
strămoşii slavilor şi tracilor, indo-europenii. In colindele acestor popoare
se desluşeşte uimitor de limpede practica tradiţională a unor străvechi
ritualuri de rodire şi fecunditate" 59 •
Cercetînd conţinutul colindelor laice şi a legendelor româneşti,
atrage atenţia personajul denumit Crăciun. Uneori el este menţionat
ca stăpîn al peşterii în care s-a născut Cristos, alteori ca cioban bogat,
foarte bătrîn, de lege păgînă 60 • Tinerii colindători îşi spun „feţii lui
Crăciun"61, „copiii lui Crăciun" 62 sau „aspăciorii lui Crăciun ălui bă
trîn"63. Impreună cu ei umblă la colindat şi Crăciun 64 identificat, de
multe ori cu Dumnezeu 65 . Crăciun este îmbrăcat „în vestmînt mohorît,
lungu-i, lat prejur pămînt, pe la poale-i polărit, pe de margini mărginit,
împrejur de mînecele, luce stele mărunţele, între doi umeri de-ai lui,
luce-mi doi luceferei, dar din faţă ce-i mai luce? Luce soare cu razele,
da din dosu ce-i mai luce? Luce-i luna cu lumina" 66 . Este de remarcat

s7 Ion Berciu, Al. Popa et I-I. Daicoviciu, La forteresse dace de Piatra Craivii,
în Ceiticum, XII, sept. 1964, planşa 73, fig. 13.
58 C. Daicoviciu, La Transylvanie .. ., o.c., p. 155.
59 V. G. Cicerov, Perioada de iarnă a calendarului agrar rus în sec. XVIXIX, Moscova, 1957, p. 154; Monica Brătu!C'scu. La luncile soarelui. Antolo9ie a
colindelor laice, Bucureşti, 1964, prefaţa.
eo S. FI. Marian, Legendele maicii domnutui. Bucureşti, 1904, p. 29.
61Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Bucureşti, 1914, p. 7.
G2 Ion Chelcea, Obiceiuri, credinţe, colinde din satul Mada, judeţul Hune-·
doara, în revista „Culegătorul", an 1, Cluj, 1933, p. 24.
63 Monica Brătulescu, op. cit., p. 10.
64 Alexiu Viciu, op. cit., p. 35.
65 Idem, p. 37.
66 Idem, p. 35.
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mantia de ceremonial purtată de bătrînul Crăciun a cărui înfăţişare,
cu toate simbolurile astrale, redă, evident, bolta cerească, amintind de
cultul străvechi urano-solar existent la daci. Despre o zeitate păgînă
existentă în credinţele populare româneşti se aminteşte într-o colindă
în care, la o masă stau de vorbă „Crăciun, sfînt bătrîn", Cristos, gazda
casei şi Sf. Ion. Crăciun precizează, în discuţiile ce se poartă, că Cristos
este „mai mic de zile" decît el şi că la naşterea acestuia, Crăciun şi-a
întins „poala de veşmînt mohorît" în care i-a „căzut" Cristos 67 • Extrem
de sugestiv ni se pare evidenţierea bolţii cereşti (Crăciun) pe care se
află astrul solar identificat, desigur, în creştinism, cu Cristos.
Odată cu redarea bolţii cereşti, în colinde este scoasă în evidenţă
divinitatea solară. Astfel o colindă din Bucovina descrie cerul ca un
covor mohorît, „slobozit pînă-n pămînt", aşezat pe un pat pe care Cristos „pară de foc" zace răstignit 68 . O altă colindă din Romos - Hunedoara începe cu invocarea: „Răsari soare, în toate laturile, în toate vadurile". Rostul invocării era ca soarele, odată răsărit să pătrundă în
casă şi să „aurească" masa gazdei, adică să aducă belşug 69 • Colindătorii
le cer gazdelor să se trezească din somn deoarece e dimineaţa de Cră
ciun şi „roşu soare a răsărit"îo. Ei au sosit „pe o rază de soare" 71 şi
aduc pe „Dumnezeu adevărat, soare-n în raze luminat" 72 • Sfatul sfinţilor şi al îngerilor s-a adunat „la curţile lui Crăciun" şi căutînd să afle
unde s-a născut Dumnezeu, se uită „în sus spre răsărit" iar o zînă precizează că cel căutat se găseşte „pe sub soare" 73 • Surorile soarelui, de
asemenea, au văzut pe fiul ce-l caută maica „spre dalbul răsărit" şi pe
unde a trecut acesta, „izvoare a secat şi cîmpuri verzi a uscat şi codrii
verzi a secat'04 . lntr-o colindă din părţile Vaşcăului, un tînăr umblă
călare de-a lungul bolţii cereşti, cu biciul de foc în mină şi „orbea şi
bolnăvea" pe toţi cei ce priveau spre el7 5 . În cîteva colinde din satele
hunedorene, Leşnic şi Ruda, tînărul erou şi-a scos calul din grajd, oal
ce are „trei pene înşeluite, cu ci-argint învăluite, cu d-aur acoperite".
El îşi joacă murgul şi îl întoarce „după soare cînd răsare, după lună
cînd e plină". Jocul se petrece „în curtea soarelui" 76 • Maica Domnului
are, în multe colinele, doi fii: Ion şi Sîntion. Cel mai mare, Sîntion
poartă „inel din soare" iar Ion, ,,inel de argint". Cei doi fii călăreţi sînt
în curtea lui Crăciun''·
t7
60

Idem, pp. 62-63.
T. Pamfile, Cerul şi podoabele

lui,

Bucureşti,

1914, Academia Română,

p. 52.
69

Alexiu Viciu, op. cit., p. 153.
Brătulescu, op. cit., p. 12.
Emilia Comişel, Antologie folclorică din Ţinutul Pădurenilor, ed. II, 1964,

-o Monica
71

p. 31.
72

mână,

T. Pamfile,

Sărbătorile la români, Crăciunul, Bucureşti,

1914, Academia Ro-

p. 60.

Sabin V. Drăgoi, 303 colinde cu text şi melodie, Craiova, 1925, p. 74.
S. Fl. Marian, op. cit., p. 291.
75 Idem, p. 292.
76
Sabin V. Drăgoi, op. cit., p. 88; Monica Brătulescu, op. cit., pp. 136-137;
Emilia Comişel, op. cit., p. 48.
77 Alexiu Viciu, op. cit., p. 111.
73
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Un accentuat sincretism al elementelor solare cu cele ale divinitătii
potrivit unei expresii a lui Vasi'ie
Pârvan 78 , se găseşte în numeroase colinde, fapt ce întăreşte concluzia
despre persistenţa unor elemente ale credinţelor urano-solare străvechi.
Astfel în colindele în care maica îşi descrie fiul pierdut, calul acestuia
are şaua de aur şi friul de argint, biciul este şarpe iar armele ii sînt
fulgere ori tunete „de vară, cam de primăvară" 79 • De asemenea, întruna din variantele Mioriţei, fiul descris de către maică aminteşte de figura străvechiului „călăreţ dunărean":
cereşti, „mohorîte" sau „înnourate" -

„Căluşeul lui,
Puiul zmeului
Seuliţa lui
Teasta zmeului!
Chinguliţa lui
Două năpirci negre
Din guri încleştate

Din coade-nodate
La el chingi sint date!
Frîuleţul lui
Doi balauri galbeni
Din coade-nodaţi
La el frîu sînt daţi!"so

Mitul naşterii din piatră a zeităţii Mitra a lăsat, de asemenea, urme
în numeroase colinde. In unele, maica stă „să nască fiul din piatră",
după naşterea fiului, i-a fost pusă în mina acestuia o mătură de aur ori
de argint pentru a curăţa cerul de „negurele" 81 , adică să îndepărteze
vremea rea, întocmai ca divinitatea urano-solară a geto-dacilor. In alte
colinde, fiul aflat într-un stilp de piatră, se naşte prin crăpare în patru
bucăţi a stilpuluis2.
Mitologia populară românească - afirmă Vasile Pârvan - a perpetuat tema existentă în credinţele geto-dacilor cu privire la permanenta luptă „a unui erou cavaler împotriva zmeului", păstrînd, în acelaşi timp, sub numele de zmeu, „vechiul concept dacic al demonului
serpentiform care zboară prin văzduh" 83 •
Tradiţiile păstrate în Clopotiva (Haţeg) pomenesc de balaurii care
„umblă pe sus, cu norii, mai ales cind e vremea învrăjbită". Oamenii,
„cind văd norii fierbind", aşează toporul cu tăişul în sus, iar „balauri
aud şi văd şi se trag înapoi ori se duc pe păduri unde nu strică nimic
la oameni" 84 • Totodată, zmeii, balaurii sînt identificaţi cu norii, care
reţin ploaia în caz că sint „de secetă", ori revarsă mana cerească, ploaia
asupra pămîntului 85 • „Sînt în cer nişte zmei, puteri ale lui Dumnezeu.
Ei sînt doi: unul la răsărit şi altul la asfinţit. Cel de la răsărit e de
Vasile Pârvan, Dacia, Bucureşti, 1957, p. 82.
S. FI. Marian, op. cit., pp. 283-284; 289-291;
Emilia Comişel, op. cit., p. 31; Istoria literaturii române, voi. I, Bucureşti,.
1964, p. 27.
so Adrian Fochi, Mioriţa, 1964, p. 93.
e1 Alexiu Viciu, op. cit., pp. 51 şi 63.
82 Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, Bucureşti, 1913, pp. 380-381.
1L'1 Vasile Pârvan, Getica, pp. 520 şi 641.
s4 Clopotiva, un sat din Haţeg. Monografic întocmită sub conducerea lui Ion
Conea, Institutul de ştiinţe sociale al României, Bucureşti, p. 451.
85 T. f>amfile, Văzduhul după credinţele poporului român, Bucureşti, 1916, pp ..
85 şi 95.
78

79
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ploaie, de mană, cel de la asfinţit, de secetă. Şi cînd se face furtună, se
aude tunînd şi se vede fulgerînd, ei se bat. Atunci sloboade săgeţile
cel de la răsărit şi cel de la apus şi vezi pe cer cum unul dă în altul.
Dacă dovedeşte cel de ploaie, e anul mănos; dacă dovedeşte cel de secetă, e secetos" 86 • Zmeii sînt puteri ale lui Dumnezeu", atribute, deci,
ale unei divinităţi care, la daci, stăpînea norii aducători de ploaie ori
de calamităţi. Dacă se ţine seama de faptul că, nu întîmplător, balaurul
de ploaie se află la răsărit şi se dă atenţia cuvenită versurilor:
„Bumburez de argint
Ploaie (plouă n.n.) pe
Bumburel de aur
Ploaie din balaur!"

pămînt!

cuprinse într-un străvechi obicei românesc din Ţara Haţegului, în care
se invocă ploaia pentru a creşte „rodul pînă-n pod, spicul cit voinicul" 87 ,
se poate conchide că divinitatea invocată să determine căderea ploii din
balaurul-nor, este soarele „bunburel de aur", desigur, investit şi cu atribute celeste, de vreme ce stăpîneşte balaurii-nori, fapt ce atestă continuitatea străvechiului cult urano-solar în credinţele populare româneşti.
Serpii aducători, fie de ploaie fie de secetă, sînt pomeniţi şi în credinţele altor popoare. Astfel, la azteci, potrivit relatărilor lui George
C. Vaillant - „Orientul era încredinţat zeului ploii, Tlăloc, şi lui Mixcoatl (şarpele făcut din nori) zeul norilor, alcătuind regiunea de abundenţă"88. M. E. Matie arată că „în credinţele multor popoare, şerpii
poartă vina dispariţiei diferitelor surse de umiditate şi în special a
ploii " 8n.
Menţionat frecvent în colindele laice româneşti, porumbelul continuă să reprezinte ideea de fertilitate, legată de credinţele străvechi
urano-solare dacice. Astfel, zburînd „pe deasupra porţii cerului" sau
poposind pe casa gazdei căreia îi este dedicată colinda, porumbeii sînt
„stol de-al soarelui", „golumbi de aur" 90 • Gazda, zărindu-i aşezaţi pe
casă, cere soţiei să întindă masa pe care să „reverse" griu şi să aşeze
colac, o vadră de vin şi un galben. Porumbeii, văzînd această primire
ce li se face, „de sus, jos că s-or lăsa, în casă că ne-or intra, grîuşor
vor aduna, apă veseli or gusta", după care, zburînd, „cu norii s-or mesteca"!l1.
1n unele colinde, atît porumbeii, identificaţi cu norii, cit şi gazda,
săvîrşesc acte care s-ar putea include într-un ritual ce aminteşte de stră
vechiul cult solar-agrar. Astfel, de repetate ori „solul soarelui", porumbelul alb, al cărui cap „bate-n aurel", iar ciocul „în arginţel" sau
pilcurile de porumbei coboară, în chip de nor, „în prundul mării" de
86

Idem, p. 85.
T. Pamfile, Văzduhul .. „ p. 135.
George C. Vaillant, Civilizaţia aztecă, Bucureşti, 1964, p. 176.
69 M. E. Matie, Miturile Egiptului antic, Bucureşti, 1958, p. 45.
90 Monica Brătulescu, op. cit„ p. 270 .
.s1 Idem, p, 237.
87
88
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unde luînd apă, „rourează" casa gazdei. Acesta nu se trezeşte din somn,
iar porumbeii coboară şi iau în ciocuri „grîurele, daurele", zboară şi
se transformă în nori, pentru a sosi din nou la geamul casei unde „cu
grîurele-mi sămănară". Deşteptîndu-se şi văzînd porumbeii prevestitori
ai fertilizării pămîntului, gazda, luînd arcul şi săgeţile, trage spre nori
pentru a determina căderea ploii. Scena „săgetării" norilor, amintind
practici geto-dacice, este redată, plastic, în versurile unei colinde:
„Soare-n cer, soare-n pămint,
Soare-n curte-a răsărit
Şi omul mi-e adormit.
Iar pe bolta cerului,
ln biitaia soarelui
Sînt stoluri de porumbei.
Trăsei cu săgeata-n ei
Şi zburară

Şi săltară,

Cu doi nori
Şi ca ploaia

se-amestecară
coborfră"92

La numeroase populaţii agricole se găseşte practica magica a „imiploii". învăţatul Iulius E. Lips arată: „Sînt însemnate şi
numeroasele forme de vrăji menite să aducă ploaia, căci binefacerile
acesteia pentru creşterea plantelor nu sînt mai prejos de acelea ale soarelui. La asemenea serbări, locul cel mai de seamă îl ocupă totdeauna
imitarea ploii. Aşa, de pildă, se varsă apă pe pămînt ... In vreme de
secetă, populaţiile de agricultori stropesc plante cu apă ... ca să îndemne cerul să facă la fel" 93 •
într-un stadiu al evoluţiei istorice în care cunoaşterea legilor naturii şi societăţii era limitată şi confuză, încercarea de a influenţa realitatea şi prin acţiunea nemijlocită a cuvîntului reprezenta o tentativă
a oamenilor de a interveni în lumea înconjurătoare. Ori, „la baza vechilor colinde - afirmă V. I. Cicerov - a stat credinţa în puterea magică
:;i cuvîntului" 9 ~. Atrage atenţia, în acest sens, în numeroase colinde, insistenţa cu care li se cere colindătorilor să îndeplinească un anumit
ritual legat de căderea ploii:
tării căderii

„Veniţi,

voi juni buni,
lin, mai cîtilin
Ca soarele prin senin
Să săriţi în cea grădină
Că-n grădină-i o stupină,
Veniţi,

Şi-n stupină

o

fîntînă

Şi-n fîntînă-i apă lină".

Dumitraşcu,

Cîntări

de stea şi colinde, Bucureşti, ed. 1940, pp. 165-

92

N. I.

93

Iulius E. Lips, Obîrşia lucrărilor, 1960, pp. 450-451.
V. I. Cicerov, op. cit., p. 142.

166.
94
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Tinerii sînt solicitaţi să ia apă în căldări, să rupă un fir de trandafir sau de calomfir şi un mănunchi de busuioc cu care, muiate în
apa din fîntînă, să stropească, „să reureze", pentru ca „rînd în rind să
ploaie-n rînd" 95 • Stropirea cu apă de către tinerii colindători cărora li
se cere să vină „ca soarele", va aduce „roadă grielor şi mană viilor" 96 •
evident prin ploaia ce va cădea.
Tema răpirii Europei de către un zeu urano-solar, se află inclusă
în repertoriul colindelor laice româneşti. Pe mare înoată un „bou sur"
sau „bou negru", cu coarnele şi copitele „aurite" sau „intrarginţite". Intre coarne poartă un leagăn de mătase sau de aur. Leagănul, în care stă
o tînără, se identifică, uneori ca un nor negru aşezat „colea-n sus, pe
lingă cer" 97 •
Scena răpirii eroului cavaler cu un leu, în care tînărul nu ucide
animalul ci îl leagă şi coboară de la munte, îşi găseşte, de asemenea.
loc în numeroase colinde 98 .
Persistenţa unor elemente ale culturii spirituale a strămoşilor daci
in cultura populară românească constituie o indiscutabilă mărturie a
vechimii şi continuităţii poporului român.
De-a lungul existenţei lor, românii au conservat şi dezvoltat tezaurul culturii populare în care elementele de continuitate dacică s-au topit în mod organic.

LES :E:Lf:MENTS DE LA CULTURE SPIRITUELE DACE
DANS LES HABITUDES TRADITIONNELLES ROUMAINES

Resume
Conformement aux recherches scientifiques des habitudes de l'hiver qui
appartiennent aux roumains, Ies auteurs mettent en evidence l'idee de la permanence et de la continuite dans Ies traditions roumaines.

95
98
97

Istoria literaturii române, op. cit., p. 22.
Anuarul Arhivei de folclor, III, 1935, Acad. Română, Bucureşti, p. 178.
Idem, IV, p. 115; Sabin V. Drăgoi, op. cit., p. 19; Alexiu Viciu, op. cit„ pp.

133, 135, 155; Monica Brătulescu, op. cit., p. 175.
88 Monica Brătulescu, op. cit„ pp. 69-71 şi 75; Sabin V. Drăgoi, op. cit., p.
14; Emilia Comişel, op. cit., p. 3S; Alexiu Viciu, op. cit., pp. 138 şi 140.
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populară românească prelucrarea artistică a metalului are o

de creaţie. Prepurtate şi confecţionate de ţărani, apare în mod izolat, aria de răspîndire a acestui
meşteşug fiind limitată numai la cîteva regiuni din ţara noastră, dintre
care judeţul Hunedoara şi zonele subcarpatice ale Moldovei cu pătrun
dere în Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi în zona Mureşului superior, sînt
cele mai importante.
Arta metalului în cr~aţia populară la români a fost în general puţin cercetată şi în afară de cîteva succinte descrieri şi comentarii din
lucrarea „Portul popular al Pădurenilor" de Romulus Vuia, literatura de
specialitate din ţara noastră nu s-a ocupat de această temă. Lipsindu-ne
şi dvcumentele scrise şi iconografice mai vechi, sîntem nevoiţi a ne limita la cercetările de teren şi la un timid apel cu care ne îndreptăm
înspre vestigiile arheologice care prin similitudinile ce le prezintă cu
pod_oabele ţărăneşti din regiunile amintite, deschid ipoteza moştenirii
unor elemente din timpuri îndepărtate.
Din cercetările efectuate pe teren şi din studierea podoabelor păs
trate din muzeele etnografice, rezultă clar frecvenţa izolată a acestor
podoabe, delimitată fiind astăzi (şi în trecutul apropiat) la cele două
enclave etnografice menţionate, care ridică probleme interesante şi prin
situarea lor geografică în două extreme opuse ale ţării, Hunedoara la
sud, iar zonele limitrofe din Moldova şi Transilvania la nord. Ipoteza
că aeeste zone formează nişte insule dintr-o ma5ă mai mare, care s-a
pierdut şi din a cărei culturi - cu o mai largă arie de răspîndire în
trecut - s-au păstrat numai în aceste locuri unele reminiscenţe, este
unul din aspectele, care nu preocupă.
Cadrul limitat al comunicării nu permite abordarea unor probleme
de ordin istoric, privind originea şi simbolismul acestor obiecte, ceea ce
de altfel şi-ar găsi o rezolvare dificilă, dat fiind lipsa documentelor în
stadiul de faţă. Interesul ce comportă însă aceste elemente de veche
tradiţie, va creia preocuparea unui studiu mai adîncit în viitor care
poate duce la elaborarea unei lucrări mai dezvoltate.
Deocamdată ne rezumăm la prezentarea morfologică a unor podoabe ţărăneşti din metal, sub raportul formelor şi al tehnicii de confecţionare, atrăgînd atenţia asupra importanţei lor documentare, prin
sublinierea unor constatări şi prin enunţarea unor ipoteze.
Pe cînd în Moldova şi Transilvania de nord producţie podoabelor
din metal, ca şi portul acestora este pe cale de dispariţie şi nu mai
lucrarea

redusă în comparaţie cu celelalte genuri
artistică a metalului, sub formă de podoabe -

mai

• Comunicare

prezentată

la .Sesiunea Muz0ului

Judeţean
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Fig. 1. Costum de p1tdureauci:i cu podoabe

confecţionate

din metal.

reprezintă o realitate vie, în Hunedoara, pe teritoriul locuit de Pădu
reni, meşteşugul metalului este încă actual, ca şi purtarea podoabelor
care completează în mod frecvent, costumul femeiesc.
Este justificată deci atenţia ce o acordăm acestei zone, care constituie una dintre cele mai originale şi mai arhaice enclave etnografice din
ţara noastră. Zona Pădurenilor care cuprinde 40 de sate, se extinde în
vestul judeţului Hunedoara, limitată fiind la nord de Valea Mureşului,
la vest de Banat, la sud de Ţara Haţegului iar la est de şirul satelor
ce leagă oraşul Hunedoara de Deva.
Specializarea în meşteşugul prelucrării metalului, din zona Pădu
renilor ca şi costumul femeilor, caracteristic prin multiplele podoabe din
metal, conduc la concluzia păstrării unei culturi locale străvechi.
Podoabele din metal se suprapun la talie şi peste şoldurile femeii
într-un fel unic, în portul popular românesc. Peste betele din lînă, Pă
dureanca îşi încinge mijlocul cu o cingătoare construită din sute de
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„şerpeşte".

ţinte din cositor, denumită „balţi". Pe şoldul drept atîrnă, „cheile pe
chici", o garnitură de aceeaşi factură cu „balţii", de care sînt prinse
un rînd de inele şi un rînd de forme de chei. Urmează podoabele din
alamă care cuprind şoldurile femeii, sub formă de lanţuri (cite 5-6 rînduri) unul din ele avînd atîrnate, din loc în loc, 30-35 inele, iar altul
tot atîtea forme de chei, denumite local „zale cu inele" şi „zale cu
chei". Lanturile confectionate din sîrmă de alamă în diverse sisteme avînd evid.ente asem{m.ări cu cele dacice - poartă denumiri sugestive
astfel: „lanţul şerpesc" realizat dintr-o împletitură de sîrmă, ce se ondulează, sugerînd imaginea unui şarpe, „lanţul în scărică", compus din
unităţi în formă de scară de care se prind inelele, sau „lanţul în lacăt'e"
de care se prind formele de chei. „Lanţul în lacăte", compus din unităţi
egale, realizat~ prin răsucirea sîrmei în spirală, avînd cîte un ochi la
capete, care se prinde de ochiul unităţii alăturate, prezintă multe similitudini cu unele piese din metal dacice, ca şi cu o podoabă descoperită
în Albania şi atestată a fi ele origine ilirică (astăzi păstrată în Muzeul
arheologic din Tirana).
In afară de aceste trei tipuri de lanţ, mai apar la Pădureni şi alte
forme, care toate îşi găsesc prototipul în podoabele diverselor tezaure
arheologice descoperite pe teritoriul ţării noastre.
Cele mai intersante însă şi totodată şi cele mai importante podoabe din portul pădurenilor sînt inelele şi formele de chei prinse de lanţurile, ce cuprind şoldurile femeii. Purtarea acestor piese de către Pă
durence, începînd de la vîrsta pubertăţii, pînă la primele semne de îmbătrînire presupune a fi avut iniţial un rol de simbol, reprezentind
IIl.entalităţi şi credinţe străvechi, legate de magie şi de culturi dispărute.
Astăzi aceste semne cu un sens şi conţinut pierdut, legat, probabil
de fertilitate - sînt considerate ca simple podoabe, valoarea lor de
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Fig. 4. Chei mari prinse la
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„zale cu chei"".

şoldul

femeii. denumite „chei cu
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simbol fiind redusă la un simplu atribut estetic. Denumite „zdrangăne"
în limbajul Pădurenilor, ni se răspunde, cităm „zalele cu chei şi cu inele
le purtăm, că ni-e drag, că zdangăne la joc". Atît a mai rămas în conştienţa oamenilor de azi din aceste locuri.

Fig. 5.

Lanţ

Fig. 6. Inel din

„zale în

aramă

cărică

cu inele"

„inel cu scann"

Fig. 7. Inel de aramii. „inel cu scann''
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Fig. 8. Inele cu disc.

Inelele din alamă apar sub două forme: „inelul cu scaun" avind
o suprafaţă aplatizată în faţă şi inelul cu disc, compus dintr-un disc
aplicat pe o verigă.
Podoabele de chei sugerează forma de chee obişnuită prezentind
unele amplificări, care le potenţează calitatea decorativă.
Din complexul podoabelor, care întregesc costumul pădurencei, cheile (aceste ciudate elemente, care sînt totdeauna prezente) ridică interesante probleme de provenienţă şi semnificaţie. Documentaţia, de care
dispunem astăzi nu ne p~rmite enunţarea unor afirmatii asupra originii

Fig. 9.

„nalţi

cu chei pe

chişi"

purtate la

şotlul
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acestora, care iniţial puteau avea altă formă (considerind diversele podoabe de lanţuri cu pandative din vestigiile arheologice descoperite pe
teritoriul ţării noastre) şi să fi primit pe parcursul istoriei - mult mai
tîrziu - forma de chee.

Fig. 10.

Ţinte

din cositor

inşirate

pe o curea, în

confecţionarea „balţilor şi

Fig. 11. „Chei pe

chişi"
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Remarcăm însă faptul că, utilizarea cheilor din metal nu a existat
în practica ţăranului român, care se folosea de încuetori din lemn.
La prima vedere ornamentica podoabelor din metal pare a se încadra în sistemul decorului geometric propriu artei populare româneşti.
Studiind însă cu atenţie acest decor, descoperim unele elemente stră
vechi şi am putea spune, că în ornamentica metalului s-au păstrat în
măsura cea mai nealterată, diversele semne cu conţinut simbolic care
stau la baza motivelor decorative din arta populară de azi. Obiectul
considerat astăzi podoabă, avînd el însuşi un rol simbolic în concepţia
oamenilor din trecut, a păstrat în forme şi semne gravate pe el unele
imagini legate de semnificaţia sa precisă, imagini care constituie un
preţios material documentar pentru cercetători.
In general, toate podoabele din alamă prezintă o ornamentaţie similară, avînd la bază punctul şi cercul, care ne aminteşte de simbolul
soarelui. Liniile drepte, sau curbe grupate uneori pe unităţi, care poate
sugera imaginea arborelui vieţii, sau alte imagini figurative, fie că completează spaţiile goale, fie 61 reprezintă ele însăşi motivul principal.

Fig. 12. 12 a. Inele

şi

„ac de

ceapsă" confecţionate
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Fi15. 13. „Baet din bani"

Dar ceea ce interesează în mod deosebit este confecţionarea podoabelor şi practicarea acestui meşteşug în lumea pădurenilor. In mod curent, aproape fiecare pădurean ştia să împletească lanţuri din sînnă de
aramă, familiarizat fiind şi cu „turnarea" ţintelor, a cheilor şi a inelelor. Din marea masă a pădurenilor, care prin tradiţie se îndeletnicesc

Fig. 14. Obiecte din lemn ornameu latc cu

incrustaţii
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Fig. 15. Cimpoi ornamentat cu

Fig. 16. Bice ornamentate cu

incrustaţii

incrustaţii

din cositor

din cositor

cu prelucrar:.> a artisti că a metalului s-a desprins, cu timpul, cite un meş
ter de talent care s-a specializat, de obicei, într-o singură ramură de produse - lanţuri, chei, şi inele, sau balţi, care ca şi ornamentarea lemnului
cu metal uliliza cele mai rudimentare mijloace, pe care le avea la îndemină. Nimic strein, nici un sistem tehnic din afara acestei zone, nu a
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pătruns

aici şi nu a influenţat procedeele arhaice, practicate de aceşti
bijutieri populari cu o îndemînare şi o pricepere uimitoare, rezultată
dintr-o îndelungată experienţă şi legată de o străveche tradiţie.
Pînă cînd lanţurile se realizează printr-un procedeu simplu cu ajutorul unei „furcuţe" şi al unui cleşte, confecţionarea cheilor şi inelelor
reclamă o tehnică mai complicată, în care focul pentru topirea aramei
este centrul preocupărilor. Pentru chei şi inele se foloseau tipare din
pămînt, din două „gogoloaşe" învelite în praf de cărbune. In prima se
înfunda o chee, sau inel „ca să-şi lase forma" iar a doua se apăsa deasupra, în acelaş scop. Sus se scobea o „gură" în formă de pîlnie. După
uscarea tiparelor, se socotea modelul din ele, se uneau cele două părţi

J·ig. li. l'ipar de inel, vestigiu arheologic din aşezarea
dacică

din comuna

Fig. 18. Tipare folosite de

meşterii

Cetăţeni

pădureni

(Muscel) sec. III -

astăzi,

în

I î.e.n.

confecţionarea
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la loc şi se aşezau în rînd, gata de a primi arama topită, care se turna
prin gura tiparului, în cantitatea necesară unei chei, sau a unui inel.
Pentru a scoate cheea, sau inelul, solidificate, se sparge tiparul din pă
mint, iar acestea treceau la fasonare cu pila, sau la ornamentarea de
incizii cu diverse unelte rudimentare.

Fig. 19.

Fibulă romană

din Muzeul

Judeţean

Deva

Fig. 20. Inel plidurenesc cu ornamente similare celora de pe fibula roman.
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O altă practică este turnarea metalului topit (cositor sau plumb)
în tipare din piatră făcute de meşterii însuşi. Scobesc ambele feţe ale
tiparului în piatră şi apoi le învelesc în două capace din lemn. După
produse care se realizează, sînt tipare de ţinte, de catarame, de broşe,
de „bumbi" de opinci, de „bolduri" de ace etc.
Da că urmărim forma lanţurilor şi sistemul de ornamentare al inelelor, cheilor şi altor podoabe, dar mai ales uneltele folosite, vom constata surprinzătoare analogii cu unele vestigii arheologice de factură
dacoromană, descoperite pe teritoriul României. Lanţurile „şerpeşti" şi,
„in lacăte", ca şi ornamentul, ştanţat, de cerc şi punct de pe fibule, le

F ig. 21 . P an dantiv daco-roman, vestigiu arheologic din aşezarea
P oiana-Moldova, din Muzeul arheologic Bucureşti
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Lanţuri „şerpeşti " confecţion ate de p ădureni, de aeiaşi factură
aşezarea Poiana-Moldova

cu pandantivul daco-roman din
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Fig. 23.

Fig. 24.

Lanţ confecţionat

Lanţ

de

SECOŞAN

elenistic clin )[11ze11l ele istorie

pădureni.

de aeiaşi factură cu
istorie Constanţa

Constanţa

lanţul

elenistic din Muzeul de

gas1m, în muzeele noastre de arheologie în număr destul de mare. Prezintă un deosebit interes tiparul săpat în piatră de la muzeul de istorie
din Piteşti, descoperit în azeşarea dacică Cetăţeni jud. Argeş, şi provenind din perioada secolelor III-I înaintea erei noastre care este identic
cu tiparele folosite astăzi de către pădureni.
Un eclatant document arheologic, care de data aceasta ne îndreaptă
în spre cultura ilirilor, îl deţine Muzeul etnografic din Tirana-Albania,
care reprezintă un pandativ (menţionat mai sus) compus din „lanţuri
în lacăte" de care atîrnă nişte obiecte nedefinite şi care este atestat a
fi de origine ilirică. Aceeaşi factură de lanţ, de care atîrnă nişte obiecte
din metal ca şi la Pădureni din Hunedoara!
Este lung şirul descoperirilor, încă neelucidate din viaţa pădureni
lor, unde persistă, din timpuri străvechi meşteşugul de prelucrare al
metalelor. Să fie o moştenire a unei enclave de iliri, (recunoscuţi meş
teri în metale din antichitate), colonizaţi aici de către romani, pentru
prelucrarea metalului în care era atît de bogat ţinutul Hunedoarei?
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Fig 26. Meşter popular pădurean - Costa Aurel - onramentează o teacă de
cuţit, cu cositor

Fig. 27. Meşter popular pădurean
- Gaşpar Oprişoni - turnînd cositorul topit în tiparul de ţinte

28 -

Sargelia -

voi. XV
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Moştenirea directă şi valorificarea ne-ntreruptă a unei culturi traco-dacă apare certă în zona Pădurenilor, noi etnografii însă stăm în faţa
unor prezumţii, pe care nu le vom putea elucida fără ajutorul arheologilor. De aceea facem apel la specialiştii istorici, care prin cercetări pe
teren şi studii interdisciplinare, să contribuie la descifrarea acestui fenomen de mare importanţă, privind perpetuarea peste milenii a unor
străvechi tradiţii de cultură a strămoşilor noştri traco-daci în zona pă

durenilor din Hunedoara.

DES ANCIENS SYSTEMES POUR FA<;ONNER LE Mt:TAL GARDES
JUSQU'A AUJOURD'HUI PAR LES HABITANTS DE LA CONTREE
DES „PADURENI" DE HUNEDOARA

Resume
Le fruit d'un travail prolonge et meticuleux, l'article presente l'un des multiples aspects de l'art populaire roumaine; celle de fa~onner les objects d'ornemen t pour Ies femmes.
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ASPECTE ETNOGRAFICE DE PE PLATFORMA LUNCANILOR
- COMPLEX CU CARACTER UNITAR

LUCIA APOLZAN

Dovezi de-a lungul timpului ne îndreptăţesc să considerăm Platforma Luncanilor ca o zonă bine populată, favorabilă marilor cetăţi dacice de la Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie şi Sarmizegetusa Regia, cu complexele lor de aşezări civile şi centre de producţie. Această centură de
dealuri înalte s-a dovedit! de-a lungul timpului strîns legată de aşeză
rile de tip adunat din valea Grădiştii şi a Mureşului în nord, de pe valea
Luncanilor şi a Streiului în vest şi sud. Prin aceleaşi căi trecea atît
populaţia satelor de tip risipit care valorifica bogatele fineţe şi păşuni
pe platformă, cit şi populaţia satelor de tip adunat din imediata apropiere, care urca cu turmele la păşunea din Munţii Şurianului. Stabilitatea, permanenţa aşezărilor a avut la bază aspecte materiale, sociale
şi valori spirituale, care au creat printr-o frecventă osmoză un complex
etnic unitar pe platformă. Prin acelaşi proces de osmoză etnică s-a
creat un complex unitar şi cu zonele limitrofe. Zonele din imediata vecinătate constituie o expresie complexă etnografică de interferenţă a
elementelor de pe platformă cu cele din depresiuni. Pe platformă s-a
desfăşurat interferenţa între elementele locale şi cele imediat învecinate.
ln materialul de faţă vom prezenta aspectele etnografice pe care
le considerăm fundamentale pentru a caracteriza complexul etnic cu
caracter unitar de pe Platforma Luncanilor, cu modul de trai tradiţio
nal specific acestor aşezări de tip risipit; de asemenea caracteristicile
locale desăvîrşite prin permanente legături cu satele învecinate din văile
şi depresiunile adiacente, ceea ce a conturat complexul unitar într-o
arie mai largă. Ne oprim în cele ce urmează la aspectele studiate de
noi în cursul cercetărilor de teren începînd din anul 1972:
cutume care au contribuit la păstrarea integrităţii teritoriale
şi a potenţialului economic al gospodăriei pastoral-agricole de pe platformă; înzestrarea ei cu forţa de muncă necesară familiei;
- structura satului rispit unde se integrează ca element dominant
structura gospodăriei, cu un anumit mod de folosinţă a terenurilor agricole şi de organizare a activităţii economice; funcţionalitatea îngrădirii
unor terenuri în perimetrul gospodăriei; tipurile arhaice de locuinţă şi
de adăposturi pentru animale, amplasate dispersat;
- corelaţia structurii gospodăriei cu fenomenele demografice, pe
baza datelor statistice extrase din registrele de stare civilă şi a genealogiei unor familii; creşterea lentă a sportului natural; ciifuziunea între
1 A se vedea materialele publicate în volumele anterioare. („Platforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii şi continuităţii aşezărilor". Sargetia, XIII, 1977,
p. 487-508; „Elemente comune şi diferenţe specifice zonale in structura aşezări
lor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara", Sargetia, XIV, 1978,

p. 573-591).
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gospodării

în acelaşi sat; în alte sate pe platformă; în mică măsură
în satele adunate din vecinătate;
- forma arhaică de organizare a păstoritului pe păşunile din golul de munte; diviziunea muncii între toţi membrii gospodăriei; corelaţia cu structura aşezării risipite pe platformă;
- relaţii de întrajutorare între familii - claca - , manifestată sub
trei aspecte: material, social şi festiv;
- moara, piua, tîrgul - centre de contact a satelor într-o arie

culturală unitară;

- nedeile din Munţii Orăştiei - sărbători tradiţionale - , mijloc
de comunicare într-un areal larg cu acelaşi fond spiritual.
Se va vedea cum fiecare aspect îşi primeşte documentarea prin corelaţia cu aspectele următoare; cum aşezările s-au menţinut pe platformă printr-un anumit mod de folosinţă a terenurilor agricole şi de
organizare economică, în strinsă legătură cu păstrarea unei forme arhaice de organizare în comun a păstoritului; cum relaţiile sodo-economice întreţinute cu satele din văile şi depresiunile apropiate - în acelaşi mediu cultural au întărit fondul autohton local. Aspectele culturii spirituale, reprezentate în ornamentică, în obiceiuri, practici, simboluri tradiţionale - vor forma obiectul unui studiu separat.

I. Cutume care au contribuit la păstrarea
economic al gospodăriei pastoral-agricole
de pe platformă

potenţialului

Stabilitatea gospodăriilor pe Platforma Luncanilor trebuie privită
din mai multe puncte de vedere.
Prin comparaţie cu alte aşezări din zonele cu dealuri înalte (ex.
Munţii Apuseni, Maramureş) unde este cunoscut exodul spre alte regiuni, deplasări spre alte activităţi, pentru perioade mai lungi sau numai sezoniere - , aşezările de pe Platforma Luncanilor prezintă aspecte deosebite. In genere nu sînt cunoscute deplasări spre alte zone sau
alte activităţi. Populaţia a rămas concentrată spre gospodăria ei pastoral-agricolă, fixată pe un teritoriu suficient de mare pentru a asigura
eficienţa economică şi traiul familiei, înzestrată cu forţa de muncă necesară activităţii complexe din aceste aşezări, păstrătoare ale unui mod
de trai arhaic.
Sub acest aspect ne găsim în faţa unor cutume care au înlesnit
gospodăriei să-şi menţină unitatea de-a lungul veacurilor, în timp ce
în satele din şes aplicarea normelor juridice de împărţire a pămintului
între copii a dus la fărîmiţarea terenurilor, la reducerea potenţialului
economic al gospodăriei, şi uneori la desfiinţarea ei.
La Luncani rămine în gospodărie un singur copil indiferent de ordinea născutului sau de sex - , deşi într-o oarecare măsură se preferă
continuarea gospodăriei prin băiat. Ceilalţi copii se detaşează de familie odată cu căsătoria lor sub două forme.
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a) In mod frecvent, cei plecaţi - frate sau soră - se integrează
în altă gospodărie din satele Luncanilor şi atunci primesc de la părinţi,
uneori o mică parte din teren (fineţe de „un pătul de fin") alteori vite
sau bani, prin care nu se afectează economia gospodăriei. Cel rămas în
casă pentru a continua gospodăria şi familia, adaugă partea ce i se aduce
prin căsătorie. Pentru a nu avea terenuri prea depărtate de casă, în
scurt timp se realizează o înţelegere între gospodării în sensul unui
schimb de terenuri, prin care se reface unitatea teritorială a gospodăriei.
b) In cazul gospodăriilor cu terenuri mai mari, fratele care pleacă
din familie şi nu se poate încadra în altă gospodărie din sat sau din
alte sate, îşi face casă nouă în apropiere, pe terenul primit de la pă
rinţi; dar şi în aceste cazuri, marea majoritate a terenurilor rămîne celui care continuă familia în casa părinţilor. Intre întinderea terenurilor
unei gosdopării şi forţa de muncă din familie s-a păstrat un echilibru.
Denumirea grupurilor de case din satele Luncanilor, cu toponimice
derivînd de la numele de familie (o treime din numărul total al grupurilor de case)2 reflectă unele separări ale gospodăriilor între copii, pe
vechile vetre. Procesul a evoluat lent datorită îmbinării celor două formP, cu precădere fiind practicată integrarea în altă gospodărie existentă
în satele Luncanilor sau a celor vecine. Ca urmare, terenurile unei gospodării nu sînt fărîmiţate. Puţine bucăţi nu se integrează în suprafaţa
din jurul gospodăriei. Folosirea sălaşelor nu a fost o necesitate decît în
cazuri rare (fineţe pe terenuri în pantă accentuată, fără drumuri de
car, ceea ce făcea imposibil transportul finului, fiind necesară deplasarea vitelor pentru un timp scurt iarna). ln satele Luncanilor, la totalul de 248 gospodării, existau în anul 1974, 11 sălaşe; acestea erau situate în satele Urşici, Alunu şi Cioclovina, unde platforma prezintă un
relief puternic erodat de ape. Oricît ar fi de accidentat relieful, terenurile lucrate se găsesc în jurul gospodăriei sau la distanţe mici.
Fenomenul menţinerii unităţii gospodăriei scoate la iveală obiectivul principal, care este cel economic. Cutumele aplicate pe Platforma
Luncanilor se dovedesc a fi o formă de apărare, o opunere conştientă
în faţa acelor forme care pot periclita structura internă a gospodăriei
şi a satului.
Cînd o gospodărie se apără, ea este conştientă că poate fi atacată
de disoluţie. Păstrarea acestei unităţi în veacurile de triplă exploatare feudală, religioasă şi naţională se leagă şi de conştiinţa etnică de
apărare faţă de grupele etnice eterogene din şes, une satele au fost supuse unei reorganizări a teritoriului în vederea creşterii terenurilor arabile. Aşezarea de pe Platforma Luncanilor este în întregime românească;
căsătorii mixte nu se cunosc.
Cit de veche este această formă de apărare a unităţii gospodăriei
nu sîntem în măsură să precizăm. Ea a putut deveni o necesitate odată
2 Pe baza cercetărilor de teren efectuate în anii 1972-1976, s-au putut stabili 43 grupuri de case cu denumire distinctă, de tipul „crîngurilor", din care o
treime sînt patronimice; celelalte denumiri reflectă aspecte de geografie, geologie,
vegetaţie. (Vezi componenţa satelor pe grupuri de case in capitolul următor, notele 3-8).
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cu creşterea numerica a populaţiei şi înăsprirea exploatării feudale. Dar
se poate baza şi pe o nevoie străveche de afirmare a continuităţii familiei pe un teritoriu pe care omul îl lucrează şi-l predă urmaşilor - ,
ceea ce ne duce la ideea continuităţii etnice a populaţiei pe platformă,
fără întrerupere încă din epoca daco-getă. Indiferent de vechime, forma
de apărare practicată pe Platforma Luncanilor se afirmă ca o acţiune
conştientă. E.ste clar că această gospodărie s-a menţinut numai în zona
platformelor statornic populate, în condiţiile specifice activităţii de creş
tere a animalelor.
Desigur că practicile-cutume - aşa cum le surprindem noi astăzi
- au apărut, s-au conturat şi s-au dezvoltat de-a lungul timpului ca o
necesitate socio-economică legată de temperamentul specific şi diferenţiat al poporului român, de concepţiile lui de viaţă, de funcţionalitatea
economică a gospodăriei, ca şi de structura aşezărilor risipite.

2. Structura aşezărilor risipite
şi specificul gospodăriei

A. Luncanii -

sate de tip risipit; grupuri de case
cu toponimie distinctă

Luncanii, ansamblu de aşezări risipite, extins pe suprafaţa unei
platforme carpatice, între 600 m şi 1000 m altitudine, intrase în evidenţele administrative (cf. Sargetia, XIII, p. 488) sub numele ei comun,
generic, de Luncani. 1n acest ansamblu populat, au existat, dintotdeauna toponimice distincte care conturau în interior nuclee teritoriale, că
tune. Declararea ca sate a acestora, la împărţirea administrativă di11
1956, nu a făcut <lecit să consemneze o realitate existentă pe teren,
demarcînd şase sate: Alunu, Cioclovina, Luncani, Prihodişte, Tîrsa şi
Urşici - , teritorial extinse (în total 2070 ha teren agricol) dar cu un
număr mic de gospodării (248) şi de locuitori (1088 la 31 dec. 1973).
Dintre aceste şase sate, unul - nucleul din vale - poartă în continuare
toponimicul generic de Luncani. In lucrarea de faţă, noi folosim denumirea Luncani (vale), curentă local, tocmai pentru a evita confuzia între acest nucleu şi denumirea iniţială a totalităţii aşezării. Trebuie reţinut că, paralel cu denumirile oficiale ale satelor, sau chiar independent
de ele, populaţia îşi păstrează în continuare numele generic Luncani,
ca o expresie ce corespunde caracterului unitar al aşezării, al obştei
Luncanilor.
a) Structura a.şezărilor risipite. Harta alăturată (fig. 1) scoate în
evidenţă terenurile ocupate de aceste aşezări situate pe înălţime. Privite ca poziţie teritorială, satele Luncanilor au limite de hotare bine
marcate prin toponimia locală. Denumirile de mai sus sînt specifice
pentru totalitatea gospodăriilor; dar în interiorul acestor unităţi teritoriale declarate sate, gospodăriile se separă în grupuri cu toponimie
distinctă, bine demarcate. Cercetările noastre de teren relevă 43 grupuri
mari de gospodării cu toponimie distinGtă. Unele dintre acestea se
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extind pe suprafeţe mai mari cu multe denivelări, în interiorul cărora
se structurează toponimicele unor grupuri mai mici. Investigaţia noastră le-a cuprins în majoritate ca pe un fond etno-social de valoare, care
contribuie la cunoaşterea culturii populare şi caracterizarea specificului aşezărilor de pe Platforma Luncanilor.
Alunu3 : Alunu, Bistreanu, Dosul Poienii, Gura Tisii, Izvor, Piatra
Roşie;

Cioclovina 4 : Cioclovina, Dosul Mare, Ponorici, Valea Roşie;
Luncani (vale)5
Prihodişte 6 : Baia, Cujereni, Jeboi, Lupoaia, Prihodişte;
Tîrsa7 : Bruzani, Dealul Grosului, Dealul Raitii, Dîncani, Iovani, Jurjeşti, La Greci, Leorzeaua, Lupeşti, Mărconi, Muchea, Mutieni,
Nătrăpeşti, Părăul lui Jamăn, Părăul Voineagului, Păscuţei,
Rîmbeţi, Săcui, Stingu, Voineagu.
Urşici 8 : Burcoşeşti, Iosiveşti,

In

Frunţi, Mesteacăn, Opaţu, Părăoni,

Şeştini.
3 ln satul Alunu, în grupurile: Alunu (Piciorul Alunului, La Păntiloi, Vîrful
Alunului, Dîlma cu Case, Ciocan, Ghiocei, Poieniţa, Dîlma Stanchii -, amintind
numele unei bătrîne Stanca); Bistreanu (Arînda, Preluca, Scoaba Ursului, Dilma
cu Bani, Dîmb); Dosul Poienii (Faţa Poienii, Arînda lui Bucşa, Cioaca Poienii);
Gura Tisii (Taşcu, Şesul lanului, Colţul Tisii, Şesul Pietrii, Şesura, Ţuţulcică);
Izvor (Preluci, Soci, După Dîlmă, Pîrîul Roşu, Vîrful Izvorului, Pisc); Piatra Roşie
(Şesul după Piatră, Dealul Işteagului, La Coteţe).
4 ln satul Cioclovina, în grupurile: Cioclovina (Dîlma Căturii, Mărjinile, Plaiul Muntelui, Dealul Lupii, Faţa Dealului, Colna, Dîlma lui Cireş, Curături, Dosul
Ţîflii, Dealul Dosului, Pahonea, Locul ăl Mare, Di!ma Ursoanii, Coasta, Creţoaia,
Vişoiu, Curmătură, Curmătura Mare, Curmătura Grecilor, Ciuciuleica, Virtop, Şe
sul Mare); Dosul Mare (Izvoarele, Feţia cu Plopi, Fruntea Tăului, Scoaba Tăului,
Sub Piatră, Dîlma Ţuţurului, Preluci, Şesul Albilor -, denumind stîncile de calcar, Şodrănia -, toponimic legat de excavaţiile în peştera Cioclovina, Leorda);
Ponorici (ln Luncă); Valea Roşie (Valea Roşie, Şesul cu Ruji, Dîlma cu Piatră,
Şesul cu Aluni).
5 ln satul Luncani (vale): La Moară, Valea Scaiului.
6 In satul Prihodişte, în grupurile: Baia (Riul Grădiştii de Munte); Cujereni
(Curmătura, Locul Grecului, Bobicu, Scoabele, Virful Alunului); Jeboi (Poieniţa,
Runcu, Cioacă, Chiciură, Dîlma Drăcii, Faţa Munteanului); Lupoaia (Dîlma Lupoii,
In Hoagă, Lunca Mare de la Moară); Prihodişte (Bildea, La Spini, Di!ma Băii,
Curmătura lui Săcuiu, Aninieşu, Curmătura Căucoanii, Dosul lui Ţamba, La Ară

tură).
1

ln satul Tîrsa, in grupurile: Dealul Grosului (Valea Prelucii, Porumbu, La

Prelucă,

Dilma Sărăturii, La Mărtin, Sărceriu, Dilma Ocolişană, Dilma Mesleacă
nului); Dealul Raitii (Virful Cioachii, G;-oşi, La Prelucă, Piriul Fundoii, Scoaba
de către Faţă, Scoaba de către Dos, In Deal, Ţarcu lui Nistor, In Pirăie, Vidul
Tirsii, Valea Popii); Iovani (Pleşu, La Guran, Drobu, Tăul ăl Mare, Tăul ăl Mic,
Dealul Tisii, Dîlma Ţigolea, Dilma Fîntinii, La Prislop, La Pomi, Curmătura lui
Armie); Leorzeaua (In Feţie, Dealul Fîntinilor, Dealul Mare, Lăsătoarea, La Molanu, Dî!ma Luţoaii, Dealul Gridanului, La Măxim, Poiana Nichii, Dealul Radului,
La Bord, Curmătura Berianului); Muchea (Dîlma Muchii, Lucşori, In Ciocan, La
Borduri, La Boanfă, La Muncei, La Mujatu, Prislop, Groape).
e ln satul Urşici, in grupurile: Burcoşeşti (Părău! lui Coman, Picioruţ, Dincanu, Faţa Dincanului, !baia Mică, Deal, Medrea, Brusturani, Prelucă, Faţa Coşa
rului, Dealul lbăii, Capul Dealului, Ciocăliţă, Prislopul Mare, Prislopul Mic, Vîrful lui Cosma, Feregari, Cheptină, Prisloape, Paltinul, Laz, Şesul, Faţa lui Vaie,
Dealul Voicului, Piscul cu Afinari); losiveştt (Dealul Tonceştilor, Comarnic, Dealul
Porcului, Medrea, Finaţe, Valea Şesi, Dilma Pleşii, La Şasa, Butoară, Frunţi.
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Studiile comparative asupra vechimii tipologice a aşezărilor, ale
lui Romulus Vuia, dovedesc că tipul de aşezare risipită pe înălţimi poate
fi considerat ca „un relicv din epoca arhaică de formare a satelor", cu
o largă răspîndire în epoca neolitică şi perioada antică aproape la toate
popoarele Europei cunoscute din timpurile cele mai vechi 9 •
1n relieful variat al Platformei Luncanilor, satele sînt adesea depărtate unele de altele, separate prin multe văi adînci, culmi şi masive
forestiere. Caracterul de dispersare nu rezultă din întinderea mare a
vetrei satului, care aici este identică cu hotarul lui; în structura satului risipit se integrează ca element dominant structura gospodăriei cu
un anumit mod de folosinţă a terenurilor agricole şi de organizare a
activităţii economice, care-i determină dispersarea. Aşezările Luncanilor sînt oarecum depărtate de căile rutiere moderne, dar nu sînt izolate
dacă ţinem seama de vasta reţea de drumuri şi mai ales poteci (cf.
Sargetia XIII, planşa II, p. 497) care leagă atît gospodăriile între ele,
cit şi satele de pe platformă cu cele învecinate din depresiuni. Particularitatea reţelei de pe platformă cu libera circulaţie printre gospodării, dovedeşte că aşezările risipite formează unităţi sociale închegate.
Nu este însă mai puţin adevărat că în decursul mileniilor, condiţiile social-economice s-au modificat, ceea ce în aparenţă ar presupune
că aşezările de tip risipit din zonele carpatice atît cele împădurite
cit şi cele defrişate 10 - ar fi trebuit să-şi fi modificat structura. De fapt,
Marginea lui

Ionaşcă, Curmătura cu Porobi); Mesteacdn (Cioaca cu Tiperi, Streaua,
Mogoşoanea, Peicoanea, Seci); Oţapu (La Jujeni, Tăul Ulmului, Văcarea, Păiuţ,
Scoabe, Preoteşti, Cioaca lui Liţă, Dealul Lupului, Cioacă, Curătură, Scoabe, Vîrful Oţapului, Locul Grecului, Oţapu, Mereuţă, Curătură, Prunu, Stobor, Scoaba
din Faţă, Scoaba Juncului, Dealul Ibăienţilor, Feţia, Casa Rea, Dîlma Bătrînă,
Vîrvul !băii, Pleş, !baia); Pdrăoni (Cioaca cu Ferigă, Poiana cu Meri, Iernatici.

Dealul Părăonilor, Casa Rea, Dilma Copiilor, In Hulă, Laba, Şesuri, Dosul ăl Mic,
Dealul Bănăţanului, Jelişte); Ş eşti ni (Dîlma Şeştinilor, In Şes, In Şesul Mare,
Valea).
s In cadrul tipologiei aşezărilor, R. Vuia defineşte satul cu case izolate (Der
Einzelhof la germani; le village disperse la francezi) ca „forma arhaică a liberei
ocupări a terenului, în regiune liberă din punct de vedere economic şi politic şi
fără îngrădiri de ordin administrativ" (p. 238), ca atare, tipul de sat al unei populaţii libere şi autohtone, format în faza primară a evoluţiei sale politice, sociale·
şi economice, cînd ţăranii nu erau încă strîns legaţi de stăpînii lor feudali, cînd
viaţa economică era la începuturile ei (p. 256, 257). Casele izolate au rămas numai
ca un relicv în regiunile unde cadrul geografic şi condiţiile economice le-au permis să persiste pînă în zilele noastre (p. 254). Formarea satelor risipite în timpul
mai recent, pe înălţimi în zone despădurite, nu înseamnă originea mai recentă a
acestui tip de sat, ci dimpotrivă, caracterul lui de relicv, adaptat la acest mediu
specific al înălţimilor şi al organizaţiei economice primitive (p. 255). Romulus.
Vuia, Studii de etnografie şi folclor, Bucureşti, 1975 (cap. „Satul românesc din
Transilvania şi Banat, Studiu antropogeografie şi etnografic, 1945", în care: „Satul cu case izolate", p. 237-257); Le village roumain de Transylvanie et du Banat,.
Bucureşti, 1937, p. 25.
Cu priYire la zona largă a aşezărilor risipite din Munţii Apuseni, menţionăm
studiul nostru din anii 1942-1943, unde prezentam toponimicele localizate teritorial a 450 cringuri care formau în acel timp 13 comune din plasa Cîmpeni a.
fostului judeţ Turda, totalizînd o populaţie de 41.016 locuitori (recensămîntul 1941).
Lucia Apolzan, Sate-crîngu.ri din Munţii Apuseni. Observaţii asupra aşezării lorsociale. In revista „Sociologie românească", Anul V, nr. 1-6, 1943, p. 149-159.
10 In decursul timpului, suprafeţele împădurite deşi în general s-au păstrat
jn zonele montane, ele au cunoscut extinderi variate, ceea ce a avut ca efect evo-
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este clar că aceste aşezări au evoluat şi ele, dar ponderea mare a creş
terii vitelor din trecut şi prezent în economia gospodăriilor, relieful
montan, evoluţia patrimoniului forestier, împroprietăririle, tradiţia, ca
şi alte elemente, au impus păstrarea aşezărilor risipite. Putem spune că
prin organizarea gospodăriei, prin amplasarea funcţională, logică şi cu
un ridicat grad de economicitate a construcţiilor - locuinţă şi adăpos
turi pentru animale, situate în trecut ca şi în prezent aproximativ în
centrul terenurilor gospodăriei - aşezările de tip risipit au păstrat elemente de cultură materială cu trăsături arhaice, ale căror origini pot
fi găsite în îndepărtatul trecut al daco-geţilor.
b. Structura terenurilor după modul de folosinţă. Modul de trai tradiţional din aşezările de pe Platforma Luncanilor se reflectă în modul
de folosinţă a diferitelor categorii de teren; structura terenurilor caracterizează baza materială şi activitatea economică a gospodăriilor.
Confruntarea realităţilor de pe platformă cu dovezile toponimice
ne-a relavat urme ale activităţilor agricole din cele mai vechi timpuri
şi dovezi vii, concrete, ale permanentei valorificări a terenurilor. Suprafeţele înalte au fost transformate în fineţe, păşuni, teren pomicol şi arabil intrînd în procesul activităţilor agricole ale populaţiei locale. Acestea
ocupă suprafeţele mai netede ale platformei şi culmile domoale, în timp
ce pădurile - care reprezintă partea preponderentă în această zonă ocupă suprafeţele de pantă, toate versantele văilor. Structura terenurilor agricole 11 după modul de folosinţă evidenţiază ponderea mare a fîneţelor. Mărimea suprafeţei fîneţelor şi dezvoltarea şepteluluF 1 redau
un aspect al principalei ocupaţii: creşterea animalelor. In legătură cu
această ocupaţie este important locul pe care-l ocupă cultura plantelor
Iuţii, deplasări şi modificări ale vetrei satelor. Este de presupus că în orînduirea
feudală exploatarea pădurilor a fost intensificată şi neraţională, fapt care a influenţat formarea şi evoluţia teritorială a grupurilor de gospodării risipite.
11 Am adoptat terminologia în vigoare în clasificarea ramurilor economiei
na\ionale, acceptată pe plan mondial, prin care agricultura constituie o ramură
cu două subdiviziuni: cultura plantelor şi creşterea animalelor, în condiţiile coexistenţei lor actuale. 1n totalul suprafeţelor agricole (2070 ha) fîncţele constituie
96,80/o (2003 ha) (p. 753-591), iar arabilul 3,20/o (67 ha). în suprafaţa arabilă se cultiv{1 atît furaje (porumb, cartofi, sfeclă, dovleac) cit şi legumele necesare consumului familiei. Necesarul de griu, mălai, făină de griu, pîine şi în parte porumb,· se
as'gură pe baza contractărilor de animale şi a aprovizionării din comerţ.
12 Este concludent raportul între numărul animalelor şi terenurile folosite,
exprimat de indicatorii statistici. La Urşici, în medic de o gospodărie revin 35 oi;

la Tîrsa şi Cioclovina 16 oi, iar la Alunu 14. In ansamblu, după rccensămîntul
animalelor din 3 ian. 1972, Luncanii aveau 4424 oi, în medie 18 oi de o gospodărie.
Bovinele, în total 688 capete, reveneau în medie de o gospodărie 2,8 capete; 2,7 la
Tîrsa, 2,5 la Alunu şi 4 capete la Urşici. Raportînd numărul animalelor la suprafaţa agricolă revin 1,5 capete U.V.M. (unităţi vită marc) la un hectar suprafaţă
agricolă. In ceea ce priveşte terenurile folosite, în medie revine de o gospodărie
8 ha suprafaţă agricolă. Structura pe categorii de animale, calculată în U.V.M„
evidenţiază ponderea mare a bovinelor de 40,80/o, urmate de ovine 33,l O/o; (cabalinele reprezintă 18,50/o iar porcinele 7,60/o) conform recensămîntului animalelor din
3 ian. 1972.
Notă. Pentru calculul şeptelului în U.V.M. (unităţi vită mare) s-au utilizat
coeficienţii în vigoare: bovine 0,8; porcine 0,33; ovine şi caprine 0,1; cabaline 1.0
(etalon).

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

442

LUCIA APOLZAN

în fiecare gospodărie, deşi dispune de suprafeţe reduse şi dispersate. Materialul arheologic găsit pe plantformă - unde stau alături coase, seceri, sape şi alte unelte agricole - constituie dovezi sigure ale milenarei coexistenţe, şi în această zonă, a celor două ramuri principale ale
agriculturii. Pe terenurile gospodăriei, lucratul finului constitue activitatea
primordială; cultura plantelor are un loc bine stabilit ca latură complementară în activitatea legată de creşterea animalelor, în asigurarea furajării lor, ca bază sigură în menţinerea unităţii şi stabilităţii gospodăriei.
c. Funcţionalitatea îngrădirii unor terenuri în perimetrul gospodăriei. Spre deosebire de îngrădirile gospodăriilor, a curţilor, livezilor
din satele adunate - care delimitează proprietatea - , în satele risipite
îngrădirile au loc în perimetrul gospodăriei cu obiective strict economice. In Luncani este specifică înconjurarea cu garduri a unor suprafeţe cu fineţe care includ teren arabil şi pomicol, în vederea unei folosiri multiple; îngrădirea acestora are o funcţionalitate precisă. Compartimentarea a 5-6 sau chiar 8-10 terenuri în perimetrul unei gospodării
este legată de ocupaţia principală, creşterea animalelor, şi reflectă o caracteristică a Platformei Luncanilor: asigurarea în propria gospodărie a
furajării animalelor pe timp de iarnă, şi a păşunii de primăvară şi
toamnă. Terenurile împrejmuite devin, pe rînd, locuri de păşune, toamna, cînd vitele revin de la munte, pe măsură ce s-a cules recolta şi
s-a depozitat finul; de asemenea primăvara pînă la plecarea vitelor la
munte - , ceea ce contribuie la rezolvarea raţională a îngrăşării pă
mîntului. Prin îngrădirea terenurilor s-a realizat o mai bună utilizare a
timpului de lucru; membrii familiei au fost eliberaţi de la paza permanentă a vitelor în timpul păşunatului primăvara şi toamna. S-a creat
astfel timp liber pentru alte activităţi. Funcţionalitatea îngrădirii unor
terenuri în perimetrul gospodăriei corespunde unei forme de organizare
chibzuită, în vederea realizării unei cît mai mari eficienţe economice;
între mărimea suprafeţei fîneţelor şi numărul animalelor se constată un
raport corespunzător, ca şi între mărimea suprafeţei arabile şi necesarul de îngrăşămînt organic. Acest mod de folosire a menţinut dispensarea gospodăriilor, individualitatea lor.
Gardurile care separă o parte din terenurile unei gospodării poartă
diferite denumiri - de speteze, de răzlogi, de rude, de nuiele, de tîrşi,
gard viu -, corespunzător cu tehnica de confecţionare, modul de cioplire a lemnului, natura materialului, destinaţi. Denumirile sînt tradiţionale13.

n Gardul de speteze are o frecvenţă mai mare la grădinile din apropierea
casei. Spetezele sint aşezate vertical, bătute eu cuie pe cele două leţuri (denumirea arhaică laţă) dintre cei doi pari împlîntaţi în pămint la distanţă de 2 m. !năl
ţimea gardului de 1 m. Spetezele sînt din fag, iar parii şi leţurile din stejar sau
gorun. Lemnul este spart cu securea şi cioplit cu barda.
Gardul de răzlogi se întrebuinţează mai mult la ocol de vite. In forma lui
arhaică a dispărut din sat; mai poate fi întîlnit la oboarele de la Poiana Omului
(vezi cap. 4 d in lucrarea de faţă). Gardul de răzlogi în forma nouă (folosind cuie
de fier) este frecvent în perimetrul gospodăriei. Răzlogii lungi de 2 m sînt aşezaţi
orizontal, fixaţi pe doi pari; sînt ciopliţi la fel ca spetezele; prin suprapunerea a
5-6 răzlogi, cu distanţă într<:> Pi. gardul arc cca. 1 m înălţime.
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Ca terenuri îngrădite, cu terminologie precisă şi aspect .de dis~~
sare mentionăm: ţarina; termenul la Luncani are o accepţie precisa;
terenul c~re nu lipseşte din perimetrul unei gospodării, rămîne numai
ca păşune pentru vitele care în timpul verii au fost păstrate în gospodărie (cai reţinuţi temporar pentru unele transporturi, vaci în gestaţie
etc.); în acest caz, gardul opreşte intrarea ":itel~r. în terenu__ri~e cultivate şi în fîneţele care se cosesc; alt teren mgrad1t este gradina; aici
se include ogorul, permanent cultivat, căruia i se asigură îngrăşăminte
naturale; grădinile, de obicei mai multe într-o gospodărie, cuprind şi
pomi fructiferi, fineţe; nelipsită din gospodărie este pepiniera îngră
dită, numită sadă de pruni; îngrădite sînt ocolul vacilor şi ocolul găi
nilor; terenul denumit porcăria ocupă un spaţiu mare destinat creşterii
porcilor, teren de păşune, pomi şi adesea pîraie amenajate. Rămîn neîngrădite fîneţele mai întinse şi mai depărtate de casă, sau locurile de
pantă mai mare folosite ca păşune.
In ceea ce priveşte terenul unde este amplasată casa cu dependinţele ei (cămara, comnia) acesta este înconjurat cu un gard, în genere
de speteze; locul este denumit ocolul casei, cînd este mai restrîns; ogradă
-sau grădina casei cînd terenul este mai mare, cu pomi fructiferi. In gră
dina casei este şi locul mormintelor familiei; în satele Luncanilor lipsesc cimitirele comune.
Prezenţa acestor garduri dau un aspect specific gospodăriei. Necesitatea împrejmuirilor a reieşit din funcţionalitatea folosirii terenurilor
la un nivel de organizare a gospodăriei care să-i asigure eficienţa economică, statornicia. Pentru libera circulaţie a populaţiei, gardurile nu
constituie bariere; locuitorii trec de la o. gospodărie la alta pe potecile
care străbat satul folosind vraniţele plasate în calea lor; după culegerea recoltei şi terminarea finului, vraniţele rămîn deschise pentru libera
trecere cu vitele.
Spre deosebire de aşezările de tip adunat, unde proprietatea gospodăriilor din vatra satului se separă una de alta prin garduri, în satul
risipit gardul nu delimitează proprietatea ci părţile componente ale gospodăriei -, ceea ce constituie o deosebire esenţială. Deosebirea poate
surprinde dacă neglijăm prezenţa funcţională a gardurilor din aşezările
risipite. De aci contradicţia apărută unor etnografi, între originea arhaică a aşezării risipite şi lingvistică, ţinînd seamă că termenul autohGardul de rude este folosit în special la împrejmuirea terenurilor unde vitde păşunează primăvara şi toamna. R'ILdele (lemn de mesteacăn necioplit) lungi
dl' 2-3-4 m, sint aşezate orizontal, fixate cu cuie pe trei paTi, cu distanţă mai
marc intre rude incit se realizează o înălţime a gardului de 1,60 m.
Gardul de nuiele (împletite intre pari împlîntaţi mai des), ca şi gardul de
tîrşi (spini, crăci) ocupă locuri mai retrase; aparţin mai mult trecutului.
Folosind tehnicile şi denumirile de mai sus, se confecţionează şi leasa (pi.
lese) la întocmirea staurului purtător pentru oile care păşunează toamna şi primă
vara în grădinile şi fîneţele gospodăriei.
Gardul viu din vegetaţie arborescentă apare uneori la contactul gospodăriei
cu pădurea, oprind intrarea vitelor.
Notă. Ca limită între gospodării, arareori apar garduri. Delimitarea se realizează prin elemente ale reliefului (culmi, văi, ripi, izvoare, pîraie, stinci); prin
vegetaţie (copaci); prin trasarea unor şiruri brazde de m~uroaie, ca practică foarte veche pe Platforma Luncanilor.
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ton gard ca element esenţial de cultură materială trebuia să apartină

gospodăriei populare chiar de la origine pentru a se putea mentine in

limbă şi în cultura materială începînd din epoca preromană, postro-

mană pînă astăzi. In sprijinul vechimii şi continuităţii acestui aspect
specific aşezărilor risipite putem menţiona dovezile arheologice. Constantin Daicovociu semnala în zona cetăţilor dacice de pe Platforma Luncanilor urmele gospodăriilor ţărăneşti „cu care sînt împănate într-o mă
sură chiar mai mare decit astăzi poienile şi culmile mai blinde şi mai
late ale dealurilor, cu casele lor de bîrne lipite cu lut prins în nuiele,
acoperite cu şindrilă şi înconjurate cu garduri de pari împletiţi cu
nuiele" 14 • Dacă privim funcţional acest element de cultură materială,
prezenţa gardurilor pe care şi astăzi le găsim în jurul anumitor terenuri, dovedeşte continuitatea şi permanenţa activităţii economice a unei
populaţii statornice pe platformă. Dacă ţinem seamă şi de unele aspecte
ale culturii spirituale, nu e chiar întîmplător că armindenul - în cazul
Luncanilor un înalt mesteacăm - este aşezat la vraniţa de intrare în
ocolul casei. Tipul de aşezare cu gospodării risipite, cu originea lui stră
veche, a păstrat de-a lungul mileniilor, prin însăşi structura şi funcţio
nalitatea aşezării şi gospodăriei, elemente autohtone preromane, remarcate în lingvisticăl 5 ca termenii gard, ţarc, staur, vatră -, prin vatră
înţelegîndu-se în Luncani întregul teritoriu pe care sînt aşezate gospodăriile, cu caracter de permanenţă.

B. Tipuri arhaice de locuinţa
pentru animale

şi adăposturi

Suprafaţa platformei, cu numeroase denivelări, ridică serioase dificultăţi amplasării unei gospodării cu complexul ei de construcţii necesare locuinţei şi adăposturilor pentru animale. Marea varietate a formelor de relief, cu o nuanţată terminologie, este întîlnită la tot pasul în
toponimia locală, ca părţi ale satelor, ale grupurilor de case şi chiar ale
terenurilor gospodăriei. Se disting numeroşi termeni toponimici 16 : deal,

culme,
picior,

dilmă,

dîmb,

cioacă, ciocălie, ciocăliţă, colţ,

picioruţ, curmătură,

prislop,

padeş,

vale,

pisc, vîrf,

ţîflă, coastă,

groapă, scoabă, hoagă,

14 Constantin Daicoviciu, Dacii din Munţii Orăştiei şi începuturile statului
sclavagist dac, în Dacica, Cluj-Napoca, 1969, p. 31-32.
15 I. I. Rusu, Elemente autohtone în terminologia aşezărilor şi gospodăriei,
în AMET pe anii 1962-1964, Cluj-Napoca, 1966, p. 77, 81, 85.
Semnificativă este şi păstrarea altui termen autohton mdzere (cf. I. I. Rusu,
Ibidem), denumire uzuală la Luncani dată fasolei. Cultura acestei leguminoase
este frecventă în grădini şi asigură consumul familiei pentru anul întreg.
18 Localnicii dau următoarele explicaţii termenilor: dîlmă = înălţime între
două văi, un loc mai drept, mai neted; ţfjlă == un vîrf mai înalt, mai ascuţit; picior == versantul unui deal care arc forma unui picior uşor îndoit de la genunchi;
padeş == un loc întins între două dealuri; curmătură == şeaua între două vîrfuri;
scoabă == un loc adunat ca o troacă (albie); hoagă == deal de o parte şi de alta
şi pîrîu între ele, o viroagă, o scoabă; hulă == coastli rea unde coboară; corhoale ==
loc prăpăstios; vurtopi == gropi în locuri calcaroase; ţărmuri == marginile unei
gropi.
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hule, corhoale, rîpi., vurtopi., ţărmuri, şesul, valea şesî, şasa,
într-un fel satiric:

şesuri. Frecvenţa denivelărilor a pătruns şi în folclor
„Aici e groapă, colo-i dîmb, /Colo, trebuie pămînt".

In acest spaţiu, amplasarea construcţiilor este în concordanţă cu
modul de folosire a terenurilor agricole; de aci şi dispersarea lor în perimetrul gospodăriei. Plasarea ogorului este în funcţie de teren fiind
ales locul mai „şes" suprafaţa culmilor sau a teraselor. Legătura directă
între mărimea suprafeţei arabile şi necesarul de îngrăşămînt organic
pentru terenul cultivat se reflectă în stabilirea grajdului pentru vite
mari, a colnei pentru oi, în apropierea ogorului, la oarecare distanţă de
casă. Locuinţa caută alt obiectiv: prezenţa izvorului, a fîntînii în apropiere, a locului Rlai adăpostit de vînturi. Cum „şesul" este cedat ogorului, adesea casa este pe teren în pantă, nivelarea fiind obţinută prin
construcţii adecvate. Dificultăţile terenului au fost învinse prin adaptarea tehnicii construcţiilor la terenul în pantă; prin materialul folosit,
lemnul şi piatra, prin planul locuinţei la dimensiuni restrînse, potrivit
tehnicilor tradiţionale.
a. Locuinţa. In ansamblul gospodăriei, locuinţa reprezintă un nucleu central, materializat în grupul de clădiri separate: casa, cămara
de haine şi alimente, comnia (cuhnă, comnărie =bucătărie) care-i alcă
tuiesc componentele. Construcţiile tradiţionale erau din bîrne încheiate
la colţuri „băbeşte" („încleştat"), aşezate pe piatră la nivelul solului;
acoperişul înalt, cu învelitoare de prăştilă (şindrilă), era în patru ape,
dar şi în două ape la comnie; pentru nivelarea pantei, zidul de piatră
din spatele clădirii ajungea la 1 m şi chiar 1,5 m înălţime păstrînd intrarea la nivelul solului; în spaţiul de pantă se formau mici pimiţe (pivniţe).
Această structură

este rezultatul unei evoluţii îndelungate. Tipurile
arhaice de locuinţă pot fi reconstituite după relictele existente. Diferenţe se constată mai ales în ce priveşte spaţiile aferente funcţiilor principale ale locuinţei: odihnă şi viaţă familială; sistem de încălzire şi preparare a hranei; păstrarea rezervelor alimentare. Ca tipuri caracteristice
distingem:
- casa cu căloi 11 (vatră) cu o singură încăpere, unde se păstrează
şi o parte a rezervelor alimentare (vezi fig. 2 A.1. şi fig. 3 - A11 Căloiul (lat. verb. caleo ==
aşezat deasupra vetrei (la

a fi cald) -

numire

dată

unui postament din
hornul piramidal numit
buduroi. (buduloi) ce se îngusta spre tavan
în pod; hornul era din
nuiele groase de alun dispuse orizontal, printre care se împleteau nuiele mai subţiri în linie verticală, acoperite cu lipitură de pămînt. Locul căloiului era într-un
colţ al casei, unde ocupa un spaţiu mare (lungimea vetrei 2,0-2,5 m iar lăţimea
1,25 m). Din interiorul căloiului atîrna un Janţ de fier pentru căldarea de mămă
ligă; pe vatră fierbea mîncarea în oale de lut; vatra era folosită şi pentru copt
pîinea în ţăst metalic (de bădic).
In acelaşi sistem arhaic intra şi căloiul cu cocai, unde căldarea era atîrnată de un cîrlig numit cocai cu un dispozitiv mobil, lucrat în întregime din
lemn. Este sistemul anterior folosirii fierului, deci cu o vechime mai mare; poate fi
intîlnit şi la stînile din munte.
Prezentăm cele două tipuri de căloi în schiţa alăturată (Fig. 3 A şi B).
Cînd femeia prepara mincarea la căloi, ea şedea pe vatră, sub bîrna scobită ca
un jghiab, unde se aşezau diferite obiecte utile. Schiţa din stînga (A) redă şi un

lemn

susţinea
şi se sfîrşea

0,75 m) care
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căloiul); casa are tărnaţ în faţă, iar
cămara, adecvată păstrării rezervelor

ca anexă, o construcţie separată,
alimentare de lungă durată;
după încăperi
fiecare cu intrare

casa cu căloi şi cămară
din tărnaţ.
- casa cu căloi şi cămară - două încăperi
fiecare cu intrarea avut o arie largă de răspîndire în Ţara Haţegului1 8 •
Tendinţa de a elimina din casa de locuit construcţia arhaică a că
loilui (Fig. 3, A şi B) a dat naştere la mai multe variante:
- casa cu o singură încăpere, încălzită cu sobă, avînd ca anexe
cămara şi comnia 19 cu vatră liberă;
- casa cu tindă, avînd intrarea din tărnaţ prin tindă; casa se încălzeşte cu sobă, iar în tindă se găseşte vatra liberă;
- casa cu două camere de locuit (casa mare şi casa mică) încălzite
-

separată

adaos numit şpor - o formă de trecere spre soba zidită care a luat locul vetrei
din casă. Căloiul aparţine trecutului, construcţia buduroiului a fost părăsită, mai
este păstrată doar în lexic (în răspunsul satiric dat celui care bate la uşă: „Pe
buduroi", adică pe hornul care nu există).
1a Cf. Romulus Vuia, Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor, în LIGUC.,
val. II, 1926, p. 106 şi 111 - unde este denumit căloni.
19 Odată cu schimbarea sistemului de încălzit şi părăsirea construcţiei căloiu
lui - încăperea cu vatră se numeşte comnie; ca este mai mult o bucătărie de
vară. După obiceiul popular, acolo unde se găteşte se ia şi masa, comnia fiind
dotată cu mobilierul necesar acestei funcţii (vezi Fig. 2 C). Vatra se menţine
la pămînt pe un rlnd de piatră; căldarea de mămăligă atîrnă de la lanţul de fier;
fumul se elimină prin deschizătura de I m2 din tavan şi se împrăştie în pod;
neavînd hornul de captare a fumului (ca în l'azul căloiului) - fumul se împrăştie
şi în comnie. In acelaşi fel se prezintă şi vatra din tindă. Comnia cu vatră liberă
este frecventă la Luncani, alături de cuptorul de pîine, construit ca o prelun[(ire
a vetrei în afara clădirii, sau chiar independent de comnic.

~

Satele Luncanilor - hartă. Aşezări risipite pe platformă. Structura gospodăriilor.
1-6 Vatra satelor: 1. Luncani: 2. Urşici; 3. Tîrsa: 4. Prihodişte; 5. Alunu: 6. Cioclovina
I. Şcoala din sat. II. Cetatea dacică de la Piatra Roşie. III. Peştera Cioclovina.
Fig. 2. Tipuri tradiţionale de locuinţe.
A I. Casă de bîme din 1878, în Tîrsa, grupul de case Leorzeaua, locuinţă cu o singură
înc!ipere cu tămaţ.
I. Tămaţ, a. voz (vas mare de lemn pentru fermentarea prunelor). II. Casă, b. masă, c. scaun,
d. pat, e. cadă de ţinut mazere (fasole uscată),/. ciubere (locul unde se ţinea ciubărul cu apă,
aţ:UID canta aşezată pe un scaun mic), g. scăriţă (grătar de lemn în tavan, pentru ţinut slănină,
came afumată), i. c!iloi (vatră).
Notă. Acoperşiul în patru ape, cu prăştilă (şindrrlă), foarte înalt. Casă nelocuită, relict ele
valoare etnografică.
A 2. Casă de bîme din Cioclovina. Locuinţă cu două încăperi şi tărnaţ, cu comnie (bucătărie)
şi cămară construcţii separate pe teren în pantă.
I. Tămaţ. II. Casa mică. III. Casa mare, a. masă, b. scaun lung, c. scaun mic pentru canta
cu apă, d. podişor (dulap pentru alimente), e. maşină de cusut, /. pat, g. sobă (cuptor clin
cărămidă cu tablă de fier deasupra).
B. Cămară (în gospodăria din Cioclovina - A 2).
I. Cămară pentru alimente. II. Cămară pentru haine şi alimente. a. butoi cu ţuică, b. ladă
cu făină, c. slănină atîmată din tavan, d. ladă cn porumb, e. ladă cu slănină, /. voz (vas
mare de lemn pentru fermentarea prunelor).
C. Comnie (bucătărie) în gospodăria din Cioclovina - A 2 I. Tămaţ, a. pat, II. Comniecu vatră, b. vatră, c. masă, d. scaun lung, e. podişor.
Fig. 1 -
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Vatra arhaicii. C!iloinl. A. Vatrl cu clilol (ID casl - A I) I. VatrA. II. Buduroi (hom). III. Clilol, a. dupli
clloi, b. fieroi (din lemn). IV. Şpor, c. burlan.
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Vatra arhaică. Căloiul.
~. Vatră cu căloi şi cocai în comnie, în satul Alunu, grupul de case Gura Tisii.
[. Vatră (din piatră şi pămint, a. talpă groasă de lemn.
[!. Buduroi (din nuiele de alun împletite, cu lipitură de pămint).
m. Căloi, b. după căloi. IV. Cocai (mobil).
•ig. 3 -
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sobă 20 , cu anexele cămară şi comnie
locuinţă prezentăm schiţa alăturată (Fig.

(cu vatră liberă). Pentru această
2-A, 2, B şi C).
Se poate observa că evoluţia sistemului de încălzire a influenţat
într-o măsură hotărîtoare planul casei, şi a ridicat gradul de confort
al încăperilor destinate odihnei şi vieţii sociale. Tehnicile noi şi diferitele forme de vetre, sobe, cuptoare şi maşini de gătit s-au răspîndit, în
ritmuri diferite, în toate satele, atît la şes cit şi pe platformă, corespunzător cu dezvoltarea producţiei metalurgice. Specifice Luncanilor
rămîn elementele legate de nivelul de organizare economică, de păstra
rea produselor agricole, de natura acestei producţii şi a modului de trai,
în care un loc însemnat are creşterea vitelor.
1n ceea ce priveşte cămara, construcţia ei separată poate fi privită sub mai multe aspecte. Spre deosebire de casa cu pereţii tencuiţi,
cămara are pereţii de bîrne fără lipitură de pămînt; ea corespunde nevoii de aerisire a alimentelor de rezervă îndelungată (putinele cu brînză, unt, lada cu porumb, carnea şi produsele corservate din porc, butoiul cu ţuică etc.); de asemenea cojoacele şi hainele groase de lină. Desigur trebuie avut în vedere că în condiţiile construcţiilor din bîrne,
vatra cu foc din casă putea fi o primejdie pentru aceste rezerve, care
trebuiau puse la adăpost de incendii. Dar nu e mai puţin adevărat că
aceste cămări separate persistă şi alături de casele mai noi cu învelitoare de ţiglă, ori de cite ori membrii familiei au rămas la ocupaţiile
lor tradiţionale legate de creşterea vitelor. Putem considera că nu atît
pericolul incendiilor a impus construcţia unei clădiri aparte drept că
mară, ci modul de trai şi de alimentaţie tradiţional, în care alimentele
provenite din producţia animală a gospodăriei au o pondere mare; rezervele familiei se asigurau de la un an la altul2 1 ; acestea trebuiau păs
trate în condiţii adecvate de spaţiu, temperatură, aerisire. Structura locuinţei este legată de condiţiile concrete social-economice în care s-a
desfăşurat de-a lungul veacurilor traiul familiei, activitatea gospodă
rească. Cele trei construcţii separate au format un ansamblu arhitectural în care casa şi-a păstrat nota dominantă de centru al familiei şi
al vieţii sociale. În alcătuirea planului acestor construcţii şi-au spus
cu vin tul mai mulţi factori: folosirea tehnicilor arhaice, materialul lemnos, terenul în pantă, solul, pînza apelor freatice la suprafaţă, clima
cu

20 Sobă este denumirea cuptorului zidit din piatră (sau cărămidă) cu pămînt
şi cu tablă de fier deasupra, anlicipînd maşinile de gătit mai noi. Soba este plasată în camerele de locuit; serveşte şi Ia prepararea mîncării în timpul iernii,

cînd vatra din comnie este folosită pentru fierturile necesare vi telor.
21 Pentru păstrarea rezervelor alimentare, alături de cămară trebuie menţionate şi alte locuri unde se depuneau produsele vegetale ale gospodăriei şi diferite provizii: a) bordeiul asigura locul unde cartofii nu îngheţau în timpul iernii;
groapa de 0,5-1 m, construcţia din furci, rude, blană, acoperit cu un strat gros
de pămînt; se lăsa o uşă mică pentru scoaterea treptată a cartofilor; b) pimiţe
ce se realizau datorită terenului în pantă la cele trei construcţii (casa, cămara,
comnia) uneori numai la una din ele, formau locuri bune pentru păstrarea în
timpul iernii a unor furaje (dovleac, sfeclă, tulei de porwnb) cultivate în gospodărie; de asemenea butoiul cu varză, murături, cartofi, mere etc.; podul casei
unde se păstra porumbul şi fasolea uscată (numită local mâzere).
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aspră pe culmile înalte ale platformei, cu precipitaţii abundente, vînturi mari primăvara şi toamna, viscoale iarna.
Casa tradiţională, lucrată din lemn, sprijinită pe piat!"ă, dura cîteva
generaţii. Ideea de durabilitate era legată de rezistenţa materialului şi
tehnica de lucru, dar ea poate fi găsită şi în semnificaţiile mai adînci,
spirituale, atribuite unor părţi ale arhitecturii casei. Deşi prelucrarea
lemnului şi tehnica încheierii bîrnelor era aceeaşi şi pentru alte construcţii, numai casa este încărcată cu anumite simboluri ce exprimă
ideea durabilităţii ei ca centru al gospodăriei, al vieţii familiei şi permanenţei ei. Talpa casei este păstrătoarea unor credinţe legate de viaţa
familiei. După străvechii credinţe precreştine, păstrate în aşezările risipite pe platformă, „casa nouă cere moarte; dacă nu pui cap de vietate,
moare cineva din familie" 22 • Capul unei vietăţi (găină, oaie, miel, purcel) sacrificat cînd se punea prima piatră, era aşezat sub talpa casei,
unde se intra în casă. Prima bîrnă aşezată pe pămînt - talpa casei pare că avea multe valenţe spirituale. Pămîntul de sub talpa casei menţinea ideea de succesiune a generaţiilor, păstra matricea ascunsă. Sub
talpa casei, adînc în pămînt, se aşezau toate urmele naşterii copilului
(cuţitul cu care a fost tăiat buricul, placenta, finul pe care a născut
femeia) aşa cum cereau practicile cunoscute la Luncani pînă acum cîteva decenii. Pe pragul casei - care era chiar talpa - se aşeza mama
la răsăritul şi la asfinţitul soarelui pentru a-şi alăpta copilul care era
„cu spaimă" (plîngea noaptea); repeta gestul mai multe zile, ca practică împotriva forţelor rele care au acţionat în timpul întnnericului 23 .
Dacă talpa casei însemna stabilitatea familiei în pămîntul gospodăriei,
acoperişul era legătura cu lumea necunoscută a cosmosului. Cînd se termina construcţia unei case, în vîrful căpriorilor înălţaţi se aşeza o creangă verde de măr sau prun, străvechi simbol mitic al pomului vieţii. Pe
grinzile din interiorul bătrînei case cu căloi2 4 erau încrestate motive cu
simboluri cosmice, alături de anul construcţiei - 1878.
b. Adăposturi pentru animale - specifice platformei. Amplasarea
dispersată a adăposturilor pentru animale a fost impusă aşa cum s-a
văzut de folosirea multiplă a terenurilor (fineţe, păşuni, ogor). Prin
caracteristicile construcţiilor (materialul, planul, dimensiunea) se va vedea alt element hotărîtor: adaptarea la forma arhaică de orgnizare a
22

Vasile Aleonescu, 68 ani (1974) din

Grădiştea

Muncelului, grupul de case

Subcunună.

Sacrificiile la construcţii sînt cunoscute din antichitate. După cum le explică
Mircea Eliade, acestea au la bază străvechea teorie a creaţiei. In universul mental
popular noţiunea de creaţie este legată de noţiunea de jertfă şi de moarte. De
aceea lucrul nou făcut de mîinile omului este primejdios. Pentru a dura trebuie
să fie „însufleţit" prin sacrificarea unei vieţi. Prin sîngele unei vieţuitoare se insuflă noii construcţii viaţă şi durată. (Mircea Eliade, Comentarii la Legenda Meşte
rului Manole, Bucureşti, 1943, p. 44-60).
23 Ioana Badea Sufletoaia, 75 ani (1976) din Tirsa, grupul de casc Dealul
Grosului.
24 Casa din schiţa alăturată (Fig. 2 A.1) a lui Ion Marincă, 58 ani (1972)
din Tirsa, Leorzeaua -, este astăzi un relict, o casă nelocuită; din 1979 are altă
destinaţie (adăpost pentru animale); casa nouă, aşezată mai sus pe culme şi mai
aproape de cămară, a urmat planul noilor construcţii cu două încăperi şi tărnaţ
în faţă.
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păstoritului, specifică
păşunea din golul de

platformei. Pe de o parte trimiterea vitelor la
munte, timp de trei luni vara; pe de alta, îngrijirea tuturor animalelor în propria gospodărie toamna, iarna şi primă
vara - , ceea ce a impus construirea unor adăposturi solide, călduroase,
igienice. Amplasarea dispersată răspunde acum nevoii de a fi aproape
de furajele din terenurile respective; finul a fost depozitat în clăi sau
pătule în copac. Această organizare dovedeşte alt aspect al amplasării
funcţionale şi a gradului de economicitate a construcţiilor, a transporturilor.
Indeplinind condiţiile de mai sus şi potrivit cu destinaţia pe specii
de animale, în gospodărie se găsesc mai multe adăposturi.
Construcţii ele bîrne cu acoperiş (în două ape şi învelitoare de prăş
tilă sau ţiglă) corespunzătoare nevoii de îngrijire a vitelor în anotimpurile reci şi de apărare împotriva fiarelor din pădurile apropiate:
- poiată de vaci şi poiată de viţei cu şură la mijloc care este de
mici dimensiuni, cu o singură poartă, nu se intră cu carul25 , serveşte
la păstrarea unor unelte agricole şi a vozurilor (roz= cadă mare pentru
fermentarea prunelor);
- poiată de cai (adăpost pentru iarnă);
- colnă ( staur) pentru oi şi miei (adăpost pentru iarnă), construcţie mare (8/6 m); alături strunga (gard de răzlogi) unde sînt mulse oile
primăvara înainte de a pleca la munte şi toamna la înapoiere;
- cocine de porci (pentru îngrăşat şi reproducere);
Adăposturi fără acoperiş, simple împrejmuiri numai pentru oi:
- staur (obor) folosit iarna; un gard de speteze plasat în dosul
casei; o parte are acoperiş oblic pe furci; se menţine în puţine gospodării ca o practică tradiţională în îngrijirea oilor (pentru a rămîne la
aceeaşi temperatură în anotimpul rece);
- staur purtător folosit toamna şi primăvara, alcătuit din 8-10
lese de speteze; staurul este mutat din loc în loc, la cîteva zile, pentru
îngrăşarea terenului cu fineţe şi cu pomi din perimetrul gospodăriei;
alături de staur se găseşte coliba, mutătoare şi ea (un pat sub acoperiş)
pentru un membru al familiei în timpul nopţii; de pază stau şi cîinii.
Prin această grupare am evidenţiat, pe de o parte adăposturile pentru vite mari - poieţile - construcţii de bîrne, de formă dreptunghiulară, cu acoperiş în două ape; pe de altă parte am surprins diversificarea adăposturilor pentru oi, de la forma rudimentară a unui staur rotund sau ovoidal 26 , simplă împrejmuire - stabil sau purtător - , la staurul de bîrne cu denumirea de colnă, cu învelitoare de ţiglă.
2

~

Finul este adus pînă în şură cu ajutorul privitei şi a furceriului. Privita
este formată din nuiele de mesteacăn în lungime de 2 m şi 3 m,
înnodate într-un anumit fel pentru a strînge o „sarcină" de fin purtată pe spate.
26 Staurul (oborul) oilor, adăpost neacoperit, format din 10-12 lese aşezate
[n formă poligonală oferă o mai mare rezistenţă. In cazul nopţilor cu furtuni,
oile speriate şi înghesuite ar putea rupe prin presiune o împrejmuire de formă
dreptunghiulară; prin forma poligonală se evită presiunea prea mare asupra unei
singure laturi; lesele (de 1,5-2 m lungime) permit aşezarea în fonnă aproape rotundă. Se asigură astfel şi o mai mare suprafaţă adăpostită.
(nwnită şi priviţ)
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Pe lîngă adăposturile de mai sus, care au o largă şi frecventă răs
pîndire, pe platformă menţionăm şi staurul rotund cu acoperiş conic adăpost pentru oi iarna. Acesta trebuie considerat ca un relict; facem
această afirmaţie întru cît în prezent se mai găsesc doar trei asemenea
construcţii în Ludeştii de Sus. O construcţie de bîrne care realizează
o suprafaţă aproape circulară din nouă pereţi simetrici (uneori din opt),
cu un acoperiş conic susţinut de 18 căpriori (respectiv 16) ce se întîlnesc în „vîrful staurului", avînd o învelitoare de prăştilă - , înfăţişează
un remarcabil plan arhitectural de tip arhaic (Fig. 4).
Prin comparaţie cu colna dreptunghiulară mare, economicitatea
staurului rotund este evidentă, atît în utilizarea materialului lemnos cît
şi în obţinerea suprafeţei adăpostite. 1n cazul de faţă, colna cu 8/6 m
dimensiune şi deci cu 28 m lungime liniară a pereţilor de bîme, a realizat o suprafaţă de 48 m 2 ; în schimb arhaicul staur rotund utiliza
22,5 m liniari pereţi de bîrne obţinînd o suprafaţă mai mare, de 63 m 2 •
Cu privire la forma aproape circulară a acestei construcţii ne punem mai multe întrebări: în menţinerea acestei forme geometrice, cum
au contribuit factorii obiectivi, necesităţile materiale, concrete?; cum s-a
ajuns la o astfel de construcţie care reprezintă economicitate şi un nivel
avansat de gîndire, de observaţii?; unde-i sînt rădăcinile, în fondul spiritual al culturii dacice?
Am putea răspunde că un adăpost rotund oferă o mai mare rezistenţă în faţa atacului jivinelor; oferă şi o rezistenţă în timp a materialului lemnos, în faţa vînturilor şi a zăpezilor; construcţia foloseşte bîrne
scurte, cca 2,5 m, deci mai uşor de căutat şi de prelucrat; forma fiind
aproape circulară se realizează o mai mare suprafaţă adăpostită cu economie de material. Totuşi s-au generalizat construcţiile dreptunghiulare
potrivit uneltelor, tehnicilor şi materialelor de construcţii în continuă
dezvoltare. Construcţiile rotunde s-au restrîns şi aproape au dispărut.
Le putem considera ca un tip circular străvechi menţinut în această
parte a ţării, în preajma cetăţilor dacice, unde construcţiile circulare din
piatră au avut o notă autohtonă. Săpăturile arheologice din Munţii Orăş
tiei au scos la iveală nu numai sanctuare rotunde, ci şi urme ale locuinţelor circulare cu baza din blocuri de calcar (pe înălţimea Feţele
Albe ca şi pe terasele Meleii). In Munţii Orăştiei - arată Hadrian Daicoviciu - „unele locuinţe sint patrulatere, altele sint rotunde (cum ne
înfăţişează şi Columna lui Traian citeva), ovale sau poligonale" 27 •
1n etnografie sînt cunoscute şurele poligonale din Munţii Apuseni,
care au un plan hexagonal asimetric; şure poligonale au fost semnalate
în mai multe ţări; se consideră că acestea s-au dezvoltat din tipuri cir21 Hadrian Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj-'
Napoca, 1972, p. 152, 154, 162, 163 (Fgi. XVIII, Planul locuinţei poligonale ~e la
Sarmizegetusa,în ca re s-a găsit vasul cu inscripţie) şi p. 164 (unde este menţionat
acoperişul conic la construcţiile rotunde).
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Fig. 4 Staur rotund cu acoperiş conic, construcţie tTadfţfonall1, adllpost pentru oi iarna, din Ludeştii de Sus.
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Fig. 4. A. Construcţia arhaicii a staurului rotund cu acoperiş conic - adăpost pentru oi i.m1a
1-9 pereţii din bîrne de fag, cu o dispunere simetrică pe nouă laturi aşezate pe piatră;
la

colţuri

bîrnele se încheie „încleştat". Fiecare latură are 2.5 rn lungime;
1.5 m (bîrne fără lipitură). Diametrul interior 9 m.

înălţimea pereţilor

culare străvechF'. Pe baza cercetărilor etnografice, cunoscute pma 111
prezent, putem constata că staurele din zona nordică a Platformei Luncanilor - din satul Ludeştii de Sus - sînt singurele construcţii mari
2e Valer Butură. Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, 1978, p. 116-117.

Ca tip circular arhaic, de o atentă preocupare în etnografie s-a bucurat construcţia specifică numită surla adăpost omenesc temporar, format din despicături de kmne aşezate sau înfipte oblic în pămînt, cu baza rotundă, iar în
partea superioară adunate în formă conică; s-a menţinut în diferite medii geografice din ţara noastră (în zone carpatice, în lunca şi în Delta Dunării); de ase-
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Acoperişul conic reprezintă 2/3 din clădire. Este format din 18 căpriori (89 fixaţi la colţuri
la 9 mijlocul laturii). Prăştila (şindrila) este aşezată în rinduri radiale fixate pe leţurile biltute
între căpriori. !n „ vîrful staurului" a rămas o deschidere rotundă (locul unde se întîlnesc toţi

B.

şi

eăpriorii).

menea în legătură cu diferite ocupaţii (creşterea animalelor, pescuitul şi lucrul
la pădure). Cf. Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 156. In
regiunile de cîmpie ale Munteniei, surlele erau mai mari folosite şi pentru vite.
Cf. Nicu M. A. Popp, Valea Prahovei, 1929, p. 217. S-a remarcat în lunca Prutului
şi Jijiei stîna circulară cu acoperiş conic, construită dintr-o îngrăditură de nuiele
lmpletite în jurul parilor înfipţi în pămînt; ca adăpost pentru ciobani în Munţii
Parîngului s-a menţionat cotroana de piatră. Cf. Romulus Vuia, Tipuri de păstorit
la români, Bucureşti, 1964, p. 39--41; p. 105-106. Forma rotundă a fost preluată
şi pentru pătul de porumb, din împletitură de nuiele acoperit cu stuf în formă
conkă. Cf. I. Vlăduţiu, Ibidem, foto p, 192.
St.aurul rotund cu acoperiş conic de pe Platforma Luncanilor dovedeşte perenitate şi un nivel tehnic superior construcţiilor menţionate mai sus.
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rotundă, după un plan cu opt sau nouă laturi simetrice, cu acoconic înalt, folosind material de construcţie prelucrat (birne,

şindrilă).

Ca elemente de cultură materială, construcţiile relict din această
zonă a platformelor carpatice, sînt purtătoarele unor trăsături specifice
gospodăriei tradiţionale româneşti cu caracter de permanenţă. Construrrea unor adăposturi rezistente, cu acoperiş, şi cit mai încăpătoare, răs
pundea nevoii de a adăposti vitele - capital major al unei gospodării
- în cit mai bune condiţii, ferite atît de dăunători cit şi de intemperii.
După părerea noastră, construirea acestui tip de staur cu acoperiş, ca
adăpost pentru oi iarna, este dovada vechimii unei economii bazate pe
creşterea animalelor, unde oile au o pondere mare, dar mai ales mă.rtu
ria existenţei din vechime a gospodăriilor stabile, consolidate, unde tehnica construcţiilor a atins cote demne de luat în seamă.

3.

Corelaţia

structurii gospodăriei cu fenomenele
demografice

Intre fenomenele demografice care stau în strînsă legătură cu menfamiliei, vom analiza în primul rind mişcarea naturală a populaţiei. în acest scop vom folosi datele
referitoare la cele şase sate (Alunu, Cioclovina, Luncani, Prihodişte, Tîrsa, Urşici) cunoscute sub denumirea generică de Luncani, care formează
partea centrală a platformei. Cu mici diferenţe specifice zonelor marginale, fenomenele demografice sint caracteristice întregii platforme, cu
prelungirile ei din nord spre valea Grădiştii (satele Costeşti-Deal, Gră
diştea Muncelului, Ludeştii de Sus) ca şi în sud spre valea Srteiului (satele Federi şi Fizeşti) de care ne-am ocupat în capitolul anterior (Sargetia XIV, 1978).
Datele statistice privitoare la mişcarea naturală a populaţiei din
satele Luncanilor oferă o primă imagine a fenomenelor de masă specifice platformei, întregind observaţiile noastre de teren. Aceste date statistice cuprind o perioadă limitată la secolele XIX şi XX 29 •
La Luncani - ca şi în alte sate de munte - nu este specifică reproducţia simplă a populaţiei şi nici denatalitatea cunoscută în Banat.
Evoluţia natalităţii şi mortalităţii nu diferă de ceea ce este comun şi

ţinerea unităţii gospodăriei şi continuităţii

29 Folosim datele extrase din registrele de stare civilă aflate în arhiva comunei Boşorod, începind cu anul 1817, cînd înregistrările au fost făcute de cler,
iar după 1894 de administraţia comunei. Sediile au oscilat: în 1902 sediul comunei era la Chitid, în 1932-1946 la Luncani (vale), începînd cu 1947 la Boşorod.
Registrele vechi, bisericeşti, sînt incomplete. Pentru natalitate datele sînt în
continuare începînd cu 1881. Dar şi aici apar unele neconcordanţe în perioada
de trecere a registrelor de la cler la administraţie. cînd au existat registre paralele, din care se poate vedea că un şir de ani Luncanii nu şi-au anunţat toţi
născuţii la primăria comunei Chitid (1902-1906) în ceea ce priveşte mortalitatea.
cele mai vechi registre datează din 1895. Aceste discontinuităţi ne-au limitat analiza statistică a mişcării naturale a populaţiei la perioade scurte, pentru care am
avut seriile complete, comparabile.
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ţara noastră, în sensul unor nivele ridicate înainte de 1940
şi scăderea simţitoare a mortalităţii după 1950 (vezi tabelul statistic).
Datele absolute extrase din registrele de stare civilă locale, prezen-

general în

tate pe decenii, ne dau o primă orientare asupra acestor realităţi. Reiese
că nivelul natalităţii în genere s-a menţinut ridicat timp de aproape un
secol şi putem presupune că acest nivel caracteriza populaţia din Luncani şi în secolele anterioare. Sporul natural scăzut ne arată că populaţia creştea într-un ritm lent, datorită mortalităţii foarte ridicate.
Ml~carca naturală

Date absolute -

II

I

Născuţi-vii

I

opopulatiei

Numărul

-~

total

Decedaţi

I

I
I

1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951- 1960
1961-1970

i

345
342
290
311
315
277
222
202
207

•

I
!
i

I
I

I
I

•

263
257
235
238
220
162
118

I

II
I

II
I

Spor natural

•
•
27
54
80
39
2
40
89

•.Lipsesc datele

Deşi analiza statistică a mişcării naturale a populaţiei din Luncani
e limitată la perioade scurte, cîteva constatări se impun: pe platformă
nu este specifică denatalitatea şi nu a fost nici în trecut; caracteristic
este sporul natural scăzut şi creşterea lentă a populaţiei. De aci putem
trage concluzia că în menţinerea unităţii gospodăriei, nici forţele de
distorsiune ale mişcării naturale a populaţiei nu au fost puternice, datorită mortalităţii ridicate. Echilibrul demografic a putut fi realizat.
Totuşi, sporul natural nu indică o linie de evoluţie uniformă de la an
la an. Sînt perioade cînd oscilaţiile sînt mari, în minus sau în plus.
Devine necesară analizarea căilor prin care Luncanii au realizat echilibrul demografic în atingerea obiectivului principal al gospodăriei, cel
economic.
Ne oprim asupra unor aspecte specifice satelor de pe p:atformă
reflectate în vechi cutume, în relaţiile dintre membrii familiei şi colectivitatea satului, în comportamente.
Vechile practici au acţionat ca puternice legi nescrise, iar populaţia
le-a păstrat ca p2 o armă împotriva disoluţiei. Cutuma aceasta avea
două comandamente: pămîntul nu se divide; gospodăria trebuie să se
menţină numericeşte la un anumit nivel. Cînd mortalitatea crea minusuri în unele gospodării, erau atrase elemente din alte gospodării sau
alte sate învecinate, cu acelaşi specific. Familia include, în genere, trei
generaţii, cee participă la activităţile complexe ale acestei gospodării
pastoral-agricole.
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Echilibrul se realizează prin difuziunea lentă între gospodării în
cadrul satelor Luncanilor, sau în cadrul unei arii mai largi, în care au
loc legături economice, sociale, culturale - asupra cărora ne vom opri
în capitolele următoare. Difuziunea lentă între satele învecinate a dus
la menţinera şi chiar întărirea capitalului biologic al populaţiei, a creat
arii culturale unitare, cu un anumit mod de trai, cu trăsături specifice. Practicile-cutume din Luncani dovedesc relaţii şi opţiuni care se
supun aceluiaşi imperativ economic al gospodăriei. In casă rămîne cel cu
care părinţii se înţeleg mai bine, care-i va îngriji la bătrîneţe. Alegerea
urmaşului este o opţiune a ambelor părţi. Cel intrat în gospodărie (soţ
şi soţie) aparţinea aceluiaşi sat sau aceleiaşi zone şi mod de trai, acelui:i,.şi mediu cultural, spiritual, deci nu era un element eterogen, ci
dimpotrivă întărea fondul autohton local, ceea ce a dus la menţinerea,
poate de secole, a gospodăriei şi familiei.
Aceste aspecte nu le putem exprima prin cifre statistice care să
oglindească în totalitate fenomenele care au avut loc. Sîntem însă în
măsură să le ilustrăm pe baza unor cercetări parţiale aleatorii. Ne referim la datele ce rezultă din arborele genealogic întocmit în cursul
cercetărilor de teren din anii 1972-1976, pentru nouă gospodării din
Luncani (satele Alunu, Cioclovina, Tîrsa şi Urşici).
Genealogia celor nouă familii, în medie cu cite trei generaţii, uneori
patru sau cinci, cuprinde unele aspecte caracteristice ultimilor 70-BO
de ani. Cele 31 de căsătorii totalizate în acest interval, chiar dacă re.:.
prezintă o proporţie redusă, acestea arată clar direcţia de orientan~.
sensul difuziunii tinerilor prin căsătorie. Elementele locale constitaie
un fond local <'chilibrat, surplusul s-a îndreptat în majoritate spre sate
cu acelaşi specific pe platformă, pătrunzînd lent şi în satele din depresiune. S-a realizat o înC'aclrare gradată a Luncanilor mai întîi spre marginea platformei, unde are loc o interferenţă a elementelor, şi treptat.
în mai mică măsură, spre satele adunate din vecinătate, în zonele dep:·esionare, cu care formează o arie lungă, un complex etnic unitar.
Genealogia celor nouă gospodării cu un total de 31 căsătorii, a evidenţiat principalele aspecte. a) În alegerea urmaşului care va continua
gospodăria, nu există o preferinţă după sex. In cele 31 căsătorii, continuitatea a fost asigurată de 15 fete şi 16 băieţi. b) In ceea ce priveşte
v'enirea ca ginere sau noră în gospodărie, s-a constatat că în jumătate
din căsătorii (l 5 cazuri) aceştia proveneau din acelaşi sat; cealaltă jumă
tate revenea în proporţie covîrşitoare altor sate ale platformei (Costeşti-Deal şi Federi). Neînsemnată este intervenţia satelor din depresiune
(un băiat din Ocolişul Mic). c) Surplusul din aceste nouă gospodării, şi
anume 27 persoane (16 fete, 11 băieţi) au dovedit aceeaşi orientare.
Mai mult de jumătate (15) s-au încadrat în gospodării din acelaşi sat;
o bună parte (8) au trecut în alte sate ale Luncanilor; unul singur pleacă
în Grădiştea Muncelului; trei băieţi se încadrează în aşezările adunate din
depresiune (Băniţa, Densuş, Bobaia).
Pentru perioade mai vechi şi în special sfîrşitul secolului trecut,
dispunem de date exhaustive, cu privire la venirile prin căsătorie, ca
ginere sau noră, în gospodăriile Luncanilor. Acestea întăresc constatările
de mai sus, ceea ce credem că este esenţial pentru elucidarea cutume-
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lor aplicate în gospodăriile din Luncani pentru a le asigura forţa de
continuitatea.
Datele referitoare la cei veniţi în Luncani au fost extrase din registrele de stare civilă începînd cu anul 1881 şi pînă la 1903, perioadă
în car~ vechiul registru indica satul de unde erau originari părinţii năs
cutului, ceea ce ne-a permis să identificăm locul de origine al celor intraţi prin căsătorie în gospodăriile din Luncani. Prin schimbarea formularisticii de înregistrare a născuţilor, după 1903 nu s-a mai urmărit
originea părinţilor.
Se constată că în aceşti 23 ani s-au născut 111 copii care aveau
unul din părinţi de origine din alte sate vecine (58 mama şi 53 tata),
deci intraţi prin căsătorie, ca ginere sau noară, în gospodăriile de pe
platformă. Aceşti 111 copii reprezintă 14,20/o din totalul copiilor născuţi
(779) în această perioadă, 1881-1903. Originea este semnificativă.
Aceste sate formează aria zonei arhaice în care se încadrează Luncanii,
satele cu care de-a lungul veacurilor au avut legături economice, sociale,
culturale. Astfel, din totalul de 111 copii, ponderea mare (58,50/o) revine
tot satelor risipite pe platformă, din vecinătate (Grădiştea Muncelului,
Costeşti-Deal, Ludeştii de Sus, Federi, Fizeşti) iar restul se referă la
satele limitrofe (Boşorod, Dineul Mare, Vîlcelele Bune, Vîlcelele Rele,
Covragiu, Gînţaga, Balomir) formînd zona de contact a elementelor de
pe platformă cu cele din depresiune. In materialul de faţă (capitolul 6
şi fig. respectivă) se va vedea cum centrele reprezentate prin mori, pive
şi tîrguri din depresiuni conturează aria arhaică a relaţiilor socio-economice - , în cadrul căreia au avut loc şi fenomenele demografice prezentate mai sus; de asemenea materialul din cap. 7 (şi fig. respectivă)
întăreşte aceste relaţii prin nedeile din Munţii Orăştiei şi din interiorul
satelor, prin care Platforma Luncanilor exercita în trecut o puternică
atracţie a satelor clin văile şi depresiunile adiacente.
Fără îndoială că ritmul venirilor în Luncani, caracteristic la sfîrşitul secolului trecut, nu poate fi generalizat; în anumite perioade proporţiile puteau fi mai mari, în altele mai scăzute, plecările puteau oscila
şi ele. Intr-o oarecare măsură, pe perioade mai lungi, cele două miş
cări intersăteşti se anulează; acestea au lo:: în cadrul aceleiaşi zone
economice şi administrative. Fenomenul rezultă şi din creşterea lenţă
a populaţiei în perioada analizată (tabelul statistic) cind creşterea este
asigurată prin sporul natural.
Venirile în gospodăriile Lun::anilor, avînd ca rezultat născuţii-vii
din anii 1881-1903, cei 111 copii, ilustrează totuşi un aspect care poate
caracteriza situaţia economică instalată aici după desfiinţarea iobăgiei,
cînd gospodăria individuală s-a întărit. Atunci gospodăriile vechi din
Luncani, cu păşuni bune şi vestiţi crescători de vite, au constituit un
punct de atracţie pentru populaţia adivă din satele mărginaţe unde relaţiile feudale impuneau obligaţii mai apăsătoare iar abuzurile feudalilor
erau mai puternice3u.
muncă,

30
în fC'udalism, cele trei categorii de obligaţii: faţă de stat, de biserică şi
de stăpînul de moşie, erau mai apăsătoare în satele din şes decît în cele din
regiunile cu relief mai înalt. Cf. Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, val. I,
Cluj-Napoca, 1971, p. 326, 331, 405 şi urm.

faţă
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Cu defirte oscilaţii în e~luţia sportului natural al populaţiei ca şi
a difuziunii înspre satele Luncanilor şi în afara lor, în funcţie de evenimentele istorice, ca războaie, măsuri administrative, în legătură cu
dezvoltarea economică, socială, PQlitică a Transilvaniei - , aşezările de
pe Platforma Luncanilor au menţinut cele două comandamente care asigurau potenţialul economic al gospodăriei, integritatea şi continuitatea
ei. Fenomene atît de frecvente în satele din şes, ca procese pentru moş
teniri nu şi-au găsit locul aici. Pentru' pămînt, Luncanii au avut un singur proces după eliberarea din iobăgie, pe care l-au purtat cu groful
de la Bretea, iar după 12 ani l-au cîştigat.
Faţă de primul comandament: pămîntul nu se divide apărat prin
norme juridice - , al doilea comandament: familia trebuie să se menţină numericeşte, s-a asigurat prin osmoza populaţiei în cadrul unei zone
etnografice unitare, a platformei cu prelungirile ei pînă la contactul cu
zonele depresionare. Desigur că nivelul demografic şi potenţialul economic al gospodăriilor din Luncani nu este egal, cum nu putea fi nici
în trecut. Procesul de diferenţiere socială era inevitabil în decursul timpului. S-au ivit cazuri cînd familia era ameninţată din lipsa copiilor.
Nevoia de continuare a familiei, a gospodăriei, a dus uneori la acceptarea copiilor bărbatului născuţi în afara căsătoriei; sînt cunoscute două
familii, la Alunu şi Urşici. Se pot găsi şi unele gospodării îmbărtinite,
alături de copii mici rămaşi fără prinţi, din diferite cauza de deces.
Din punct de vedere socio-economic, ele ilustrează ideea clasică a izvorului bogăţiei care este forţa de muncă. Ajungînd la vîrsta aptă de
muncă, copiii asigurau refacerea potenţialului gospodăriei, continuitatea ei.
Elemente noi pot fi observate în anii construcţiei socialiste. Platforma Luncanilor îşi aduce aportul său nu numai ca ţărănime furnizoare
de bunuri materiale, ca harnici crescători de vite, ci şi prin tinerii absolvenţi ai şcolilor tehnice şi profesionale care s-au îndreptat spre uzinele din Cugir şi Călan, ca şi spre unităţile agricole de stat şi cooperatiste, spre intreprinderi de construcţii. Participarea Luncanilor nu se limitează la absolvenţii invăţămintului de 10 ani; o bună parte a forţei
de muncă lucrează în unităţi de stat, permanent sau temporar, ca şi în
cooperative meşteşugăreşti. Noua orientare se oglindeşte şi în schimbă
rile care au loc în cadrul gospodăriilor de pe platformă, în evoluţia
lor numerică, structurală. Este evidentă o mişcare de coborîre din satul risipit de pe platformă şi stabilirea unor familii în satele adunate
din văile Grădiştii, Luncanilor, Streiului -, unde uzinele din Călan,
unităţile agricole de stat sau cooperatiste exercită puncte de atracţie.
Cele 12 gospodării ale Luncanilor (6 din Tîrsa, 3 din Prihodişte, 2 din
Ciclovina şi 1 din Alunu) care au coborît în ultimii 3-4 ani indică
orientarea populaţiei. Forma în care are loc coborirea este gradată, uneori întreaga familie, alteori numai tinerii, incît - parţial - prin bătrini
se menţine folosirea terenurilor de pe platformă cu fineţe bogate 31 .
- - - ---·-------Jl In vara 1979 s-au putut surprinde mai multe forme de stabilire în satele
adunate: a) pe platformă casa se închide, coboară întreaga familie (cazul a 5
gospodării); b) bătrînii rămîn pe platformă continuînd ocupaţia de creştere a animalelor, în timp ce tînăra forţă de muncă ia noua orientare (4 cazuri); c) gospo-
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4. Forma arhaică de organizare a păstoritului,
în corelaţie cu structura aşezării risipite
pe Platforma Luncanilor

Platforma Luncanilor este păstrătoarea unei străvechi forme de organizare a colectivităţii rurale în vederea folosirii în comun a păşunilor
din golul de munte. Normele respectate sînt în aparenţă de o mare simplitate; acestea răspund unor realităţi complexe avînd la bază principii de organizare socială; rădăcinile trebuie căutate în străvechi norme
social-juridice ale obştilor ţărăneşti prefeudale. Asocierea gospodării
lor în vederea valorificării întinselor suprafeţe montane, pe timp de
trei luni vara, a constituit un sprijin temeinic în stabilitatea gospodăriei
de-a lungul timpului.
Păstoritul din Luncani păstrează tradiţia de a se trimite toate vitele din gospodărie la păşunea din golul de munte, ceea ce evidenţiază
nevoia de a elibera platforma în vederea concentrării activităţii în gospodărie pentru lucratul finului, cultura plantelor ş.a. Prin organizarea
păstoritului la stîni se păstrează legătura cu gospodăriile din sat. Normele aplicate dovedesc o diviziune a muncii intre membrii gospodării
lor, fără deosebiri de sex sau de vîrstă, cu precise obligaţii bărbatului,
femeii şi chiar copiilor, corespunzător cu mărimea familiei şi potenţialul
economic. Paza turmei la stînă se asigură prin rotaţia bărbaţilor din
gospodăriile asociate la stînă. Femeii îi revine munca de băciţă cu caracter stabil în tot cursul verii. Forţa de muncă necesară în sat rămîne
prezentă; lucratul finului, cultura plantelor nu se întrerup, cea mai mare
parte a familiei nu se depărtează un timp îndelungat de gospodăria
din sat cu activităţile ei complexe, care constituie nucleul central.
Considerăm că Platforma Luncanilor a păstrat trăsăturile unei arhaice forme de păstorit care trebuie privit în legătură cu morfologia
şi structura aşezării risipite. Aşa cum s-a arătat în capitolul precedent,
în aceste aşezări structura gospodăriei se caracterizează printr-un anumit mod de folosinţă a terenurilor agricole, în vederea asigurării furajelor necesare îngrijirii vitelor în timpul iernii în propria gospodărie;
tot ca trăsătură esenţială trebuie menţionată asigurarea păşunatului
primăvara şi toamna pe terenurile din perimetrul gospodăriei cu funcţionalitate precisă. Ca atare, în caracterizarea acestui tip de păstorit trebuie să se ţină seama de elementele specifice structurii gospodăriei şi
aşezării, de care se leagă şi forma de organizare a păstoritului în comun în golul de munte, din timpul verii.
1n etnografie, Romulus Vuia, care a generalizat tipurile de păstorit
la poporul român, încadrează păstoritul din Luncani în grupa „Păstodăria

trece în folosinţa altei familii mai numeroase care se desparte, în acelaşi
sat (2 cazuri), menţinîndu-se astfel toate unităţile gospodăreşti în activitate; d) sub
o formă inversă (1 caz) bătrînii dintr-un sat din \'ale (Chitid) urcă pe platformă,
la Prihodişte, pentru a folosi !ineţele unei familii stabilite în vale.
Familiile care au părăsit platforma s-au orientat spre satele din apropiere:
Ludeştii de Jos şi Beriu (în valea Grădiştii); Boşorod şi Chitid pe valea Luncanilor; Vilcelele Bune, Băţălar, Sintămăria-Orlea, Bretea (în bazinul Streiului).
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ritul· din zona fîneţelor", în \ubdiviziunea „Păstoritul mărginenilor din
Ţara · Haţegului" 32 . Continuînd\studiile asupra păstoritului, I. Vlăduţiu
constată marea răspîndire a păSţoritului „cu regim de vărare a animalelor la munte şi de iernare în satele de baştină", caracteristică poporului
român 33 .
\
Prin păstorit populaţia din Lu~ani valorifică două teritorii distincte: a) terenurile cu fineţe şi păşune 'Clin perimetrul gospodăriei şi b) pă
şunile din golul de munte. Fîneţele di1:1; sat cuprind aşezarea statornică,
cu activităţi economice permanente, neîntreruptă în tot cursul anului,
spre deosebire de păşunile muntelui înalt folosite temporar, timp de trei
luni vara.
\
Valorificarea sezonieră a păşunilor montane, în mod absolut în fiecare an pe aceiaşi munţi, nu înseamnă doar simpla trecere cu vitele
într-o temporară folosire. Urcarea cu vitele pe aceleaşi plaiuri, în aceiaşi
munţi, de zeci de ani, de secole, a însemnat şi depunerea unei activităţi
economice prin curăţirea păşunilor de vegetaţii dăunătoare, prin gunoirea locurilor, amenajarea fîntînilor pentru adăpatul vitelor - , deci
întreţinerea lor în vederea unei cît mai mari eficienţe economice.
Cele două teritorii deosebite ca structură şi morfologie, dar complementare prin activitatea economică nu pot fi privite izolat. In cazul
Platformei Luncanilor structura teritoriului agricol al gospodăriilor nici
n-ar putea fi concepută fără această utilizare sezonieră. Unele condiţii
locale au favorizat desfăşurarea activităţii îndeosebi:
- accesibilitatea la golul de munte la o distanţă de o zi cu oile în
Munţii Şurianului şi de două zile în Munţii Retezat;
- folosirea unei largi şi străvechi reţele de circulaţie pe plaiuri
de munte, care străbate zona montană.
In noţiunea de plai cuprindem elemente complexe legate de forma
geografică, funcţionalitatea sa economică
şi persistenţa
demografică.
Plaiurile nu pot apărea decît în zone de platforme unde reprezintă:
a) o suprafaţă sub formă de spinare de platformă cu o pantă uşor vă
lurită ce urcă spre munte; b) un complex de axe ale acestor platforme,
axe de culme, folosi te p~ntru transporturi în activitatea specifică păsto
ritului, mai ales păşunatului la faţa locului, dar şi drumul spre păşunea
din golul ele munte. Prin aceste reţele, platformele au fost permanent
valorificate şi populate.
Considerăm că fără activitatea paralelă în valorificarea terenurilor
- în sat şi în munte - favorizată de condiţii naturale, economice (fineţe, păşuni, drumuri de plai, izvoare) aşezările de pe Platforma Luncanilor n-ar fi putut să-şi menţină structura actuală.
Folosirea păşunilor din golul de munte are loc sub două forme:
1) păstoritul „mînzărilor" la stîni, cu aspectele complexe legate de obţinerea produselor prin prelucrarea laptelui şi paza animalelor aduse
la stînă (oi cu lapte numite „mînzări", vaci, viţei, porci); 2) păstoritul
„sterpelor" (oi sterpe şi mioare; miei şi berbeci).
32
33

Romulus Vuia, Tipuri de păstorit la romdni, Bucureşti, 1964, p. 115.
Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 258.
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Păstoritul „mînzărilor" la stîni. ln acest păstorit participă întreaga
familie: bărbaţii la paza oilor, femeile ca băciţe, copiii ca ajutoare la
paza vacilor şi viţeilor. Elementul esenţial constă în strînsa legătură
dintre activitatea pastorală şi întreaga activitate a gospodăriilor din sat,
cu aspecte specifice.
a) Stînile nnmără de obicei cca. 400 oi cu lapte; un sat poate avea
mai multe stîni. In asocierea familiilor la o stînă intervin diverse înţe
legeri, bazate pe rudenie, prietenie.
b) Aducerea la stînă a vitelor, ca şi coborîrea lor toamna, intră in
obligaţia fiecărei gospodării.

c) Pentru paza turmelor (oi cu lapte), ca ciobani, participă bărbaţii
din fiecare gospodărie, prin rotaţie (cîte doi le o stînă), durata fiind în
raport cu numărul oilor aduse în stînă; ca urmare, bărbaţii pot desfă
şura, în paralel, cositul finului şi alte activităţi gospodăreşti.
d) La stînă, băciţele (cărora le revine numai mulsul oilor) au un
caracter stabil pentru toată vara (cîte 4-5 la o stînă) de obicei femei
în vîrstă de peste 50 de ani; acestea pleacă din gospodărie numai atunci
cînd în casă mai rămîne altă femeie pentru a susţine în continuare nevoile familiei. Colectivul din stînă include şi femeile care păzesc vacile,.
viţeii (uneori copii luaţi ca ajutoare) în condiţiile unei diviziuni a muncii
stabilită cu anticipaţie prin înţelegere între gospodării.
e) Potrivit ordinei de succesiune a familiilor şi a drepturilor cuvenite, stabilite la măsuratul oilor, o femeie din fiecare gospodărie se deplasează pentru cîteva zile la stînă, prelucrează laptele muls de băciţe,
îşi transportă produsele (caşul, untul, urda) acasă în sat; în aceste zileasigură hrana ciobanilor.
1n aprecierea vechimii tipurilor de păstorit - după criteriul prezenţei femeilor la stînă părerile autorilor sînt contradictorii. Geograful francez Emm. de Martonne considera că cea mai mare vechime o
are tipul „familial" cu participarea femeii, caracteristic mărginenilor,
poienarilor şi ungurenilor din Carpaţii Meridionali. Dimpotrivă, profesorul de etnografie, R. Vuia aprecia că forma cea mai arhaică se caracteriza prin interzicerea prezenţei femeii la stînă, aparţinînd zonei
de nord-est (în Munţii Rodnei, Vrancea) 34 • In ceea ce priveşte tipul de
păstorit cu prezenţa femeii menţionăm că acesta se găseşte şi în alte
ţări; a fost constatat Ia cele mai multe dintre popoarele balcanice, putînd fi urmărit pînă în R. S. Armeană 35 . Comparaţia cu alte ţări sau
continente ne dovedeşte că în aceleaşi condiţii economice şi sociale, şi
pe aceeaşi treaptă de dezvoltare a tehnicii, vom avea structuri asemă
nătoare. Diferenţele specifice care apar pe zone în ţara noastră trebuie
privite în funcţie de morfologia şi structura aşezării şi gospodăriei, de
distanţele pînă la munte, accesul la păşunea din golul de munte, potrivit
cu evenimentele istorice, cu dezvoltarea sau restrîngerea păstoritului, cu
tradiţiile locale.
După mentalitatea generală a localnicilor din satele Luncanilor, femeia corespunde în mai mare măsură atribuţiilor pe care le incumbă>
3t
35

Romulus Vuia, Idem, p. 196, 197.
Etnografia continentelor, voi. lI, partea a doua,

Bucureşti,
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stîna, printr-o mai bună gospodărire, curăţenie, îndemînare în toate
operaţiile ce
revin femeilor 'la stînă (mulsul oilor, obţinerea caşului,
urdei şi untului, spălarea vaselpr, prepararea hranei pentru colectivul
de pază, ciobani şi copii ca ajutoare).
1n caracterizarea acestui tip {le păstorit nu putem neglija realită
ţile materiale şi complexitatea gospodăriei de pe Platforma Luncanilor,
în care are loc o diviziune a muncii. între toţi membrii familiei, participarea atît a bărbatului cît şi a femeii din fiecare casă, chiar a copiilor,
la toate activităţile, în paralel, în sat şi la stînă.
Prin aducerea la stînă ca ajutoare a copiilor, mai ales a fetiţelor,
se realizează apropierea de munca practică legată de creşterea animalelor, cu toate fazele - pază, muls, prelucrarea laptelui - în ambianţa
activităţii colective la stînă, în condiţiile mai aspre ale muntelui.
Iată cum redă anii copilăriei Maria Rîmbetea, de 76 ani (în 1975),
născută în Tîrsa, căsătorită în Alunu, în micul cătun Gura Tisii:
„De la 6 ani pînă la 21 de ani tot la Tîmpu (în Munţii Orăştiei)
am umblat. Pînă la 10 ani eram cu viţeii, păzeam 6 viţei (şi ai altora);
unii păzeau vacile, alţii viţeii; un copil nu putea păzi mai mult de 6
viţei, erau locuri rele. Ne rînduiam. După ce am mai crescut am mers
la strungă. lntîi un copil merge la viţei, apoi la vaci şi pe urmă la oi.
Aveam stînă cu opt paturi, cu patru „cocai" (focuri) la mijlocu stînii.
Băciţele făcea mîncare. Atunci Tîrsa mergea la Timpu, Maleia, Şcheaua;.
puţini mai mergeau şi la Jigoru".
O altă femeie, întîmplător omonima celei de mai sus (Maria Rîmbetea, de 68 ani - în 1972) din Luncani (vale) redă alt aspect:
„Am umblat opt veri pe Bilugu Mare (în Munţii Retezat) la stînă,.
pînă acum 40-50 de ani. Am avut 13 vaci la păzit (cu ale băciţei). După
ce mulgea oile, băciţa mulcea vacile, şi pe ale mele, în schimb eu i le
păzeam. Stîna era mare, paturi roată în perete, erau şapte băciţe. Stă
team la munte 12 săptămîni".
f) Un al doilea păşunat, de toamnă (după 14 oct. pînă la căderea
zăpezii) mai are loc la stînile de pe Jigorul Mare, practicat de un număr
mai mic de gospodării din satele Tîrsa şi Alunu. Este cazul celor care
luptă să păstreze raportul obligatoriu între numărul animalelor şi necesarul de furaje pentru iarnă.
g) Tradiţia în alimentaţie a menţinut conservarea în putini de lemn
a produselor de la stînă (brînza, untul şi urda - sărate) destinate consumului familiei în cursul anului. O mică parte este dată ca plată în
natură (ciobanilor care păzesc turma „sterpelor", ş.a.).
h) Trebuie remarcate şi elementele noi care duc la părăsirea formei arhaice. De ex. trei stîni din Muntele Jigorului aveau în 1974 ciobani plătiţi; de asemenea se restrînge păşunatul vitelor mari la stînă;
intervine şi plata în bani a băciţei pentru plata oilor luate de la altă
gospodărie.

Stîna cu componentele ei funcţionale. Stînile Luncanilor sînt construite din bîrne cu acoperiş în patru ape, de prăştilă, cu vatra de foc
în mijloc şi 3-4 cocaie (cocai = cîrlig de lemn pentru atîrnat căldările
de aramă); pe margine cu paturi pentru băciţe şi copii. Stina are celar
cu poliţe pentru vasele cu lapte la smintînit şi pentru caş. Strunga

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

466

LUCIA APOLZAN

pentru muls oile are corlată (acoperiş pe patru furci, cu „scaune de butuci" pentru băciţe. Oile dorm noaptea în obor (ocol, staur) cu ciobanii
de pază alături; pentru viţei şi porci sînt coteţe.
Păstoritul „sterpelor" (turme formate din oi sterpe şi mioare; miei
şi berbeci). Aceste turme ale Luncanilor păşunează în Munţii Retezat,
la depărtare mai mare. Aducerea oilor în munte revine tot gospodăriilor;
paza se asigură prin ciobani cu plata în bani şi în natură (brînză, unt,
mălai). In acelaşi fel se asigură paza stavei de cai.
Deosebirea dintre ciobanii permanenţi de la turmele „sterpelor" şi
cei „cu rîndul" la stînă, a intrat în folclor cu o notă de ironizare a celor
din urmă, manifestată în strigături la joc: „Ciobănaş la oi am fost I
Două zile tot de rost I Şi-ntr-o zi pînă la prînz I Mult mă mir cum nu
m-am stîns" 36 •
Adăpostul ciobanilor în Munţii Retezat este coliba rotundă numită
cotroană, ridicată din piatră „lespezoasă", fără pămînt, cu acoperişul înclinat, din coajă de brad, fixată cu piatră. In cotroană se păstrează alimentele şi sarea pentru oi; cînd vremea este rea, ciobanii îşi prepară
mîncarea la vatra din cotroană, situată lingă peretele de piatră. Ciobanii
nu dorm în colibă; locul lor este lingă tîrla oilor.
!mprejmuiri tradiţionale plasate pe păşunea din golul de munte oboarele de la Poiana Omului. Rolul oboarelor, cu forma lor specifică,
relevă o mărturie materială a organizării păstoritului, prezentată mai
sus. Este deosebit de sugestivă împrejmuirea din această poiană care
reprezintă un loc de răspîntie a plaiurilor de munte. Toponimicul este
semnificativ. Localnicii au reţinut din bătrîni că acum un secol şi jumătate Poiana Omului a fost cosită; denumirea s-ar trage de la un om
pedepsit de grofii unguz:i, căruia i s-ar fi iertat pedeapsa dacă putea
cosi întreaga poiană, singur, într-o vară şi în acest fel poiana ar fi devenit a lui, a omului care a cosit-o. Este ştiut însă că datorită suprafeţei mari, acest lucru nu era posibil. În această poiană, folosită în prezent ca păşune, sînt plasate „oboarele" Luncanilor; de aci turmele intră
în zona golului de munte. Schema alăturată (Fig. 5) avînd un obor mare
central, care poate cuprinde întreaga turmă coborîtă din munte toamna,
înconjurat de alte 24 oboare de diferite mărimi, r2prezintă locul unde
fiecare familie îşi alege oile din turma generală, care de acum rein tră
sub paza şi îngrijirea familiei. Oborul central marchează fenomenul social de asociere, iar cele marginale disocierea, toamna. Acest moment
corespunde cu „aruncul" pentru plata ciobanilor şi lichidarea tuturor
obligaţiilor. Oboarele sînt înconjurate cu garduri de „răzlogi", procedeu
trainic şi iscusit de a îmbina lemnul (fag, stejar, gorun) fără ajutorul
cuielor. „Răzlogii", prăjini lungi aşezate orizontal sînt strînşi între doi
„pari" legaţi cu „gujbă" (nuiele de mesteacăn).
Cu altă destinaţie se prezintă „oborul de piatră" de pe Bilugul
Mare din Munţii Retezat, de formă circulară. Pentru împrejmuire s-a
folosit materialul de construcţie la îndemînă, piatra. Rămas fără întrebuinţare, aminteşte practica în păstorit, astăzi părăsită, de a „miţui"
mieii (a tăia cu foarfecele miţele mai lungi) în munte în preajma zilei
36

Aurel Rimbetea, 30 ani (1975) din Tirsa, Leorzeaua.
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Oboarele de la Poiana Omului. 1-24 oboare, cu gard de
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de 20 iulie (Sf. Ilie). In prezent miţuirea are loc în sat înainte de plecarea turmelor.
Oboarele, prin forma împrejmuirilor, cu destinaţie precisa (numă
rătoare, alegere, distribuire în primul caz; numărătoare şi miţuire
în al doilea) sînt elemente specifice formei de organizare a colectivităţii
pentru a folosi în comun păşunea din golul de munte, iar această formă
este strîns legată de aşezarea statornică de pe platformă, de structura
_gospodăriei din aceste aşezări risipite.

5.

Relaţii

de întrajutorare între familii -

claca

Creşterea animalelor, ca ocupaţie principală în satele Luncanilor,
a impus asocierea şi conlucrarea tuturor gospodăriilor în timpul păşu
natului în golul de munte, în formele arătate mai sus. Alte activităţi
au necesitat de asemenea efectuarea unor lucrări în comun stabilindu-se
relaţii directe intre mai multe familii pentru concentrarea forţei lor de
muncă în vederea îndeplinirii într-un timp mai scurt a unor lucrări cu
volum mare de muncă. Aceste relaţii de întrajutorare sint cunoscute şi
practicate pe Platforma Luncanilor sub termenul de clacă. Se face clacă
pentru diferite lucrări: la fin (cositul şi adunatul în clăi într-o singură
.zi); săpatul porumbului; transportul cu caii pe poteci a diferitelor materiale de construcţie (ţigle, material lemnos etc.); la torsul linii.
Caracterul tradiţional al acestei practici se manifestă sub trei aspecte: material, social şi festiv, strîns legate unul de altul. Ca amploare
şi desfăşurare clăcile diferă în primul rind datorită conţinutului material al activităţii. La lucratul finului se concentrează 40-50 de persoane,
bărbaţi şi femei, tineri sau mai în virstă; claca la sapă este mai re·strinsă numericeşte, cu o participare mai mare a femeilor; pentru transportul materialelor de construcţie iau parte bărbaţii, uneori şi femeile,
.dar numai din gospodăriile care dispun de cai; în claca pentru torsul
linii munca revine femeilor, dar nu lipsesc ca prezenţă bărbaţii.
Sub aspect social claca se formează pe baza relaţiilor de rudenie,
prietenie şi reciprocitate sub forma schimbului de muncă. Relieful, distanţele între case, limitele administrative între sate, nu sint hotăritoare.
Rudenia nu se limitează la consangvinitate; sînt considerate rude apropiate familiile încuscrite (chiar pină la a şaptea generaţie); rudenia pe
plan spiritual se extinde şi la familiile între care a intervenit relatia
specifică la Luncani între moaşă şi „nepot". Pe baza unei practici ~r
haice, atribuţia de moaşă la naşterea copilului putea fi îndeplinită de
orice femeie măritată din sat, potrivit înţelegerii şi opţiunii lor; copilul
moşit devenea nepotul moaşei. Aceste grade de rudenie însoţite de obiceiuri la sărbători, au sprijinit relaţiile de întrajutorare a familiilor la
diferite activităţii gospodăreşti.
Alături de cele două aspecte, material şi social, apare pregnant şi
cel festiv în toate clăcile practicate la Luncani. O clacă are loc numai
în zile de sărbătoare cînd străvechi credinţe opreau lucrul (la sapă, la
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fîn, cu lîna oilor) în propria gospodărie; în schimb această muncă pusă
în slujba colectivităţii era dezlegată de interdicţii. De asemenea, orice
clacă este însoţită de o petrecere. De ex. în anul 1975, în „Ziua Ursului"
(1 aug.) au avut loc trei clăci la fîn în satul Tîrsa, una la Alunu, alta
la Grădiştea Muncelului - , care puneau în mişcare o bună parte a familiilor. La 15 aug. (Sf. Mărie) se organizau alte clăci. Toate au fost însoţite de o masă îmbelşugată, manifestare de cinstire a celor care au
participat la muncă, prilej de întîlnire şi petrecere în comun. Repertoriul folcloric al strigăturilor la joc arată şi acest rol al clăcilor din satele risipite pe platformă, de a păstra şi îmbogăţi valorile liricei noastre
populare. Desigur că prin rostirea modulată în tactul jocului, strigătu
rile au funcţia de a-l anima, dar prin conţinutul lor cu caracter liricsentimental, strigăturile au şi funcţia socială de a antrena în petrecere
întreaga colectivitate, nu numai perechile de jucători. Claca dă prilejul
unor referiri la stări locale cu caracter satiric, umaristic care se pot
striga liber deoarece „la clacă se spun minciuni" - cum denumesc localnicii improvizaţiile specifice acestei specii a liricei noastre populare.
Prin elementele sale - materiale, sociale, festive - claca are origini
străvechi care pot fi găsite în structura obştilor ţărăneşti prefeudale
cu relaţii de producţie în devălmăşie.

6. Moara, piua, tîrgul într-o arie

centre de contact ale satelor
culturală unitară

Legăturile permanente stabilite între aşezările risipite pe Platforma
Luncanilor şi cele adunate în văile şi depresiunile limitrofe, pot fi studiate şi pe baza amplasării şi funcţionalităţii instalaţiilor hidrotehnice
- moara şi piua. Existenţa populaţiei în zona aceasta a impus valorificarea potenţialului apelor pentru satisfacerea celor două mari necesităţi: măcinarea cerealelor şi executarea în condiţii optime a operaţiilor
de finisare a ţesăturilor de lînă, provenite din gospodăria ţărănească.
Erau aici şi posibilităţi şi necesităţi pentru funcţionarea din cele mai
vechi timpuri a instalaţiilor hidrotehnice. Fie că populaţia şi aşezările
s-au concentrat în jurul morilor şi a pivelor, fie că abundenţa apei şi
panta cursului a permis ca instalaţiile să fie plasate în vechi aşezări.
Din cauza materialului lemnos, puţin rezistent, folosit de meşteşugarii
locali potrivit tehnicii. tradiţionale, trebuie să ne referim numai la instalaţiile existente sau la urmele lor reconstituite pe baza tradiţiei orale
şi a toponimiei. Aceasta însă ne obligă să luăm în considerare că în
decursul timpului, în zona aceasta au existat şi alte instalaţii hidrotehnice, dispărute în secolele şi mileniile anterioare.
Numeroasele instalaţii meşteşugăreşti din depresiunile învecinate
- dintre care unele mai sînt în funcţiune - reflectă centrele spre care
gravita populaţia de pe platformă şi, în acelaşi timp, aria de contact
şi circulaţie. Funcţionarea instalaţiilor hidrotehnice chiar şi în inima
platformei, pe valea Luncanilor evidenţiază rezolvarea locală, în anu-
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mite perioade, a necesităţilor în alimentaţie şi îmbrăcăminte. Prin amplasarea lor în raport cu funcţionalitatea, morile şi pivele deschid o
pătrundere în trecutul mai îndepărtat al aşezărilor de pe culmile înconjurătoare.

Cea mai largă arie de interferenţă a populaţiei din zone cu actividiferite o formează tîrgurile din centrele urbane şi rurale. Populade pe Platforma Luncanilor se orienta spre cele mai mari tîrguri,
din Orăştie, Haţeg şi Pui, pentru vînzarea vitelor şi cumpărarea cerealelor necesare. Artera de circulaţie spre tîrguri cuprindea şi locul morilor; acestea erau întotdeauna în calea ce lega tîrgurile cu platforma;
în cea mai mare parte cerealele „se măcinau pe cale".
Cartograma alăturată (Fig. 6) reprezintă localităţile cu instalaţii
hidrotehnice, indicînd accesul platformei în mai multe direcţii, spre satele Costeşti, Ludeştii de Jos, Bucium (comuna Orăştioara de Sus); satele Covragiu (comuna Bretea Română), Balomir (comuna Sîntămăria
Orlea) şi comuna Pui - , formînd o arie de contact şi interferenţă a elementelor. Cu aceste sate şi împrejurimile lor, s-au stabilit de-a lungul
timpului legături economice, sociale, culturale. Artera de circulaţie spre
Orăştie şi-a păstrat multe secole însemnătatea istorică. Un drum arhaic,
prin tradiţie numit „Drumul urieşilor", trecea de pe platoul Tirsei Lt.:ncanilor pe culmea Pietroasa, pe lîngă cetăţile dacice de la Blidaru şi
Costeşti. Pe acest traseu, toponimicul „Vămile" ne lasă să presupunem
că locul a constituit un punct de control, stabilit în calea populaţiei care
cobora la tîrguri cu vite şi produse animale. Calea şi-a pierdut utilitatea
odată cu punerea în circulaţie a autobuzului ca legătură directă a Lun2anilor cu oraşul Călan. Aprovizionarea din comerţ cu pîine, făină de grîu
şi mălai a înlocuit în cea mai mare parte aprovizionarea cu cereale de la
tîrguri. Treptat morile şi-au pierdut funcţionalitatea, numărul lor a scă
zut simţitor. Cele care mai sînt în funcţie corespund nevoilor parţiale
pentru măcinarea cerealelor produse în gospodărie sau a celor cumpă
rate de populaţie pe baza contractărilor de animale, destinate în special
furajării animalelor.
1n ceea ce priveşte piua, ca instalaţie meşteşugărească necesară
pentru finisarea ţesăturilor de lină din gospodăria ţărănească, legătu
rile se referă la două localităţi apropiate de Luncani (Costeşti şi Pui)
spre care gravita şi populaţia dintr-o arie largă (Fig. 6). Pe măsură ce
îmbrăcămintea s-a confecţionat din ţesături industriale, pănura de lină,
ca şi piua, şi-au pierdut locul în economia casnică; în prezent este un
relict etnografic în curs de dispariţie.
Sub acest aspect, descrierea pivelor din ţara noastră a ocupat un
loc de seamă în etnografie. Unele condiţii de funcţionare, ca existenţa
cursurilor cu apă limpede şi limitarea în timp la zilele cînd apa nu
îngheţată, sînt generale. Totuşi, în alcătuirea instalaţiilor meşteşugăreşti
există unele diferenţieri zonale ca practici şi tehnici păstrate prin tradiţie, în alegerea esenţelor de lemn, prelucrarea pieselor, forma lor, denumirea părţilor componente şi chiar denumirea instalaţiilor. In localităţile la care ne referim, piua, care serveşte la îndesarea şi îngroşarea
tăţi
ţia
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centre de legătură între aşezările risipite pc Platforma Luucanilor
adunate clin clcpresiunilt! învecinate.
1-6 Vatra satelor: I. Luncani, 2. Urşici, 3. Tîrsa, 4. Prihoclişte, 5. Alunu, G. Cioclovina.
I. Moară, II. Piuă, III, Oraş, IV. Comună, V. Sat.

Fig. 6 -

Moara şi piua -

şi aşezările
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pănurii

de îmbrăcăminte, este denumită local „piuă de cioareci" 37 (sau
„piuă de haine"). In aceeaşi instalaţie este finisată şi altă ţesătură:
„ţolul", purtat la J..unoani cînd se pleacă le drum, aşezat pe umeri la
vreme rea. Pe lingă piuă funcţionează de obicei văiaga, instalaţie pentru
îngroşat şi spălat „pricoiţele" (pături groase pentru pat).
Construcţia tehnică a unei pive, lemnul din care sint lucrate toate
părţile componente, terminologia, prezintă interes pentru stabilirea specificului local şi a ariei de circulaţie a elementelor. Le prezentăm în
schiţa alăturată (Fig. 7). Este remarcabilă folosirea resurselor locale (trei
esenţe de lemn: stejar, fag şi cireş) ca şi lemnul curbat de la natură
(pentru „colacii" care formează roata). Lucrate în întregime din lemn
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Piua din

Cost~ti

-

părţi

componente.

A. Roata cu două cruci (b 1, b 2) şi patru colaci de stejar curbat din pădure (c 1, c 2, c 3.
c 4), cu 16 aripi (d) ; crucile străbat fusul de stejar (a).

B. Fusul (a) cu 12 feţe şi 12 copite; copita
fusului; b I, b 2 cruci.

străbate

fusul. C. Crucile se

37

împreună

în interiorul

Denumirea de „piuă de cioareci" şi „văiagă" este comună ş1 m alte părţi
Cf. Clopotiva, un sat din Haţeg, vol. II, Bucureşti, 1940, p. 403.
In Munţii Apuseni, piua este numită „ştează" („şchează"), uneori „dube", iarvăiaga este numită „vîltoare" („vultoare"). Lucia Apolzan, Portul şi industria:
casnică textilă în Munţii Apuseni, Bucureşti, 1944, p. 87.
Referindu-se la tipurile de pive după diferite caracteristici, Cornel Irimie
constată două zone diferite: o zonă largă care cuprinde Munţij.<,Apuseni, valea:
Jiului şi peste munte Oltenia, Muntenia, unde ciocanele sint făttiţfoadă, numite
„maie", spre deosebire de pivele din Mărginimea Sibiului şi de pif valea Sebeşu
lui, unde autorul constată un tip de piuă dezvoltat şi perfecţionat dintr-unul
primar. Cornel Irimie, Pivele şi vfltorile din Mărginimea Sibiului şi de pe valea.
Sebeşului, Sibiu, 1956, p. 69.
ale

Haţegului.
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- deşi cu unelte simple ca securea, barda, tesla - piua de c:ioareci şi
va1aga, ca instalaţii tehnice, dau dovadă de cunoştinţe înaintate, de
mare precizie, care stau la obîrşia operaţiilor mecanice din industrie.
De exemplu, în văiagă, pricoiţele sînt învîrtite prin mişcarea apei de
jos în sus („jilipul" pe care este adusă apa din iaz coboară spre baza
instalaţiei, la cca. 40 cm). Văiaga, cu vechimea ei bimilenară, poate fi
considerată la originea maşinii de spălat electrice.
Prin consideraţiile de mai sus, asupra morilor, pivelor şi tîrgurilor
din vecinătatea Platformei Luncanilor, am remarcat legăturile între aşe
zările risipite pe culmi şi cele adunate din depresiunile limitrofe, într-o
arie largă. Alte aspecte pot fi relevate urmărind funcţionalitatea şi
amplasarea instalaţiilor meşteşugăreşti hidrotehnice din interiorul platformei, în corelaţie cu grupurile de case de pe înălţimi, cu densitatea
nucleelor de populaţie ce gravita spre aceste instalaţii. Sub aspect material şi social amplasarea aduce noi elemente în caracterizarea tipului
de sat cu case risipite.
Două nuclee din vale prezintă importanţă în forma actuală de dezvoltare a aşezărilor de înălţime: unul, în satul Luncani, centrul de pe
valea Luncanilor; al doilea, în grupul de case denumit Baia din satul
Grădiştea de Munte, pe valea Grădiştii. !n aceste· două nuclee funcţio
nează cîte o moară destinată populaţiei din satele risipite pe platformă
(vezi Fig. 6). Ambele nuclee demografice se dovedesc a ocupa un loc
central în raport cu grupurile de case mai dense de pe culmile înconjurătoare.

Funcţionarea unei mori în Luncani, pe valea omonimă, răspunde
nevoii de a măcina prombul cultivat pe înălţimi3 8 sau a cerealelor cumpărate în baza contractărilor de animale, care au loc în acest centru
din vale. Aici sint amplasate şi alte unităţi economice ale Luncanilor:
cooperativa de consum, brutăria, cabana ocolului silvic, centru de colectare a fructelor ş.a. Tot aici se găseşte poşta, şcoala şi biserica. În
trecut a funcţionat şi un teasc de ulei pe lingă moară. Nucleul demografic din vale, astăzi satul Luncani, deşi mai redus ca mărime, datorită
locului aşezării în raport cu artera de comunicaţii răspunde nevoii populaţiei din aşezările de înălţime de a menţine în decursul timpului ca
şi în prezent legătura uşoară cu administraţia. Aceasta-i conferă o
poziţie topografică centrală. De aici pornesc aproape radiar toate potecile şi drumurile spre Urşici şi Tîrsa, spre Alunu şi Cioclovina. Necesităţile populaţiei locale au menţinut în stare de funcţionare moara clin
acest nucleu, fără a putea fi satisfăcute în întregime; în trecut - aşa
cum am văzut - platforma s-a sprijinit şi pe morile din aşezările limitrofe, iar în prezent beneficiază de avantajele comerţului socialist
pentru procura1·ea cerealelor şi a pîinii necesare.
Al doilea nucleu cu moară, din cătunul Bai1a, ocupă un loc central
pe firul Apei Grădiştii, spre care gravitează aşezările risipite pe dealu38 Au fost şi culturi de griu şi secară; ultimele lanuri mai puteau fi văzute
în anul 1974. Corespunzător producţiei mici, pentru îmblătit era folosit 11 vozu1··
(vas mare de lemn cu gura largă) în care era bătut snopul. Vozurilc au o L:t:·gă
întrebuinţare pe platformă la fermentarea prunelor pentru ţuică („vinars").
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rile Grădiştii de Munte, ca şi cele ale Luncanilor; acesta este punctul
topografic care a întărit unitatea aşezărilor de înălţime, şi a deschis
acestei zone o arteră permanent circulată. Este de presupus că în epoca
daco-getă, pe aici trecea calea care cobora de la cetatea cea mare a
Sarmizegetusei Regia şi lua direcţia spre sud, pe plaiul Luncanilor pentru
a ajunge în valea Streiului. Tradiţia orală şi toponimicul Baia amintesc existenţa unor exploatări miniere, gurile de mină fiind vizibile
pînă nu demult; de asemenea urmele unei instalaţii cu apă minerală
asociată exploatărilor forestiere din secolul trecut şi localizarea unei
vechi biserici de lemn. Nucleul demografic din Baia şi gospodăriile de
pe dealuri şi-au afirmat perenitatea şi în legătură cu exploatările forestiere şi miniere care s-au desfăşurat aici în decursul timpului. Prin
activitatea actuală (industrială, comercială, de transport, culturală)
nucleul din vale atrage o bună parte din gospodăriile de pe dealuri.
Drumul modern în construcţie, arteră de comunicaţie directă cu Orăştia,
cu mijloace de transport în comun, asigură o nouă dezvoltare în aprovizionarea cu produse industriale de panificaţie şi îmbrăcăminte. Treptat, moara îşi va pierde funcţionalitatea.
Remarcăm ca un rezultat al cercetării etnografice consideraţiile de
mai sus privind amplasarea morilor în aceste nuclee din vale spre care
gravitează aşezările de pe Platforma Luncanilor, din grupurile de case
mai numeroase de pe culmile înconjurătoare. Vom continua să desprindem această corelaţie pe baza unor urme de mori dispărute, care
şi-au lăsat amintirea în toponimie, în tradiţia orală sau în terenul moclifo at la formarea iazului.
Urmele, uneori încă vizibile, au înlesnit localizarea unor mori care
şi-au încetat activitatea de mai multe decenii. Acestea permit o pătrun
dere în trecutul mai îndepărtat al aşezărilor de înălţime în raport cu
functionalitatea morilor din vale. Două sate ale Luncanilor au intrat în
atentia noastră, pe această cale: Alunu şi Cioclovina. Caracteristică este
plasarea instalaţiilor hidrotehnice amunte spre izvoare. Funcţionarea a
trei mori în satul Alunu şi a altei mori în Cioclovina pînă într-un trecut
nu prea depărtat dovedeşte existenţa pe dealurile din apropiere a unor
grupuri de case mai numeroase. Micile mori ascunse în munte, plasate
în inima Platformei Luncanilor, pare că înscriu pagini de istorie socială. Ele au corespuns nevoilor micii gospodării ţărăneşti în condiţiile
unei slabe producţii cerealiere şi au fost menţinute local ca mijloc de
apărare în vremurile mai tulburi ale războaielor şi a nesiguranţei căilor
de largă circulaţie. 1ncetarea activităţii lor poate fi pusă în legătură cu
perioada care a urmat după desfiinţarea iobăgiei cînd a crescut potenţialul economic al gospodăriilor ţărăneşti iar tîrgurile au luat o mai
mare amploare prin creşterea producţiei vegetale şi a celei animale.
Fenomenele demografice prezentate în cap. 3 din lucrarea de faţă au
reflectat întărirea micii gospodării ţărăneşti la sfîrşitul secolului al
XIX-lea. Cînd Luncanii s-au aprovizionat cu cereale de la Orăştie sau
Haţeg, iar morile se înşirau în calea lor, micile instalaţii din Alunu şi
Cioclovina nu s-au mai dovedit rentabile. De altfel nu trebuie să uităm
că pentru un consum mai redus existau în toate gospodăriile rîşniţe de
piatră şi „piua de griu şi sare" (din lemn); acestea pot fi văzute şi
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piatră

la Luncani. Materialul arheologic atestă folosirea rîşniţelor de
în această zonă.
Amplasarea morilor amunte spre izvoare, în satele Alunu şi Cioclovina, dezvăluie vetre de sate care şi-au menţinut perenitatea în
toate epocile istorice, cu o variată activitate economică.
Morile din satul Alunu se găseau în grupul de case denumit Gura
Tisii (o moară era înainte de confluenţa văii Stîngului cu valea Tisii
şi două mori aval). Din acest centru pornesc toate potecile spre satul
Tîrsa şi spre celelalte grupuri de case ale satului Alunu, în mijlocul că
ruia se ridică Piatra Roşie cu cetatea ei antică. Un drum vechi pe valea Alunului (Stîngului) amunte duce direct la Poiana Omului, răspîn
tie a plaiurilor de munte; ar putea fi numit „Drumul cărbunelui". După
amintirile bătrînilor, pe aici se transporta, cu căruţele trase de boi, manganul produs la Poiana Omului, cu destinaţia: Hunedoara. Putem aprecia vechimea acestui transport la 80-100 de ani. Pe această arteră s-a
trasat un nou drum forestier şi o activitate legată de transportul lemnului; la Gura Tisii este magazinul comercial şi şcoala; nucleul demografic îşi menţine importanţa în condiţiile noii dezvoltări a judeţului
Hunedoara.
Alte aspecte dezvăluie prezenţa în trecut a unei mori ascunse între
dealuri în satul Cioclovina, pe Valea Mare, la ieşirea apei din peşteră.
Denumirea veche a apei era „Valea Morii" cum figurează şi în hărţile
topografice. Localnicii indică locul rmde a funcţionat moara pînă acum
60-70 de ani. Stăruim asupra aspectelor social-economice, geografice,
locale, deoarece aici avem dovezile locuirii omului din paleolitic, în
peştera cu acelaşi nume; a omului din neolitic în locuinţe de suprafaţă
sub Vîrful Ţîfla (855 ro); valul cu palisadă de la Cioclovina-Ponorici
urmă strategică a dacilor 3 D. Condiţiile naturale, cu bogate izvoare şi altitudini mai mici, între 500 m şi 800 m, sînt favorabile locuirii permanente. Dealurile care înconjoară mica depresiune a avut ca rezultat forma de aşezare mai adunată a Cioclovinei, mai apărată faţă de vînturi.
Cioclovina, cu gospodării aşezate în cea mai mare parte pe dealul
cu acelaşi nume, poartă un toponimic al cărui înţeles este necunoscut
local. După O. Densuşianu4° termenul derivă de la ciucla de origine
sud-dunăreană (bulgară) care înseamnă „deal". Denumirea este întilnită numai în sud-vestul ţării, în munţii Olteniei şi ai Haţegului. Toponimicul ne conduce spre o largă zonă culturală din evul mediu, de prelucrare în limba slavonă a elementelor din vechea civilizaţie bizantină.
39 Istoria României, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 17, 20, 37, 307. D. Berciu, Zorile
istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 22, 23. Constantin Daicoviciu,
Dacica, Cluj, 1969, p. 32. Hadrian Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
romană, Cluj, 1972, p. 76. 133 şi planşa II. I. Conea şi M. Kandel, Platforma Luncanilor, ,.Natura", nr. l, 1950, p. 22.
• 0 Ovid Densuşianu, Graiul din Ţara Haţegului, Bucureşti, 1915, p. 59. (Apud
Monografia geografică a R.P.R„ voi. I, Geografia fizică, Bucureşti, 1960, p. 82).

Populaţia din Luncani exprimă noţiunea
largă frecvenţă pe întreaga platformă, ca

înălţime prin cuvintul dilmă, cu o
în Cioclovina. In genere, dîlmă înseamnă înălţime între două văi. Chiar pe dealul Cioclovinei sînt mai multe dîlme,
conturate de pîraie. Din acest deal se ridică semeţ Ţîfla (prin ţiflă localnicii înţeleg virf mai înalt ascuţit).
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P. P. Panaitescu 41 consideră că această „unitate economică şi de circulaţie de mărfuri şi de oameni" s-a format „timp de mai multe secole, de la căderea primului Imperiu Bulgar şi chiar cu un secol înainte
de aceasta, pînă în veacul al XVI-iea".
Legăturile economice între grupurile de case din aşezările risipite
fără a ţine seama de
limitele administrative, pot fi observate şi după
locul de plasare al instalaţiilor meşteşugăreşti. Moara de pe Valea Mare
din Cioclovina era destinată şi satului Urşici. La intersectarea potecilor
dintre cele două sate avem toponimicul „Gura Piii" amintind existenţa
unei pive; urmele derivaţiei apei sînt încă vizibile.
Din punct de vedere etnografic putem constata pe baza tradiţiei,
a toponimiei şi a structurii actuale a aşezărilor, că tipul de sat cu case
risipite are multe posibilităţi de extindere sau restrîngere a nucleelor
de populaţie, în funcţie de condiţiile istorice şi dezvoltarea lor socialeconomică. Unul dintre nuclee, cum este cel de pe dealul însorit al Cioclovinei, pare că şi-a menţinut caracterul statornic de nucleu central.
Altul, ca Dosul Mare, intră mai tîrziu în sfera activităţii economice; se
poate presupune şi o reluare a activităţii după un timp de întrerupere
ca urmare a diferitelor evenimente (politice, administrative, economice,
familiale). Uneori familiile se sting, casele sînt părăsite pentru un timp,
pădurea se extinde la loc, iar despădurirea pe care o menţionează localnicii ca o primă populare a locului poate să fie în realitate o reluare
a ciclului. Un exemplu ne oferă Ponoriciul de pe versantul opus al
peşterii, astăzi două gospodării aşezate într-o dolină carstică. Aşa cum
remarca şi I. Conea 42 pe baza hărţilor vechi topografice, grupul de case
de la Ponorici era mult extins; tradiţia aminteşte locul caselor risipite
pe dealuri. Se constată că grupurile de case s-au dezvoltat inegal; un
nucleu a putut avea o dezvoltare mai mare în evul mediu, dar odată
cu apariţia centrului de polarizare din valea Jiului şi a marilor aşezări
concentrate din valea Streiului plasate pe o arteră de intensă circulaţie,
sau a acţiunii de oprimare din partea latifundiarilor - , să-şi restrîngă
sfera sau chiar să dispară.
Dacă şi în contemporaneitate s-a modificat arealul nucleelor, au
dispărut drumuri şi elemente de toponimie -, transformările nu puteau
lipsi nici în cel mai îndepărtat trecut, în epocile marilor frămîntări istorice care au avut loc în zona cetăţilor dacice. Platforma Luncanilor
şi-a păstrat importanţa ca obiectiv economic, prin poziţia sa în preajma
centrelor administrative, politice, economice ale Daciei romane şi, mai
tîrziu în feudalism, ale cnezatelor Ţării Haţegului. Au dispărut unele
elemente, s-au suprapus altele, dar aşezările de înălţime şi-au dovedit
perenitatea prin continua valorificare a resurselor naturale: lemnul pă
durilor, panta cursurilor cu apă limpede, fîneţele şi păşunile pentru
dezvoltarea creşterii animalelor. Obţinerea materiei prime, lîna, din
producţia gospodăriei, şi instalaţiile tehnice pentru finisarea ţesăturilor,
au asigurat condiţiile materiale pentru păstrarea unor tehnici şi motive
41

P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii

româneşti, Bucureşti,

1969,

p. 336.
42

I. Conea

şi

M. Kandel, Platforma Luncanilor, „Natura", nr. 1, 1950, p. 26 ..
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ornamentale cu simboluri de străveche tradiţie. Valorile artistice ale
ţesăturilor şi cusăturilor, ale crestăturilor în lemn, dovedesc potenţialul
creator al acestei zone. Materialul rezultat din cercetările noastre de
teren privind valori ale artei populare caracteristice Platformei Luncanilor, vor forma obiectul unui studiu separat, ce urmează să fie publicat
în alt volum al Sargetiei.

7. Nedeile din Munţii Orăştiei
- sărbători tradiţionale Ar fi greu să stabilim cauzele, originile şi formele milenare ale
unor fenomene cum sînt nedeile pe înălţimi. Geneza, organizarea şi
structura nedeilor, trebuie să fi avut la origine un complex de realităţi:
economice, sociale, spirituale, legate de configuraţia geografică, de tradiţii istorice, culturale, etnice - , care au conturat nuanţele specifice
şi extensiunea teritorială a nedeilor. Pentru noi este însă un lucru clar
că practicile au evoluat de-a lungul timpului sub acţiunea realităţilor
materiale, sociale, spirituale, şi că acest complex de factori a avut un
rol hotăritor în desfăşurarea şi perenitatea nedeilor din munţi. Evoluţia
fenomenului sub influenţa celor trei grupări de factori, a făcut ca în
contemporaneitate petrecerile pe înălţimi să fie cunoscute sub două
aspe<:te strîns legate de obiective economice: unul pastoral, al nedeilor
la stîni; altul al tirgurilor de produse meşteşugăreşti, olărit şi din lemn.
In ambele cazuri, nedeia reprezintă o mare sărbătoare, în care nota dominantă o constituie petrecerea cu cîntece din fluier şi joc pe poienile
montane, cu o participare largă din mai multe sate.
George Vâlsan 43 şi Ion ConeaH subliniau legătura dintre acest obicei străvechi şi structura masivelor din Carpaţii Meridionali, caracterizată prin platforme netede şi plaiuri numeroase; autorii remarcau persistenţa obiceiului în poala masivului muntos în care se întîlnesc hotarele Haţegului, Olteniei şi Banatului, ca şi în Munţii Apuseni; de
asemenea, existenţa toponimicului „Nedeia" fără ca obiceiul să mai aibă
loc pe acei munţi. S-au remarcat deosebirile în ceea ce priveşte denumirea sărbătorilor tradiţionale pe înălţimi: „nedeie", „bilei", „ bilei sau
tîrg de munte" şi „tîrg sau bilei de două ţări".
Nedeile, ca sărbători tradiţionale pe înălţimi, prezintă aspecte caracteristice în Munţii Orăştiei, în acest sud-vest al ţării noastre, pe care
B. P. Haşdeu şi D. Onciul îl considerau ca „leagănul poporului dacoromân"~·'. Platforma Luncanilor, cu extinse aşezări permanente şi vestite
nedei la stîni, a păstrat elemente străvechi.
Se poate afirma că nedeile din munţi au contribuit la îndeplinirea
coeziunii între sate. Nedeia Luncanilor de pe Muntele Jigorul Mare antrena participarea şi a satelor de pe valea Streiului şi de la izvoarele
George Vâlsan, Opere alese, Bucureşti, 1971, p. 656-657.
Ion Conea, Din geografia istorică şi umană a Carpaţilor. Nedei,
.nume de locuri, in „Buletinul de geografie", Bucureşti, 1936, p. 51-63.
45 Dimitrie Onciul, Studii de istorie, Bucureşti, 1971, p. 83.
43
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Jiului, care îşi aveau stînile în munţii apropiaţi. Nedeia de pe Muntele
Bătrîna a menţinut această coeziune între zona nordică a platformei
(Grădiştea de Munte, Costeşti Deal, Ludeştii de Sus) cu satele din Măr
ginimea Cugirului, Sebeşului, Sibiului şi cu satele din valea Jiului. La
nedeile de pe Bătrîna participau şi Luncanii în perioada cînd şi-au avut
stînile în munţii din apropiere (Tîmpu, Meleia, Şteaua) pînă acum cîteva decenii. Cu o largă participare erau şi nedeile de pe munţii: Şteaua,
Dobraia, Şurianu, Vîrful lui Pătru (pe Curmătura Măgurii). Nedeia de
pe Vîrful Rotunda de la Poiana Omului strîngea legătura dintre satele
Luncanilor şi cele din nordul şi din sudul platformei. Toate au avut o
notă festiv-pastorală, fără tîrguri.
Sub această formă, nedeia la stîni era un prilej festiv de întîlnire a
oamenilor dintr-un larg areal; ea nu se reducea la ciobanii şi băciţele
de la stîni; muntele chema locuitorii din sate, de toate vîrstele, dar mai
ales tineri. Nedeia era sărbătoarea pe înălţimi a satelor de pe platformă
şi a celor învecinate din văi şi depresiuni, a celor care nu se văzuseră
de mult timp, a băciţelor şi ciobanilor depărtaţi de sat, care îşi revedeau familiile, prietenii; era prilejul în care tinerii din diferite părţi
se puteau cunoaşte în vederea căsătoriei lor.
Distanţele de la sate sau de la stîni pînă la nedeia din munte era
calculată în ore de drum, de cel mult şase ore pe jos, parcurse cu uşu
rinţă pe platforme cu întinse drumuri de plai - , ceea ce limita oarecum
aria de acces la nedei, şi munţii unde acestea s-au putut menţine în
raport cu aşezările mai numeroase din poala muntelui sau din văile
şi depresiunile apropiate; petrecerea se desfăşura în plină lumină de
zi şi se sfîrşea odată cu asfinţitul soarelui.
Intre condiţiile concrete, socio-economice, care au contribuit la dezvoltarea şi menţinerea pînă în zilele noastre a nedeilor pe înălţimi, trebuie remarcată structura teritorială a zonelor economico-administrative
care se întîlnesc pe crestele Carpaţilor, cu următoarele aspecte caracteristice (Fig. 8): a) munţii cu nedei erau la punctul de contact al mai
multor zone economice, unde se încrucişează plaiurile munţilor, drumuri
vechi, căi de comunicaţie între aşezările de pe versanţii munţilor şi
cele limitrofe din văi şi depresiuni; pe artera de circulaţie aceşti munţi
au ocupat poziţii centrale, nu izolate; se integrau economico-administrativ în alte unităţi mari; b) plaiurile şi munţii cu nedei au realizat legătura elementelor din zonele adiacente, zone care se întî!nesc la limita.
din munte; c) fiecare zonă se deschide spre aşezările din şesul cerealier,
spre centre industriale cu activităţi intense, spre căi de comunicaţie cu
oraşele, formînd unităţi economico-administrative mari şi complexe. Cu
această poziţie nedeile din Munţii Orăştiei au concentrat populaţia
dintr-un areal larg, din judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu şi din nordul
Olteniei.
Cu aceleaşi caracteristici se prezintă tîrgurile de pe vîrful muntelui,
care nu aveau un caracter pastoral. Astfel, tîrgul sau bîlciul de la Poiana Muierii (numit şi nedeie) ocupa tot o poziţie centrală, pe culmea
ce se desprinde din Vîrful lui Pătru (pe prelungirea Salanelor), înjumătăţită de vechea graniţă politică între Transilvania şi Oltenia. De
asemenea, pe altă cumpănă de ape s-a menţinut vestitul tîrg de pe Mun--
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Fig. 8. Nedeile din Munţii Oră.ştiei, cu participarea populaţiei din zonele limitrofe - SchJţl.
1-5 zonele: 1. Zona nordică a platformei (Grădiştea de Munte, Costeşti-Deal, Ludeştii de
Sus). 2. Zona centrală (Luncani), 3. Zona sudică a platformei (Pederi). 4. Zona Strelulul şi
Jiului, 5. Mărginimea, Cugirului, Sebeşului, Sibiului.
I a-/. Munţi cu nedei: a. Bătrîna, b. Şteaua, c. Şurianu, d. Virful lui Pătru, /. Poaiana
Omului.
II. Plaiul muntelui.
III. Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia de la Grădiştea Muncelului.

tele Găina, loc de întîlnire a două zone economice cu diferenţe specifice, muntele fiind între Moţii de la izvoarele Arieşului şi Crişenii din
ţinutul Zărandului.

Cumpăna apelor deşi a format limite administrative, politice, dar
acestea n-au despărţit populaţia de pe versanţii munţilor, n-au fost bariere. Se ştie că voievodatul lui Litovoi se întindea între Jiu şi Olt, dar
cuprindea şi partea de peste munţi din Ţara Haţegului, aşa cum menţionează documentul din 1247 46 . Chiar şi după trasarea unor hotărnicii
46

Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, voi. II,

Bucureşti,
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politice, a existat o continuă circulaţie a populaţiei de pe ambii verai Carpaţilor Meridionali, antrenată prin păstorit, relaţii comerciale, sociale. Tradiţia nedeilor pe munte, ca mari sărbători populare,
concentrînd sute şi mii de oameni clin zone diferite, poate fi considerată o ilustrare a unităţii etnice, culturale din vechile cnezate şi voievodate româneşti.
Formele diferite ale obiectivelor materiale care se afirmă în obiceiul sărbătorii pe munte - pastorale şi tîrguri - aşa cum s-au păstrat
pînă în contemporaneitate, oglindesc evoluţia zonelor economice înconjurătoare. In Munţii Orăştiei, cu fineţe pe platforme populate statornic,
cu păşuni bogate în golurile de munte la mică depărtare de satele cu
ocupaţii agro-pastorale - , nedeile au luat un caracter pur pastoral. 1n
alte zone, populaţia a fost atrasă spre activităţi cu o mai mare eficienţă economică gravitînd spre centre miniere, metalurgice, meşteşu
găreşti, spre activităţi comerciale. Acolo, tirgul a constituit obiectivul
concret al urcării pe munte 47 • Se poate afirma că ambele obiective reprezintă forme ale dezvoltării economice, sociale, culturale, ale Q{iezări
lor din zone cu diferenţe specifice locale, între care au existat posibilităţi şi necesităţi de comunicaţie.
In Munţii Orăştiei nedeile s-au ţinut la date calendaristice fixe.
Două nedei, cele mai importante aveau loc în perioada cînd turmele
se găseau în golul de munte la stîni; una la 29 iunie (de Sin-Petru),
cealaltă la 20 iulie (de Sf. Ilie). Acestea erau nedeile pe munţii înalţi,
la 1500-2000 m. O a treia nedeie avea loc în prima duminică după
coborîrea oilor în sat (deci după 29 aug.) şi se desfăşura la Poiana Omului în marginea Platformei Luncanilor şi în apropierea satelor.
Pe parcursul timpului au avut loc o serie de schimbări structurale.
Muntele înalt unde se desfăşura în trecut petrecerea a fost părăsit; nedeia s-a apropiat de stînă, sau chiar a părăsit anumiţi munţi. Vestitele
nedei de pe Muntele Bătrîna au încetat între cele două războaie mondiale; de asemenea, la Jigoru s-a renunţat la prima nedeie, de la 29 iunie, păstrînd-o numai pe a doua (20 iulie). Participarea satelor s-a restrîns. Dacă în prima jumătate a secolului nostru, pe Muntele Jigorul
Mare se adunau de Sf. Ilie la 4000 de persoane aparţinînd unui areal
larg, iar hora care avea 300 persoane se întindea pe platoul vîrfului
Drugu - , după 194ll nedeia s-a restrîns la satele Luncanilor, localizată
în „aretul" stînilor, iar în anul 1979 nu s-a mai ţinut.

sanţi

Trebuie însă remarcat că prin cantităţile reduse urcate cu greutate pe
nu se putea asigura aprovizionarea populaţiei din satele participante;
aceast~ avea loc în trecut prin continua desfacere a produselor meşteşugăreşti
prin sate, cit şi prin marile tîrguri sezoniere şi chiar săptăminale din centrele
urbane şi rurale.
Putem considera că obiceiul urcării pe Yirfuri ele munte sub forma tirgurilor
de produse meşteşugăreşti, olărit şi din lemn, are aceeaşi vechime ca nedeile
pastorale. Este ştiut că micii producători, meşteşugarii, negustorii, au cătut dintotdeauna locurile unde era adunată lume multă la sărbători. Antichitatea a
consemnat prezenţa negustorilor chiar şi la locurile de cult. Obiecte mărunte, dt;
utilitate (ulcioare, farfurii, doniţe, ţesături), sau altele de podoabă (mărgele) ş1
de alimentaţie (fructe, turte, băuturi) sînt obişnuite pină în zilele noastre la ser47

munte

bări cîmpeneşti.
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La restringerea arealului, la parasirea unor munţi cu nedei şi la
renuntarea uneia dintre nedei au contribuit factori economici, sociali,
spirit~ali, care au acţionat diferit pe zone şi epoci istorice. Putem menţiona: arendarea munţilor în funcţie de interesele latifundiarilor; organizarea mineritului şi metalurgiei - şi ca atare depărtarea obştilor ţă
răneşti de munţii unde au păstorit în trecut cu tradiţia nedeilor. In cazul
„tîrgurilor sau bîciurilor de două ţări" (pe culmile care multe secole
au despărţit Transilvania şi Oltenia) au acţionat diferite cauze economice ca: vamă, măsuri politico-administrative; apariţia unor tîrguri sau
bîlciuri în zone de şes a slăbit puterea de atracţie pe un areal mai întins la tîrgurile de munte. Cînd munţii n-au mai putut forma locuri de
î.ntîlnire a populaţiei din mai multe sate şi diferite zone, care să antreneze noi cunoştinţe, noi relaţii socio-economice, fenomenul a scăzut în
intensitate, sau chiar a dispărut.
Coborîrea de pe munţii înalţi şi restrîngerea arealului a fost pusă
şi pe seama bătăilor cu care se sfîrşeau marile nedei din Munţii Orăş
tiei48. Prin tradiţie, bătăile cu bite ciobăneşti între tinerii feciori erau
demonstraţii de bărbăţie şi mîndrie. Ca adevărate întreceri de vigoare
şi măiestrie, trebuie Yăzute şi jocurile, cîntecele din fluier la petrecerile pe munte.
Activităţile concrete, materiale, au întreţinut pînă aproape de zilele noastre obiceiul străvechi al unei sărbători pe munte, cu diferite
modificări de-a lungul timpului în conţinut, areal, participare, frecvenţă; în acelaşi timp s-au păstrat unele practici şi simboluri cu semnificaţii spirituale, ale căror rădăcini erau împlîntate în miturile şi credinţele popoarelor din cea mai îndepărtată antichitate.
Unele tradiţii de mare vechime se oglindesc în ciclul nedeilor din
Munţii Orăştiei. Prima nedeie, de la 29 iunie, era la trei săptămîni de
la urcarea cu vitele la munte; ea se desfăşura curînd după solstiţiul de
vară şi coincidea cu natura şi producţia în plină dezvoltare. A doua
nedeie avea loc după alte trei săptămîni; cu aceste şase săptămîni se
încheia ciclul biologic de producţie maximă. După alte şase săptămîni
turmele părăseau muntele revenind în sat, încheind printr-o altă nedeie ciclul producţiei animale şi a vegetaţiei pe păşunea de munte.
Sub aspectul necesităţilor de ordin practic, al obiectivelor materiale,
aceste nedei marchează o anumită ordine bazată pe observaţii de biologie, meteorologie, astronomie, şi deci pe cunoştinţe ale naturii fizice
şi biologice, cu anumite norme care trebuiau respectate la termene considerate „sacre". Termenele la care au loc nedeile, corespunzător ritmului naturii fizice şi biologice, marchează începerea, desfăşurarea şi în48 Desfăşurarea pe vîrful muntelui a unor întreceri de forţă fizică în lupte
cu bite ciobăneşti (ferecate, cu „măcioaca" de os, avînd încrestate în lemn motive
ornamentale' cu străvechi simboluri), poate fi considerată ca o practică arhaică,
degradată după primul război mondial sub influenţa băuturilor alcoolice desfăcute prin cumC'rcianţi.
In lupta cu bitele - ne spune Mircea Eliade - subsistă amintirea „confreriilor iniţiatice", măciuca fiind cunoscută ca armă prin excelenţă a războinici
lor arhaici din cea mai adîncă antichicate. Mircea Eliade, De Zalmo.ris d GengisKhan, Paris, 1970, p. 20.
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cheierea unor activităţi din anul agricol. In perioadele arhaice cînd agricultura avea o mare însemnătate în viaţa societăţii, anul calendaristic
începea odată cu primăvara prin serbări rituale legate de începutul anului agricol, de echinocţiul ele primăvară 49 • Nedeile pot ascunde un sens
uitat al acestor serbări rituale. Acelaşi sens îl sugerează şi toponimicul
Godeanu, muntele de 1659 m din apropierea cetăţii dacice de la Gră
diştea Muncelului -, toponimic aflat şi în alte părţi ale Carpaţilor.
Acesta îşi poate găsi originea în obiceiurile agrare ce aparţineau unui
fond cultural străvechi, comun popoarelor indo-europene înainte de separarea lor. Studiile lui George Dumezil 50 asupra vechilor rituri indoeuropene aruncă o lumină asupra unui înţeles ritual legat de acest toponimic, cu mult anterior convieţuirii cu slavii din secolul al VI-lea. Savantul francez constată că nicăieri nu s-au păstrat mai bine forma şi
înţelesul vechilor rituri indo-europene ca la slavi. Termenul vechi slav
gody înseamnă, în acelaşi timp, „an, sărbătoare, serbare". Muntele Godeanu din zona cercetată de noi nu se înscrie printre munţii cu nedei;
localnicii nu păstrează amintirea lor. Sensul vechi a fost uitat, l-a
păstrat doar toponimicul, tot aşa cum toponimicul „Nedeia" poate fi
întîlnit în multe părţi ale Carpaţilor fără ca localnicii să păstreze amintirea unor petreceri pe acei munţi. Nu numai toponimia, ci şi povestirile legendare amintesc practica urcării pe munţii înalţi 51 •
Obiceiul urcării pe munte pune unele întrebări. Cunoaştem doar
forma în care nedeile au supravieţuit pînă în contemporaneitate, însoţite de obiective materiale: stîna şi tîrgul. Petrecerea în sine, pe vîrful
unui munte, cu ansamblul festiv de jocuri, cîntece, îmbrăcăminte, preg{1tiri ca pentru o mare sărbătoare, păstrează unele elemente arhaice.
Ne putem întreba: ce loc ocupa muntele în cultura daco-geţilor?
Construirea cetăţilor pe vîrful de munte era caracteristică Daciei
în epoca lui Burebista, dar fenomenul nu este singular sau specific dacogeţilor. Au fost întîlnite în secolul I e.n. şi la tracii meridionali. Tacit
relatează că „triburile trace se aflau pe crestele munţilor" şi aveau „întărituri situate pe stînci" pentru refugiu în timpul războaielor 52 • Cetăţi
amplasate pe înălţimi şi folosite ca refugiu în caz de primejdii au fost
49 Prin reforma calendarului roman, din anul 15:1 i.e.n. se trece la data de
l ianuarie ca în<'cput de an calendaristic.
so George Dumezil, Le probleme des Centaures. Etude de mythologie comparee indo-europeenne, Paris, 1929. (Apud Traian Hcrseni, Forme străvechi de
cultură poporană românească, Cluj-Napoca, 1977, p. 322).
51 Tîrgul care avea loc pe vremuri în Loviştea pe Muntele „Faţa lu Sfîntu
Ilie" (cca. 2000 m altitudine) s-a mutat jos în Titeşti, deoarece pe munte „a venit
odată un leu, care a furat o fată din horă şi a speriat lumea de a fugit care încotro şi de atunci nu s-a mai făcut bilei în „Faţă". Ion Conea, lucr. cit., p. 52-53.
Tradiţia aminteşte definitiva .,stricare" a tîrgului care se ţinea pc Fru1noasa
(jud. Alba) „pentrucă venind la tîrg o fată frumoasă - „Frumoasa Tîrgului" a fost răpită de un rior mare în care era bălaurul, care <lucind-o în Repezi (munte
în V. Regat) a lăsat-o moartă pe o piatră, după ce i-a subt obrajii. De atunci
piatra s-a numit Piatra Fetii, dar la tîrg n-a mai cutezat nimeni să vină". Nicolae
Dragomir, Din trecutul oierilor mărgineni din Sălişte şi comunele din jur, în
LlGUC, voi. II, Cluj, 1926, p. 215.
52 Izvoare prit•ind istoria Homâniei, YOL I, Bucureşti, 1964, p. 497. (Tacit,

IV, 46, 1).
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întilnite de Caesar la neamul celtic al belgilor; de asemenea în Britania53. Cetăţile, ca şi davele - spune Ion Horaţiu Crişan - au avut
şi un rol religios, pe lingă funcţii economice, comerciale, militare, corespunzătoare stadiului de dezvoltare social-economică a triburilor şi
a uniunilor de triburi5 4 •
Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei cuprindeau şi sanctuare, ca cele
de la Grădiştea Muncelului, Feţele Albe, Costeşti pe Dealul „Cetăţuia".
Intre motivele strategice care l-au îndemnat pe Burebista să aleagă
Dealul Grădiştii ca loc de amplasare a cetăţii sale de refugiu, Ion Horaţiu Crişan consideră ca un motiv „poate cel mai important faptul că
aici se găsea centrul religios al daco-geţilor, acel munte sfînt ce simboliza unitatea întregului neam"55.
Situarea cetăţilor şi a sanctuarelor pe mai multe înălţimi, ne lasă
să presupunem că pe acele locuri se desfăşurau la anumite termene
serbări rituale. Pînă în prezent nu avem nici o dovadă că sacralitatea
muntelui s-ar fi extins pe mai multe vîrfuri carpatine din arealele triburilor dacice; nu dispunem nici de materiale comparative privind popoarele din marea familie a indo-europenilor - , dar analogia cu realităţile cretane este tentantă. Cercetările şi studiile mai noi au dovedit
că în civilizaţia înaintată a Cretei minoice (2500-1500 i.e.n.) erau cunoscuţi mai mulţi munţi ca loc de cult cu sanctuare, fiecare fiind numit
Dikte, „Muntele Sfînt" 56 • Urcarea pe înălţimi la anumite date în raport
cu ritmul vegetaţiei şi în genere cu ciclul etern: viaţă şi moarte, păstrează
semnificaţii ale religiei arhaice autohtone.
Tradiţia populară vie a nedeilor pe munte, toponimicele, ne-ar putea
indica doar o parte a munţilor din spaţiul carpatic unde serbările arhaice ale daco-geţilor au supravieţuit proC€sului romanizării şi apoi al
creştinizării divinităţilor păgîne. Suprapunerii zeităţilor s-ar datora
frecvenţa sărbătorii pe munte de Sf. Ilie, în care după Mircea Eliade
- supravieţuieşte zeul uranian al fulgerului, Ghebeleizis, al daco-geţi
lor57. Nedeile pe munte care se ţineau pînă în secolul trecut în ziua
de Sînziene (24 iunie) aminteau divinitatea daco-romană Diana58 . Prin
sa Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 355.

Idem, p. 333.
Idem, p. 353.
Paul Faure arată că populaţia cretană păstrează şi în prezent obiceiul de
a urca pe acei munţi sub forma unor „pelerinaje populare" însoţite de rituri arhaice (se aprind focuri mari aşteptînd răsăritul soarelui; pe munţi se aprinde
un şirag de focuri în zorii lui 20 iulie, de Sf. Ilie; la 6 aug., de Schimbarea la
Faţă; la 14 sep., de Ziua Crucii. Paul Faure, Viaţa de fiecare zi în Creta lui Minos, Bucureşti, 1977, p. 243-244.
57 Numeroasele elemente proprii unei divinităţi conferite Sf. Ilie, dovedesc
că la data creştinării Daciei, Ghebeleizis era activ în credinţele poporului. Mircea
Eliade, Idem, p. 61.
ss Divinitatea daco-romană Diana (Sancta Diana, potentissima) a fost identificată de V. Pârvan cu Artemis-Bendis a tracilor (Herodot, IV, 33). Cultul acestei
zeiţe aborigene a supravieţuit după romanizarea Daciei, devenind Sânziana (San(cta) Diana). Vasile Pârvan, Getica, p. 163. (Apud Mircea Eliade, Ibidem, p. 73).
Intre tîrgurile de munte ţinute de Sinziene, amintim Poiana Muierii. (Nicolae Dragomir, lucr. cit.; Ion Conea, lucr. cit.). Este sugestivă denumirea „Poiana
Muieriiw asociată cu divinitatea feminină daco-romană.
St
55
58
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procesul creştinizării, marile nedei menţinute prin tradiţie s-au suprapus
pe credinţele religiilor arhaice precreştine.
Avem însă în vederea că sărbătoarea pe vîrf de munte avea loc la
aceste termene, fie că obiectivul ei era păstoritul - şi deci intrinsec
legat de ritmul vegetaţiei, de păşunea din munte -, fie a unui tirg
de produse meşteşugăreşti, ceea ce lărgeşte analiza fenomenului. Vestitul tîrg de pe Muntele Găina, la 1486 m, a păstrat un toponimic legeli.dar şi unele practici ca: aprinderea focurilor de tabără în timpul nopţii
sub vîrful înalt; începerea tîrgului odată cu răsăritul soarelui la orizont - , ale căror rădăcini se adîncesc în mituri străvechi59. Simbolurile
sînt semnificative pentru un munte ce se găseşte în inima Munţilor
Apuseni, unde mineritul şi prelucrarea metalelor coboară - după referirile istorice asupra agatîrşilor - pînă în mileniul al II-lea î.e.n. Ne
putem pune întrebarea: cîndva, au avut loc pe acest munte serbări rituale legate de mituri ale minerilor şi metalurgiştilor? In acest caz,
conţinutul realităţilor care au stat la obîrşia sărbătorilor tradiţionale pe
munte, s-ar lărgi cu alte aspecte ale culturii materiale şi spirituale a
daco-geţilor, care n-au fost menţinute în formele concrete ale nedeilor
din zilele noastre, dar au supravieţuit la nivelul simbolurilor.
Nedeile din Munţii Orăştiei au păstrat pînă acum cîteva decenii
unele supravieţuiri creştinizate ale arhaicelor serbări populare. Reţinem
elementele semnificative subsumate nedeii Luncanilor de pe Muntele
Jigorul Mare, şi anume prima nedeie, de la 29 iunie; aceasta se desfăşura
într-un moment important din ciclul vegetaţiei - atunci în
plină dezvoltare - , cind glia înverzită şi înflorită oferea o păşune îmbelşugată; la stîni laptele oilor umplea găleţile; soarele îşi măsurase
plinul în solstiţiul său. In acest moment de preaplină fertilitate a naturii şi animalelor, producţia de lapte din acea zi de sărbătoare nu era
preluată de gospodăriile „cu rîndul" la stînă; ea lua forma unei ofrande,
59 Moţii leagă denumirea Muntelui Găina de „cuibul cu ouă de aur" pe care
„o găină de aur" îl avta în acest vîrf. După legendă, „în timpul cind şi în Munţii
Bihariei se lucrau băile, o găină de aur ieşea din băi spre a se aşeza în vîrful
muntelui, pe cuibul său, în care erau ouăle sale de aur. Vidrenii atraşi de frumuseţea ncmai pomenit.'1 a găinii, în mai multe rînduri s-au încercat să o prindă,
ea însă a fugit în jurul minelor de aur de la Roşia. De atunci nemaiputîndu-se
găsi aur în băile din acest ţinut, moţii au încetat de a le mai lucra, fiindcă găina
din poveste era „Vilva băilor" şi ea a dus aurul cu sine în părţile unde a zburat". Teofil Frîncu şi George Candrea, Românii din Munţii Apuseni (Moţii), 1888,
p. 68.
Două simboluri oul şi aurul - conduc în legenda Muntelui Găina la mituri cosmogonice. Mircea Eliade arată că miturile cosmogonice au supravieţuit
la nivelul simbolului. Oul păstrează sensul principal al „oului cosmogonic", „de
a asigura repetarea naşterii exemplare a Cosmosului", căruia i se asociază alt
simbol: „forţele cosmice ale aurului, prin tot ce el aduce cu sine din nivelul solar căruia îi aparţine: forţă, durată, eternitate". Mircea Eliade, Morfologia şi
funcţia miturilor, în „Secolul 20", nr. 2-3, 1978, p. 8-10; Comentarii la Legenda
Meşterului Manole, Bucureşti, 1943, p. 60.
Tîrgul de pe Muntele Găina a păstrat pînă în zilele noastre simboluri şi
practici arhaice: un popas, odată cu inserarea, sub vîrful muntelui în marginea
pădurii; aprinderea şi întreţinerea unor focuri de tabără în timpul nopţii; urcarea ultimului povîrniş înainte de ivirea zorilor; tirgul, petrecerea, cintecele din
tulnic şi fluier, se încep odată cu răsăritul soarelui şi sfirşesc înainte de asfinţit
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dăruită preotului. Petrecerea care urma amintea o primară manifestare
de bucurie şi mulţumire adusă Pămintului-Mamă (zeiţa-mamă chtonică,
Magna Mater, Terra Mater, Gaea) reflectind practici, gesturi, simboluri
cu origini în străvechi mituri ale omenirii. In timpuri arhaice, laptele
de animal, şi mai ales laptele de oaie şi capră, amestecat cu miere, a
fost prima băutură folosită la serbările populare, considerată ca băutură
a nemuririi 60 • Aceste elemente originare au fost incluse în diferite obiceiuri ale poporului român; nedeile, chiar şi cînd nu aveau loc pe înăl
ţimi, ci în sat, au păstrat unele urme 51 .
Ca fenomene complexe, nedeile nu pot fi reduse la aspectele tirgurilor sau nedeilor la stîni, desfăşurate în munţi. Cu denumirea de
nedeie, obiceiul este cunoscut şi în sate, dar cu altă organizare şi structură. Prin funcţiile sociale, nedeile din sat au întărit relaţii străvechi
intre aşezările risipite pe platformă şi cele adunate din zonele limitrofe.
Acestor relaţii le-am acordat studii separate 62 . Permanentele legături
care aveau la bază obiective materiale, sociale, spirituale, au contribuit
la menţinerea unităţii culturale într-un areal larg.
Prin structură şi elemente spirituale nedeile din sat prezintă diferenţe. specifice, în primul rind prin faptul că obiceiul este întotdeauna
strîns legat de amplasarea bisericii. Din acest punct de vedere obiceiul
apare în trei variante: a) sărbătoarea se numeşte nedeie, legată de biserica, dar independentă de hram - aşa cum se desfăşoară pe Platforma Luncanilor 63 ; b) sărbătoarea este numită nedeie, dar aceasta coincide cu hramul ca notă dominantă - aşa cum sint nedeile din jud.
Caraş-Severin 64 ; c) ziua hramului a devenit expresia sărbătorii satului,
fără a fi numită nedeie aşa cum poate fi intîlnită în cea mai mare
parte a ţării.
Ritualuri arhaice, care cu milenii în urmă aveau loc pe vîrful muntelui, au fost înglobate în practicile creştine ale satului. Atît în aşezările
din zonele montane, cit şi în marile aşezări din şes, vechi practici pă
gîne au intrat în obiceiul nedeii sau al sărbătorii hramului, uneori creş
tinizate, alteori supravieţuind sub formă de simboluri. Muntele şi-a
pierdut sacralitatea, a rămas o noţiune de geografie fizică, iar în con-

eo Traian Herseni, op. cit., p. 326, 328.
e1 In Munţii Almăjului din zona Porţilor de Fier, (jud. Caraş-Severin) aspectele erau diferite. Deşi stîna era exclusă din complexul religios, practica păstra
semnificaţia arhaică a unei ofrande. In cele trei zile (de Rusalii) cind avea loc
nedeia din aşezările risipite ale Sicheviţei, localizată în sat, stăpînii oilor nu-şi
luau „rîndul" la stină; producţia de lapte din acele zile era dăruită ciobanului
care era angajat cu plată. (Din cercetările noastre de teren din vara 1971.)
62 Ne referim la două capitole din lucrarea de faţă: „Corelaţia structurii
gospodăriei cu fenomenele demografice" şi „Moara, piua, tirgul centre de contact ale satelor într-o arie culturală unitară".
63 Satele mărunte, cătunele, care nu aveau biserică, participau la nedeia din
sediul comunei, unde era biserică. De ex. Bobaia participa la nedeia din Boşo
rod, pe Rîul Luncanilor.
6
~ De ex. în Berzasca, jud. Caraş-Severin, nedeia era legată de hram, dar
tot atunci se ţinea şi un bîlci, sărbătoarea fiind un important punct de atracţie
atît pentru populaţie, cit şi pentru meşteşugari ~i negustori.
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cepţia poporului român o noţiune economică legată de păşunea din golul de munte 65 •
Prin orientarea nedeilor după ziua hramului, zilele festive cu petreceri populare s-au multiplicat; acestea au coincis între sate apropiate
şi au ocupat multe din zilele cu activităţi agricole din cursul verii. Este
de presupus că au fost necesare unele măsuri organizatorice, care au
avut ca rezultat fixarea nedeilor într-o zi de duminică (care preceda
sau care urma unei sărbători arhaice). Acestui fapt îi putem atribui
nedeile din zile de duminici în satele de pe văile Grădiştii şi Luncanilor66, ca şi din alte părţi. Putem lua în considerare că renunţarea la datele fixe ca sărbători rituale, a avut loc sub influenţa mai multor elemente, unele de natură materială (continuarea procesului muncii în toate
zilele săptămînii în perioada ele vară) 67 , iar altele de natură spirituală
(o mai atentă pregătire pentru a întîmpina o sărbătoare arhaică). Dacă
astfel de modificări puteau aparţine şi secolului trecut, nu ne îndoim
de. apariţia lor mai veche, în feudalism -, ceea ce ar putea explica originea cuvîntului necleie, care derivă din v. sl. nedelja68 şi înseamnă d1..1.minică. Avem în vedere acea largă zonă culturală din evul mediu, de
prelucrare în limba slavonă a elementelor din vechea civilizaţie bizantină, care după P. P. Panaitescu s-a format „timp de mai multe
secole, de la căderea primului Imperiu Bulgar şi chiar cu un secol
înainte de aceasta, pînă în \'eacul al XVI-lea" 69 .
Pentru înţelegerea fondului arhaic al nedeilor din sat şi a diferenţelor specifice faţă ele nedeile din munţi, ne vom referi la structura şi
63

ln

concepţia

populară, muntele reprezintă

o

noţiune

economică legată

de

păşunea din golul de munte de deasupra pădurii de eoni [ere. Datorită acestei
funcţionalităţi, înţelesul de „munte" la păstorii localnici nu corespunde cu noţiunea din geografia fizic<i. Remarcind diferenţa de concepţii, I. Canea dăd~
exemplul muntelui „Vîrful lui Pătru", care în geografia fizică este un singur
munte (întreaga suprafaţă piramidală); pentru păstorii localnici este un complex
de cinci munţi care se întilnesc sus în vîriul propriu-zis, fiecare munte cu denumire distinctă. (Studiul „Toponimia. Aspectele ei geografice", publicat în volumul Monografia geografică a R.P.R„ Bucureşti, 1960, p. 79.)
66 De ex. pe valea Luncanilor: în Boşorod prima duminică după SînPetru; în Luncani (vale) - prima duminică după Paşti; în Chitid - prima duminică după Rusalii. Pe valea Grădiştii: în Costeşti a doua duminică după
Sin-Petru; în Grădiştea de Munte (grupul de case Baia) nedeia are loc în prima
duminică după Paşti.
Termenul de nedeie este folosit astăzi şi în cazul unor manifestări folclorice
cu alt conţinut, ori de cite ori acestea sînt însoţite de jocuri şi cîntece pe poiană.

Diun un exemplu:
La festivalul organizat în cadrul manifestărilor culturale „Cîntarea României", care a avut loc în ziua de 10 iunie 1979, lîngă cetatea dacică de la Costeşti,
s-au concentrat echipe artistice din mai multe judeţe, autocare cu spectatori din
multe oraşe şi sate; n-au lipsit chioşcurile cu produse meşteşugăreşti ale olarilor
din Munţii Apuseni, alături de ţesături industriale şi confecţii moderne, fructe,
răcoritoare etc. Participa şi populaţia din satele de pe valea Grădiştii, care a
numit festivalul: „nedeie" - ilustrînd un transfer de termen dintr-un conţinut
ideologic în altul.
67 Atît ca urmare a nevoilor individuale ale iobagilor cit şi sub presiunea
feudalilor de a nu opri procesul muncii.
68 Dicţionarul

69

limbii române moderne,

Bucureşti,

1958.

P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii

româneşti,

p, 336.
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elementele spirituale ale nedeilor din satele Luncanilor, aşa cum s-au
desfăşurat ele pînă nu demult. După tradiţie se ţineau două nedei, legate de cele două biserici ale Luncanilor: una la Tîrsa pe înălţimea
platformei, cealaltă la Luncani în valea omonimă, într-un nucleu important prin poziţia sa topografică. Data celor două nedei coincide cu
venirea primăverii, cu reînvierea naturii şi cu momentul ce-i corespunde
în creştinism: sărbătoarea de Paşti.
Nedeia tradiţională din Tîrsa cuprindea manifestări specifice: o
masă rituală, un ospăţ cu semnificaţii arhaice, însoţit de bucuria unei
petreceri populare, cu sensul ei realist caracteristic vieţii rurale.
Ospăţul la nedeie era oferit de familiile („păştenii" înscrişi în acest
scop) care organizau desfăşurarea sărbătorii şi asigurau alimentele necesare. La mesele cu scaune lungi înşiruite pe poiană, aveau loc toţi
participanţii, cîteva sute de persoane, din sat sau din alte sate vecine,
care veneau - fără a fi chemaţi - la nedeia din Tîrsa. Masa rituală
de la nedeie, cu simboluri, gesturi şi alimente tradiţionale, avea semnificaţiile complexe ale unei ofrande, cu rădăcini în universul spiritual
precreştinî 0 • Ritualul legat de reînvierea naturii corespundea dorinţei
de fertilitate, sănătate, abundenţa hranei, prosperitatea gospodăriilor - ,
aşa cum aceste năzuinţe se oglindeau în conştiinţa oamenilor. Ospăţul
stabilit lingă biserică, la sărbătoarea primăverii, lega memoria familiei
de strămoşi, de generaţiile dispărute, semnificînd acea „paradoxală unitate" - cum spunea Mircea Eliade - atît de greu de sesizat în spiritualitatea poporului nostru, pe care o constituie viaţa şi moartean.
Simbolul unităţii fundamentale dintre viaţă şi moarte se concretiza în
„stolnicele" aşezate pe masa rituală - „colacii" - în care era împlîntată o creangă de măr, „pomul", împodobit cu mere, nuci şi ouă roşii,
înfipte în crenguţele arhaicului pom al vieţii, simbol al neîncetatei reînnoiri; colacii, din făină de griu, aveau şi ei semnificaţii prin forma
şi ornamentarea aluatului. Stolnicele erau ofranda în produse ale cîmpului şi pămîntului; se alătura într-un ritual arhaic, sacrificiul unui
miel, ca ofrandă în animale 72 • Stolnicele subsumau spiritual succesiunea
generaţiilor, continuitatea familiei; se citea de pe liste (prealabil întocmite) numele membrilor de familie, în primul rînd al celor în viaţă, iar
în urmă a strămoşilor decedaţi. Familiile care doreau să ofere ofra.nda
se asociau (cite 3-4 gospodării); se forma cite un stolnic pentru cei în
viaţă şi altul pentru cei morţi. Masa cu alimente tradiţionale, oferită de
70 Menţiuni
despre mese rituale („agape", „mese frăţeşti") s-au păstrat în
scrieri vechi creştine (Tilcuiri la cartea lui Iov - atribuită lui Origen), ale căror
rădăcini pot fi găsite într-un trecut foarte îndepărtat. Herodot (IV, 95, 25) spune
că Zalmoxis asigura „nemurirea" daco-geţilor iniţiaţi pe care-i chema la masă
(banchet) în casa unde era adunarea bărbaţilor, fruntaşii ţării. In Izvoare privind
istoria României, voi. L Bucureşti, 1964, p. 49.
71 Mircea Eliade, De Zalmoxis a Gengis-Khan, Paris, 1970, p. 241.
72 Ca ofrandă, mielul sacrificat era integrat slujbei pentru stolnice; zvîntat
de singe, invălit într-o cunună de flori, era legat de o bită pe care o susţineau
doi bărbaţi; mielul era dăruit preotului.
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ăşteni"

era tot o formă a ofrandei cu conţinut spiritual, cu semni'
73
•
arhaice
•
•
•
• .•
Oboiceiul nedeii cu acest ansamblu ritual, festiv, legat de biserica,
de ofranda numită '„pomana de Paşti" şi în ac7laşi !im~ s~rbătoarea
primăverii, a reînvierii naturii, arată cit de apropiate smt ideile de fertilitate, viaţă, moarte, renaştere - în spiritualitatea poporului.
Sub aspect material, ospăţul, ca şi jocul ce urma, aveau. un. caracter
realist, practic, specific ţăranului român; era un gest de ospitaht8:te faţă
de cei veniţi de departe, de pe alte culmi ale Luncanilor sau dm sate
vecine; era prilejul de a crea noi relaţii, de a menţine prietenii şi a
pune la cale noi căsătorii. Primăvara înnoitoare punea în mişcare satele
ieşite din restricţiile iernii. „La nedei se fac cuscrele" se spune la
Luncani, adeverind rolul funcţiei sociale în menţinerea nedeilor de-a
lungul timpului, respectînd sezonalitatea lor. Perenitatea nedeii - ca
sărbătoare tradiţională a satului e dovada comunicativităţii spirituale şi a caracterului unitar sub aspectele social şi cultural al aşezări
lor risipite. pe Platforma Luncanilor.

ficaţii

*

*

*

Studiile noastre de teren, sistematizate în capitolele prezentate mai
sus, atestă în primul rînd vechimea unor aşezări stabile; acestea relevă
elemente de cultură materială cu trăsături tradiţionale, a căror origine
poate fi găsită în îndepărtatul trecut al daco-geţilor şi al structurii obşti
lor ţărăneşti prefeudale; de asemenea evidenţiază fenomene care au imprimat - printr-un continuu proces dialectic - trăsăturile înaintate
ale organizării gospodăriei cu un ridicat grad de economicitate, corespunzător transformărilor economice, sociale, culturale care au avut loc
de-a lungul timpului.
Ca element specific a fost studiată structura gospodăriei legată de
un anumit mod de folosinţă a terenurilor agricole, constituind nota dominantă a aşezării risipite. Pe terenurile gospodăriei, lucratul finului
a rămas activitatea primordială, cultura plantelor păstrîndu-şi în acelaşi
7
~ Nedeia tradiţională din Tîrsa avea loc în „lunea Paştilor". Masa începea
cu închinarea paharelor de vinars (ţuică) sau vin; fiecare spunea: „Dumnezeu să
primească". Din mîncarea tradiţională nu lipseau: varza, carnea conservată de
porc, slănina şi carnea proaspătă de miel şi oaie, sfîrşind cu griul fiert care se
mînca cu lapte. După o datină veche respectată de bătrîni, la nedeie se mînca
pentru prima dată „de frupt" după lungul post de şapte săptămîni; după aceeaşi
datină, în prima zi de Paşti era oprită carnea; nu se mînca „înjunghiere", ci
numai caş, lapte, ouă, colaci. Locul acestei mese era în faţa bisericii (sau în curtea
ei). Blidele de lut şi lingurile de lemn, rămîneau de la un an la altul în podul
bisericii; acolo au rămas uitate şi după ce obiceiul a încetat - urme ale modului de trai arhaic.
Cu mici deosebiri în ceea ce priveşte luarea mesei avea loc şi nedeia din
Luncani (vale) la „Paştile mici" (în prima duminică după Paşti). Participanţii
luau masa în grupuri (la „masa verde") cu feţe de masă aşezate în şiruri lungi
pe iarbă, hrana fiind adusă de fiecare familie.
Cu aspecte adecvate condiţiilor din alte aşezări, diferite ca formă, dar cu
acelaşi conţinut spiritual, se desfăşurau şi nedeile din alte părţi ale ţării, oa
sărbători ale satului.
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timp locul bine stabilit ca latură complementară în activitatea legată
de c~eşterea an~~~l~~or, în ~si_g1;1rarea furajării lor, ca bază sigură în
menţinerea stab1htaţu gospodane1; cele două activităţi şi-au dovedit coexistenţa bimilenară şi pe platformă. Gospodăriile şi-au păstrat potenţialul economic tradiţional în strînsă legătură cu forma arhaică de organizare a colectivităţii pentru folosirea în comun a păşunilor din golul
de munte.
Creşterea lentă a sporului natural şi difuziunea lentă a populaţiei
între satele risipite pe platformă, şi în mică măsură spre satele vecine
din văile şi depresiunile apropiate - , au contribuit la realizarea unui
echilibru demografic pe platformă şi au asigurat continuitatea familiei,
ca şi forţa de muncă necesară acestei gospodării pastoral-agricole, ceea
ce a făcut ca Platforma Luncanilor să constituie un complex etnic cu
caracter unitar.
. Printr-un frecvent pro:::es de osmoză etnică, socială şi economică s-a
creat un complex unitar şi cu zonele limitrofe. Expresia etnografică a
interferenţei elementelor de pe platformă cu cele din văile şi depresiunile înconjurătoare, s-a conturat într-un areal larg, pe care l-am evidenţiat prin puncte şi centre de contact: prin funcţionalitatea morilor,
pivelor şi tîrgurilor, ca şi prin nedeile din Munţii Orăştiei şi din satele
Luncanilor, cu aspecte materiale, sociale şi valori spirituale. Aceste legături complexe au menţinut de-a lungul secolelor o vastă reţea de
circulaţie a oamenilor, pe drumuri vechi şi noi, pe plaiuri de munte ceea ce a contribuit la formarea unor elemente comune unui areal foarte
larg.

ASPECTS ETHNOGRAPHIQUES DE LA PLATFORME DE LUNCANI
- COMPLBXE A CARACTBRE UNITAIRE -

Resume
Faisant suite au materiei publie dans Ies volumes anterieurs (Sargetia, voi.
XIII et voi. XIV) l'auteur etudie Ies elements de culture materielle traditionnelle
specifique â la Platforme de Luncani, !'origine de laquelle peut etre trouvee dans
le passe lointain daco-getique et dans Ia structUt·e des communautes rurales prefeodales; elle met egalement ('n evidence Ies phenomenes qui ont imprime - par
un proces dialectique continuei - les aspects a:vances de l'organisation de l'etablissement par un niveau eleve d'economicite, ayant trait aux transformations economiques, sociales et culturelles qui ont lieu durant des siecles.
1. Dans cette zone de platfo,·mes a populations stables, et dans des conditions
specifiques a l'elevage du betail, on a constate l'application des coutumes conccrnant l'assurance de l'etablissement avec la force de travail necessaire a la
famille -, ce qui a contribue a sauveguarder le potentiel economique de l'etablissement.
2. Dans l'etude des structures des etablissements disperses - voir l'annexe
des ernplacements territoriales des groupes de maisons (Fig. I) a ete souligne la
structure et l'etendue de l'etablissement conformement au mode d'utilisation des
ter~·ains agricoles et de l'organisation de l'activite economique, ce qui est un facteur determinant de la dispcrsion de l'etablissement. Le type archaique de !'habitat constitue par trois bâtiments separes (maison; dep6t pour habits et aliments;
cuisine) a ete reconstitue d'apres des reliques existants (Fig. 2 et 3). Les traits
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traditionnels ont ete imposes par le niveau d'organisation economique, par la
maniere de preserver Ies produits agricoles, par le mode de vie et d'alimentation.
A remarquer la construction par l'etablissement du village d'un abri pour brebis
durant l'hiver (Fig. 4) de type circulaire archaique, ce qui constitue une relique
ethnographique.
3. L'etude concernant le maintien de !'unite de I'etablissement et de la stabilite de celui-ci en correlation avec Ies phenomenes demographiques, considerant
la necessite de pourvoir a la force de travail necessaire â la familie, ă mene
a la constatation d'une large diffusion familiale et sociale dans Ies villages de la
platforme, ainsi que vers Ies villages concentre dans Ies zones marginales de
depression -, ce qui a contribuc â maintenir une large l'aire culturelle unitaire.
4. Le maintien d'une ancienne forme d'organisation de l'elevage pasto1·al
- la bergerie - a ete un facteur essentiel qui a permis de garder le caractere
specifique â l'etablissement et au village disperse de la Platforme de Luncani.
Les normes qui y ont ete appliques mDntrent un division du travail parmi toUB
Ies membres de la familie et la participation de ceux-ci â toutes Ies activites,
autant dans l'etablissement du village, que dans la bergerie. Fig. 5 montre un
parc ă brebis specifique â ce type de l'elevage pastoral.
5. Du ă ses elements specifiques, la „claca" a ses origines dans la structure
meme des communautes rurales prefcodales et ses relations de production en
commun. Le caractere traditionnel d'appui reciproque entre familles pour divers
travaux agricoles, surtout celui du fain, se manifeste sous trois aspects: ma teri el,
social et de fete.
6. Le moulin et le moulin a foulon constituent dans la presente etude des
centres d'attraction et de contact dans l'aire socio-economique et culturelle unitaire qui englobent la platforme et les depressions limitrophes (Fig. 6). En ce qui
concerne le moulin ă foulon, en tant qu'installation artisanale pour le finissagc
des tissus de laine des etablissements rurales - en vue d'etablir le specifique
zonal et de l'aire de circulation des elements - l'auteur presente la construction
technique d'un moulin a foulon, le bois dont sont construits toutes Ies parties
composantes, ainsi que la terminologie respective (Fig. 7).
7. Les fetes traditionnelles des hauteurs - „nedei" - ont ete etudie commc
des phenomenes de correlation, complexes, ayant evolue durant Ies âges sous
l'action des realites materielles, sociales et spirituelles. Ce complexe de facteurs
a eu un rOle determinant dans Ie deployement et la perennite des fetes „nedei"
des montagnes. Les memes fonctions de correlation ont exerce autant Ies foircs
en haut de la montagne, ainsi que Ies „nedei" des bergeries (Fig. 8).
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CONSEMNARI ETNOGRAFICE HUNEDORENE lN REVISTE
TRANSILVANENE DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA

MARIA BASARAB

A vînd o bogată paletă etnografică, ţinutul hunedorean şi-a găsit
o amplă reflectare în publicaţiile periodice transilvănene din veacul trecut, numeroşi oameni de cultură, specialişti sau chiar simpli admiratori,
captivaţi de diversitatea manifestărilor culturii materiale şi spirituale
din această zonă, aplecîndu-se asupra nestematelor spiritului popi.ilar
local. Conţinutul scrierilor apărute în aceste reviste, cu pregnanţă afirmîndu-se „Transilvania" şi „Familia", era de interes general, propovă
duind progresul culturii materiale şi spirituale, urmărindu-se de fapt,
aderarea la marile probleme politico-sociale româneşti de sfîrşit de secol, care se grefau pe fondul istoric al luptei pentru unitatea politică a
României. Prin caracterul lor enciclopedic, aşadar, aceste reviste au avut
meritul de a contribui la întărirea conştiinţei naţionale a transilvăneni
lor, la cimentarea unităţii naţionale prin cultură. Aceste reviste transilvănene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea aveau rol angajant,
cu responsabilităţi faţă de locuitorii acestei provincii româneşti, care
trebuiau să-şi menţină fiinţa lor naţională. Orientarea acestor publicaţii
s-a axat mai ales pe fidelitatea faţă de principiile paşoptiste, de eliberare socială şi naţională şi pe credinţa în forţa mesianică a culturii, a
ridicării poporului la lumină prin şcoli, prin educaţie.
In acest climat mobilizator, în care istoria neamului se cerea împlinită şi prin ceea ce se scria, se impunea cerinţa propagandistică de a
face cunoscute valorile civilizaţiei şi culturii populare, a transilvăneni
lor, create de-a lungul îndelungatei sale istorii. Astfel, ca un adaos la
literatura cu precădere patriotică, sau la articolele de interes pur istoric, încep să-şi vădească influenţa binefăcătoare şi articolele cu conţinut
etnografic, ale căror subiecte convergeau spre aceeaşi ţintă şi anume,
aducerea p.ie plan de frunte a vieţii satului transilvănean, unde tradiţia
poporului s-a păstrat în forma sa autentică.
Mulţi dintre semnatarii acestor articole puse în slujba ideilor de
emancipare naţională şi socială, comunicau date privind pe purtătorii
hunedoreni ai costumului popular, privind obiceiurile şi datinile stră
vechi, ocupaţiile specifice, care, păstrate din moşi strămoşi, vorbeau
prin ele însele de originea şi de continua locuire pe aceste meleaguri.
In acest fel, publicaţiile transilvănene aduceau la cunoştinţa cititorilor
prefigurarea marelui interes manifestat faţă de istoria propriu-zisă a
ţinutului de dincoace de Carpaţi.
Tema articolelor inserate este una, comună; ea ne încredinţează de
existenţa unor elemente de cultură populară, încadrate într-o diacronie
şi sincronie naţională, nealterate încă, îngrijite şi cinstite de teoreticienii
culturii româneşti.
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Ne convingem de acestea, aducînd drept mărturie articolul „Portul
la poporul nostru român", în care se reia dezbaterea din cadrul
primei adunări a Astrei, ţinută în noiembrie 1861 la Sibiu, al cărei al
cincilea punct era „Descrierea comparativă a porturilor româneşti". Se
considera necesară studierea porturilor din toate regiunile locuite de
români, compararea cu ale altor popoare conlocuitoare sau vecine, cu
cele vechi căutate în pinacoteci, în muzee, în cronici, apoi „ ... a trece
de acolo la columna lui Traian şi a examina portulu tuturor figurilor
omeneşti de pre aceea~ legionari, daci, dace şi altele ... " 1 Mai departe
articolul relevă asemănarea, mai ales cu cel al romanilor, de unde încă
o dată putem susţine că formarea poporului român, a limbii române, a
implicat perioadă de îndelungă convieţuire a dacilor cu romanii: „Şi
acel vestmînt lung şi larg ţesut de femeile române din lină albă, aşa
cum se purta el în districtul Haţegului ... ce este mai puţin decît toga
albă, toga candidă de unde şi cuvîntul candidatus" 2 •
Perseverenţa dovedită în păstrarea şi conservarea pieselor şi a elementelor de decor ale costumului popular reiese dintr-un alt articol şi
anume: „Portul românesc": „Multe, bune şi frumoase avem în firea
noastră noi românii ... şi avem mai ales un port ţărănesc la femei cu
care bucuros se împodobesc şi crăiese. La aceste trebuie să ţinem ca
la lucruri sfinte, căci ele hotorăsc felul nostru ca popor, prin ele ne
păstrăm legătura cu moşii şi strămoşii noştri şi cu întreg trecutul neamului nostru"3.
Societăţile literare, ştiinţifice şi artistice, care au luat fiinţă în acest
timp în Transilvania, deci şi în ţinutul hunedorean, aveau şi scopul de
a face propagandă politică, urmărind biruinţa ideilor naţionale şi a
reformelor sociale. Nu departe de înfăptuirea acestui scop era şi societatea „Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoara". În
Adaus la „Revista Orăştiei" din anul 1895 se menţionează, că într-una
din adunări s-a hotărît ca „ ... în locurile mai de frunte ale comitatului şi anume în Deva, Dobra, Orăştie, Haţeg, Brad şi Hunedoara să
se încredinţeze cite două membre cu sarcina de-a ieşi în fiecare an în
comunele învecinate ... să se cultive prin ele portul şi industria naţională ... Prin aceasta Reuniunea face negreşit frumos pas de apropiere către ţinta sa"4, desigur, ţinta era în spatele acestor stăruinţe de
a scoate la lumină comorile unei arte populare româneşti, elemente de
etnografie, stăruinţe, de fapt, ancorate la marea problemă a vieţii sociale şi politice transilvănene şi româneşti.
Prin festivităţile ţinute în toate localităţile comitatului Hunedoarei,
în majoritatea lor, adunările Reuniunii antrenau spre promovarea artei
populare româneşti, viabilă încă la sat, spaţiul unde se desfăşoară ade·vărurile ultime: „ ... să aranjeze expoziţie de ţesături naţionale şi
naţional

1
2

„Transilvania", Sibiu, 1-15 mai, 1889, an XX, p. 76.
Ibidem.

„Revista Orăştiei", 25 ianuarie (6 septembrie) 1897.
• „Adaus la Revista Orăştiei", nr. 45, 1895.

1
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lucruri de mină româneşti în Orăştie, la care să-şi aducă lucrurile lor
femei române din întreg comitatul" 5 •
De asemeni, revista „Familia", din aceeaşi perioadă, cheamă spre
înţelegerea rolului mare, pe care îl ia.re etnografia şi arta populară, în
demonstrarea permanenţei româneşti. I. Selageanu, cel care semnează
articolul „Poporul român şi portul lui" în revista „Familia", lasă să se
întrevadă unitatea care exista din totdeauna între locuitorii provinciilor româneşti separate pe atunci din punct de vedere politic. El are
iniţiativa alcătuirii unui album, tablou universal, care să cuprindă fotografii de bărbaţi şi femei îmbrăcaţi în costume populare; se făcea apel,
fireşte, şi la cei din „Valea Haţegului şi o pereche de români de la Mureşul de mijloc (Deva)" 6 • El susţine că rostul acestui tablou este „ ... ca
să dovedim la lume că de la Dunărea inferioară pînă colo la Tisa superţoară, la Prut, Românul singur poate cînta ... „Hai să dăm mînă
cu mină" ... Acest tablou ... ar reprezenta însăşi naţiunea română ...
ar. avea însemnătatea că pune în evidenţă faptul că în întreaga Transilvanie nu e pas ... să nu fie locuit din vechime de români, astfel statisticienii străini pot să stea la mînă cu cifrele lor exagerate, iar noi cu
realitatea'n.
Frecvenţa consemnărilor referitoare la portul popular fac din
acesta, aproape, un leit-motiv al preocupărilor etnografice. O atenţie
sporită se acordă detaliilor privind varietatea motivelor decorative, simbolice, care desluşesc datini sau credinţe magice coborîte din negura
timpului.
Animatoarele Reuniunii femeilor române solicitau ţesătoarelor şi
cusetoreselor informaţii de acest fel: „cum se cheamă cutare şi cum cutare din motivele (formele) ce le-au ţesut pe pînzeturile lor" 8 .
Exista, în aproape toate articolele vremii, o sîrguinţă pentru ducerea mai departe a tradiţionalelor costume populare româneşti şi îndemnul venea mai ales din partea aceleeaşi Reuniuni, în cadrul căreia
nu de puţine ori se avea în vedere chiar o obligativitate a femeilor din
comitat de a se prezenta la adunările Reuniunilor, îmbrăcate în costume populare româneşti. La adunarea de la Devia ţinută în 1895, s-a
hotărît ca din Deva, Dobra, Orăştie, Haţeg, Brad şi Hunedoara să se
plece în satele învecinate din cînd în cînd, pentru a încuraja femeile
de la sat să cultive portul şi industria naţională.
Indemnul pentru studierea etnografiei şi artei populare hunedorene, cu ecou în şi dincolo ele contigent, vine din partea unor oameni
de factură intelectuală diferită. Astfel de articole sînt semnate, în presa
vremii, cu pseudonime sau cu nume binecunoscute: Dariu a lui lstaspe,
Ru-Ra-L, Elena Hossu-Longin, Ion Selageanu, Dr. Daniil P. Barcianu,
Iosif Vulcan, George Bariţiu.
In articolul „Premiera ţărancelor" se consemnează prezenţa, la una
din adunările H.euniunii, al lui Francisc Hossu-Longin, care lăuda in5

Ibidem.

s „Familia", an III, 9/21 aprilie, nr. 15, 1867, p. 176.
7
8

Ibidem.

„Revista

Orăştici",

1/13 noiembrie, 1897.
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teresul şi stăruinţa, pe care o au organizatoarele acestor adunări, în vederea cultivării şi păstrării cu sfinţenie a frumosului port naţional9 •
In mersul pe urmele străbunilor noştri, cunoaşterea etnografiei şi
a artei populare devine un partener nedesminţit. Astfel de preocupări
călăuzitoare se înscriu în activităţile „Astrei". La Turdaş, în cadrul adunării generale a „Despărţămîntului" din anul 1897, au fost etalate aproximativ 400 de piese de artă populară din zonă, notlndu-se în presa
vremii că „ ... hărnicia ţerancei române e o comoară scumpă pentru
neamul nostru"'10.
„Revista Odăştiei"' este cea care critică cu asprime tendinţa manifestată uneori de abandonare a portului popular românesc. Sentimentul
patriotismului este complex şi complet, el se dovedeşte şi prin dragostea,
cu care se păstrează arta popul:ară românească. Obiceiul rău de-a nu
mai îmbrăca costumul popular ar putea duce şi la părăsirea limbii1 1•
Reuniunea femeilor române organizea?-ă şi în ţinutul zărăndean expoziţii de artă populară, care ilustrează hărnicira şi bunul gust al femeii
zărăndene, care „ ... îşi va ţinea de strămoşeasca datorinţă a răminea
sentinelă adevărată portului, datinilor şi limbii străbune" 12 , articolul
încheindu-se cu un imbold progresist: „Prin muncă şi cultură românească vom ajunge la bunăstare şi la libertate"'3.
lntr-un amplu comentariu privind organizarea unei expoziţii la
Haţeg în anul 1891, „Gazeta Transilvaniei" remarca pe bună dreptate,
originalitatea artei populare hunedorene, dar şi hărnicia şi dibăcia creatoarei anonime din această zonă. Se desprinde chiar ideea îndrăzneaţă
pe atunci, a rolului major, care i se conferă femeii române în sprijinirea cauzei naţionaleH.
Pentru a menţine veşnic trează conştiinţa că există un port popular specific românesc, transmis din generaţie în generaţie şi pentru
păstrarea lui şi pe viitor, se instituiau diverse concursuri prin care se
premiau cele mai frumoase costume. In acest sens „Astra", într-un
astfel de concurs organizat la Făgăraş în anul 1889, acorda o răsplată
celor mai reuşite costume sau piese de costum popular. Au fost prezentate în concurs şi „ ... latiţe clin vechime din districtul Haţeg"'5 care
s-au bucurat de aprecieri.
O descriere detaliată a vechilor costume populare zărăndene, care
ne permite o apropiere de caracteristicile îmbrăcăminţii dacice, este fă
cută în „Revista Orăştiei" în iarticolul „Portul românesc": „Prin comunele din jurul Băiţei femeile purtau poale albe, şorţă (cîrpă) de pînză,
frumos lucrată, opreg negru (catrinţă), învelitoare de giolgiu (salie) ori
altă năframă, cojoc desfăcut şi fără mîneci şi iarna ţundră neagră proOrăştiei", 21 septembrie (3 octombrie), 1896.
Orăştiei", 26 septembrie (8 octombrie), 1897,
11 „Revista Orăştiei", 1/13 februarie, 1897.
12 „Revista Orăştiei", 18/30 ianuarie, 1897.

9

„Revista

10 „Revista

an III, nr. 40.

u Ibidem.

u Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoara, 1886-1911,
1912, p. 27.
15 „Transilvania", Sibiu, 1-15 iunie, an XX, 1889.
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porţionat făcută. Bărbaţii opinci, cioareci, cămeşe scoasă, lucrată frumos cu laibăr scurt de lină şi ţundră neagră (nu prea lungă)"1G.
In această vreme, revista „Familia", organul de presă foarte receptiv la toate încercările de descriere şi de punere în valoare a deosebitei frumuseţi a costumului popular românesc, menţionează într-un mod
tranşant că în Transilvania cel mai interesant este „ ... portul românesc
din valea Haţegului"l 7 •
Numărului mare de informaţii, consacrate preocupărilor etnografice
hunedorene din secolul trecut, se adaugă şi cele apărute în presa blă
jeană. Studiul intitulat „Românii Tipul, portul, traiul şi viaţa socială", compară portul popular românesc din diferitele zone ale ţării
şi conchide elogiindu-l pe cel din zona Orăştiei: „Dar atît în privinţa
staturei şi a formei corporali, cît şi a frumuseţei portului la bărbaţi şi
la femei excelează ţinutul de la Orăştie ... Face omului impresiune de
tot plăcută, văzînd mai ales vara şi în zile de sărbători şi cu alte ocaziuni sărbătoreşti fete şi feciori în costumele lor albe ca neaua" 1s.
Se poate remarca, aşadar, faptul că articolele etnografice ocupau un
loc însemnat în paginile revistelor transilvănene din secolul al XIX-lea.
Un studiu etnografic din revista „Transilvania", referitor lra aria geografică a ţinutului locuit de mocani, ca şi la unele aspecte ale vieţii lor
sociale, face o delimitare a zonei etnografice a locuitorilor din partea
apuseană a Munţilor Carpaţi, una din graniţile imaginare, fixate, ajungînd „ ... pînă în Mureş spre Deva". Se fiace în continuare afirmaţia că
„Mocanilor le plac vesmintele albe, ţesute din cinepă ori din lină. Portul mocănesc merită să fie cultivat că este mai frumos decît multe altele"19.
Este deosebit de important, pentru acele timpuri, faptul că s-a încercat o zonare etnografică. Denumirea caracteristicilor specifice unei
zone impune o cunoaştere aprofundrată a comorilor spiritului popular
autohton, iar particularităţile costumului popular văzut în cadrul unui
ansamblu unitar nu exclude, nici într-un caz, studiul îndelungat de
specialitate. Incercarea reuşită de zonare etnografică a ţării ii revine·
lui Iosif Vulcan, care în revista „Familia", spune că: „Portul româncei
de pe Mureş diferă de al sibiancei, al bănăţencei, de al muntencei" 21 •
Intre articolele vremii, loc aparte îl ocupă acelra, care sugerează
ideea înfiinţării unui muzeu cu profil etnografic, fiindcă ar contribui la
conservarea modelelor originale, ar spori încrederea în puterile proprii
ale creatoarelor de artă, se spune în „Revista Orăştiei", „ ... ar ridica
valoarea noastră morală în ochii celor de alte neamuri din ţară şi din
străinătate ... toate acestea ar fi de un nepreţuit efect educativ nu numai asupra tinerimii . . . ci asupra poporului nostru întreg pentru că
schimbarea în portul naţional al sătenilor nu e numai o simplă schim„Revista Orăştiei", 25 ianuarie (6 februarie), 1897.
„Familia", nr. 12, 1876, p. 144.
1e „Foaia scolastecă", nr. 4, Blaj, 25 februarie, 1883, an II, p. 59.
19 „Revista Transilvaniei", Braşov, 15 martie, 1876, an IX, nr. 6, p. 62_
20 Ibidem.
21 „Familia", nr. 18, 1868, p. 205.
1s

11
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bare în haine, ci e totodată şi începutul unei schimbări în obiceiuri, în
moravuri, în tignă vieţii familiare şi în cele din urmă, în ale vieţii naţionale şi sociale" 22 •
Selectate din presa vremii consemnările făcute ne dau, pe de-o
parte, confirmarea existenţei unor deosebiri sociale dovedite de calitatea obiectelor de artă populară ţesute şi cusute în gospodărie proprie,
inplicit confirmarea uneia dintre ocupaţiile de bază a femeilor de la sat,
iar pe de altă parte, ne asigură de interesul manifestat de presa din
secolul trecut pentru situarea la loc de frunte a preocupărilor etnografice hunedorene.
Toate aceste documente etnografice, cu o anume configuraţie, constituie suficiente dovezi pentru a concluziona că tradiţiile vieţii rurale
româneşti sînt încă şi acum cu putere de perpetuare.
G. Dem. Teodorescu, cercetător din secolul trecut, indemna încă
pe atunci spre o analiză neîntreruptă, detaliată a faptelor de cultură
populară, materială şi spirituală, pentru a se scrie o istorie completă a
poporului român" ... să nu dispreţuim acest popor care singur a ştiut
să păstreze cu credinţă atitea comori ... Limba poporul ne-a păstrat-o,
portul, cîntecele, datinile, credinţele, tradiţiunile şi tot ce e naţional lui
i le datorăm:?J.
Integraţi în lumea satului românesc, hunedorenii iau fost în toate
timpurile păstrători ai spiritualităţii autohtone.

LES CONSIGNATIONS ETHNOGRAPHIQUES DE HUNEDOARA DANS LES
REVUES DE LA TRANSYL V ANIE DE LA DEUXI'E:ME 'MOITIE
DU XIXeme SI'E:CLE
Resume
L'article met en evidence Ies publications periodiques de Transylvanie parues a la fin du XIXeme siecle qui consignent des dates qui se referent aux manifestations ethnographiques plus importantes du departement de Hunedoara.
Dans la periode a Iaquelle nous referons de nombreuses actions avec un
caractere ethnographique ont ete initie par „La Reunion des femmes du departement de Hunedoara". Une serie d'articles relevent surtout la beaute du costume
populaire roumain de ce departement.
Des autres articles parus dans la revue „Transilvania" par exemple, font la
theorie des problemes d'ethnographie et s'occupent parfois, dans une maniere
comparative d'ethnographie de Hunedoara aussi (on ecrit sur Ies similitudes entre
Ies pieces du costume populaire de Haţeg et celles des daces vues sur Ia Colonne
de Trajan).
En meme sens ils sont mentionnes aussi des preoccupations de !'Association
de la litterature et la culture du peuple roumain (Astra).
Sans epuiser tout ce qu'il est ecrit sur l'ethnographie de Hunedoara l'article
surprend !'idee que dans cette periode mentionne Ies preoccupations ethnogra-phiques de Hunedoara occupent une place tres importante.
„Revista Orăştiei", 2/14 august, 1897.
G. Dem. Teodorescu, Incercliri critice asupra unor
ravuri ale poporului român, Bucureşti, 1874, p. 122.
22
23
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UN SPATAR DIN RÎŞCULIŢA, COMITATUL ZARAND,
IN ŢARA ROMÂNEASCA (1876)

GHEORGHE TARCUŞ

Literatura ele specialitate privind satele specializate în diferite meş
ţărăneşti este extrem de bogată. Astfel, se referă la această
problematică atît marile lucrări de etnografie 1, cit şi studii ce o abordează în mod speciaF. Au fost studiate însă din acest punct de vedere
şi localităţi izolate în care aproape totalitatea locuitorilor erau în trecut
specializaţi într-unul sau altul din meşteşugurile ţărăneşti3.
In rîndul satelor din această din urmă categorie se numără şi Rîşcu
liţa, localitate situată în vechiul Zărand, pe valea superioară a Crişului
Alb, sub muntele Găina, sat aparţinător de comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara. Aci specializarea a atins în secolul trecut un asemenea
grad, incit în sat „toată lumea lucra la spete" 4, iar aria de desfacere a
spătarilor rîşculiţeni a depăşit pînă la vestitul spătărit bistriţean din
secolul al XVI-XVII, ei ajungînd să-şi valorifice spetele în toate provinciile româneşti şi chiar dincolo de hotare, în Jugoslavia şi Bulgaria 5 .
Documentele ce le prezentăm, în anexă şi în text, vin să ilustreze
parte din cele de mai sus, prin tragicul sfîrşit al unui spătar din Rîşcu
liţa, anume Rîşcuţia Teodor.
Astfel după cum rezultă din „suplica" (cererea) lui Rîşcuţia Petru,
fratele susnumitului, adresată „onorabilului scaunu orfanale alu Comitatului Hunedoarei în Deva" (anexa 1), Rîşcuţia Teodor a plecat în
toamna anului 1876 în România, cu spete. Iar după ce le-a vîndut s-a
reîntors către casă „prin muntele Vulcanului". Pe drum l-a prins însă
o iarnă grea, cu multă zăpadă şi viscol şi a „amorţitu şi reposatu acolo
în cele mai grozave suferinţia". Ortacii săi, care au răzbit cu greu prin
zăpadă mare, au anunţat „antistia comunele" cea mai apropiată, care
a luat măsuri de înhumarea decedatului, iar banii rezultaţi din vînzarea
spetelor „carele le a lucratu reposatulu şi socia sa cu pruncii sei" au
fost predaţi scaunului orfana! din Deva. Prin cerere se solicită elibeteşuguri

1 Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Buc„ 1973, pag. 342 şi urm., vezi şi
Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj, 1978, pag. 129,
282, 324, 354, 381, etc.
2 Dintre cele mai importante cităm:
Nicolae Dunăre, Sate din Zarand specializate în meşteşuguri ţărăneşti, în
Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, Deva, 1956, pag. 117-171. Idem,
Răspîndirea satelor specializate pe teritoriul României, in Cibinium, 1967-1978,
pag. 24 şi urm. Idem, Rolul satelor specializate în meşteşuguri în dezvoltarea legăturilor dintre Ţările române, în Apulum, VI, 1967, etc.
a A se vedea bibliografia la I. Vlăduţiu, op. cit„ pag. 345, 347-349. Cităm
numai lucrările referitoarf' la Ţara Zarandului şi anume: Valer Butură, Rîşculiţa,
un sat de spătari din Ţara Zarandului, Cluj, 1948 şi Gh. Pavelescu, Cîteva. consideraţii fn legătură cu situaţia actuală a satelor specializate din zona Baia de
Criş. Ţara Zarandului, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973, pag. 367.
• V. Butură, op. cit., nota 1, pag. 369.
s N. Dunăre, Sate din Zarand ... , pag. 132-133, la pag. 145 autorul prezintă
o hartă a comerţului cu spete a celor din Rîşculiţa înainte şi după anul 1940.
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rarea sumei, deoarece soţia şi copii decedatului sînt în mare nevoie,
.alte surse de trai nu au, ci numai datorii.
Rîşcuţia Teodor făcuse călătoria sa în baza paşaportului nr. 20.248,
eliberat la Budapesta la 12 august 1876, cu valabilitatea un an, cu drept
de a călători „în Sirbia şi în principatele unite Moldova şi Valahia"
(anexa 2). Documentul este scris în limba maghiară - prima pagină,
în limbile germană şi franceză pagina doua, iar din însemnările de pe
fila anexă rezultă că Rîşcuţia Teodor a trecut frontiera austro-ungară
pe la Vulcan la data de 10 oct. 1876). Dintr-o altă însemnare de pe paşa
port rezultă dealtfel că el a fost „primitu Buliga", adică primit la Buliga, un cătun ce reprezintă C€a mai nordică aşezare din Gorj, pe aşa
numitul „drumul Neamţului", una din variantele pe vechea cale prin
pasul Vîlcan, ce lega Transilvania de Nordul Olteniei6 • Aşa se vede că
la Buliga era punctul de frontieră intre cele două ţări. Omul nostru
-s-a reîntors desigur prin acelaşi punct de frontieră, ceea ce confirmă
cele scrise de fratele său în „suplica" sa, în sensul că decesul a avut
loc în „muntele Vulcanului" (corect: Vilcan).
In 3 martie a anului următor - 1877 - „antistia comunală" din
Rişculiţa întocmeşte inventarul despre averea rămasă după Rişcuţia
Teodor (anexa nr. 3 şi fig. 1), document de importanţă deosebită pentru
cunoaşterea stării materiale a familiei defunctului, pentru încasările ce
putea realiza un spătar din vînzarea produselor sale, precum şi pentru
valoarea reală a valutei austriece şi a celei româneşti în anul 1877,
cînd s-a efectuat inventarul.
Inventarul arată că s-ar fi depus la scaunul orfana! din Deva „în
bani gata", deci, spunem noi, s-a aflat asupra defunctului, rezultată din
vînzarea spetelor, suma de 111 forinţi şi 60 creiţari, compusă din: 110
fr.v.a. (valoare austriacă) în bancnote şi 4 franci româneşti, a 40 cr. = 1
forint şi 60 cr., precizare utilă pentru cunoaşterea valorii de schimb din
anul 1877 a celor două valute.
In ceea ce priveşte venitul realizat din vinzarea spetelor, astfel
după cum va reieşi din cele ele mai jos, el apare ca un venit considerabil.
In ceea ce priveşte averea mobilă, în care autorii inventarului includ şi construcţiile, acestea se compune dintr-un inventar extrem de
sărac, din care reţinem bunurile cele mai semnificative pentru starea
materială a familiei, ce se compune, să nu uităm, din soţ, soţie şi mai
mdţi copii, al căror nume din păcate, nu este consemnat în documente.
Astfel, inventarul notează: o masă din lemn slabă; 10 blide, adecă farfurii de pămînt; 3 şterguri, adică prosoape; un pat; un „straiu de lină";
un „straiu de fuior" (cînepă); 2 perini; 2 cuţite, o secure; o troacă, desigur pentru frămîntat aluatul de pîine; 4 linguri de lemn; 2 sape; o
coasă şi două seceri. Casa de lemn este evaluată la 40 fr., şura cu grajd
la 80 fr., cămaşa ar fi avut o valoare de 6 fr., deci, valoarea bunurilor
mobile propriu-zise, mobilier, îmbrăcăminte, unelte etc. se ridică la
abia 8 fr. şi 4 cr. ceea ce demonstrează nivelul de trai extrem de scăzut
al familiei Rîşcuţia Teodor. Anticipînd asupra celor ce vor urma, să
6

Horia Matei, Valea Jiului, Buc., 1967, pag. 23-24.
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a inventarului din 3 martie 1877 (anexa nr. 3)

subliniem de pe acum că defunctul nu avea alte unelte agricole decît
2 sape, 2 secri şi o coasă. El nu avea, de exemplu, plug, grapă.
Inventarul consemnează că Rîşcuţia Teodor a avut şi pămînt arabil,
fînaţ şi păşune, după cum urmează (de notat că din inventar lipsesc
două poziţii, ceea ce nu poate schimba în mod esenţial valoarea averii):
.
" , 1a „ c·icera " , 1a „ M"agura " ş1. mai. a 1es, 1a „Ş esun. " ,
„ara~t or" 1a „ DerJana
unde pare să fi fost vatra familiei, pentrucă fratele decedatului, Rîşcu
ţa Petru, precizează în „suplica" sa că este „de la Şesuri", în suprafaţă
de 750 + 4195 + 305 + 340 + 419 + 325 + 43 + 307 stînjeni patraţi =
3254 st. p., deci 2 jughere cadastrale (un jug cad= 1600 st. p.) şi 54 st. p.
Decedatul a mai avut arătură de pădure la „Muntele Sinilu" în
suprafaţă de 550 st. p. şi la muntele „Prislopu" o altă bucată de 846
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st. p., în total 1396 st. p. de arătură de pădure, un pămînt rezultat din
defrişarea recentă a pădurii, deci un arător de slabă calitate, ceea ce
rezultă şi din evaluarea sa abia 5,50 fr.
La „Poiană" decedatul a avut un fînaţ în suprafaţă de 560 st. p. şi
tot acolo parte dintr-o păşune de 1065 st. p., iar la „Măgură" parte
dintr-o altă păşune de 1 jug. şi 1570 st. p.
Aşadar, Rîşcuţia Teodor, a avut în total un teren arabil în întindere de 4650 st. p. = 2 jug. cad. şi 1450 st. p., deci aproape 3 jug. de
arătură; apoi 560 st. p. fînaţă şi cerea păşune în comun, ceea ce, anticipînd deasemenea asupra celor ce vor urma, nu este puţin, dar valoarea
pămîntului, inclusiv a vetrei de casă şi a grădinei nu se ridica decît la
90,10 fr„ după cum apreciază comisia. Este vorba deci de pămînt puţin
productiv, explicabil în această zonă, situată, după cum am spus, sub
muntele Găina.
Aşadar, conchide comisia, „substragându statulu pesivu din celu activu, remâne lesămentu curatu 61,44 fr."
Şi încă o menţiune importantă: inventarul consemnează că „zestrea
văduvei" a fost de 40 fr.
1n sfîrşit, inventarul, semnat de primar, de notarul cercual de doi
preţuitori şi de doi notari, poartă sigiliul cu inscripţia „Comunitatea
Riskulitza", ce are ca simbol o spată, reprezentînd ocupaţie. de bază a
rîşculiţenilor, asupra căruia vom reveni.

*
Documentele analizate prilejuiesc cîteva concluzii importante cu
privire la cunoscuta specializare a locuitorilor din Rîşculiţa - spăUi
ritul - , precum şi 1a starea materială a acestora din anii 1876-1877.
1) Documentele confirmă că spătarii din Rîşculiţa, îşi desfăceau
produsele pe o considerabilă arie geografică, depăşind frecvent teritoriul Transilvaniei din acea vreme 7 • Astfel, Rîşcuţia Teodor obţinuse paşaport pentru Sîrbia şi pentru Principatele unite. Moldova şi Valahia,
în exprimarea paşaportului, iar în ce priveşte Oltenia, avem precizarea
că rîşculiţenii şi desigur şi alţii foloseau pentru trecerea Carpaţi
lor, pasul Vîlcan.
2) Venitul realizat din spătărit era apreciabil, ceea ce rezultă din
suma încasată de Rîşcuţia Teodor, comparată cu valoarea bunurilor ce
figurează în inventarul succesiunii sale. De exemplu, casa de lemn este
evaluată de comisie la numai 40 forinţi, cită vreme suma aflată asupra
defunctului se ridica la peste 111 fr.
3) Este interesantă şi valoarea de circulaţie din anul 1877 a valutei ungureşti, în comparaţie cu francul român: 1 franc= 40 cr. arată
comisia ce a evaluat averea rămasă după Rîşcuţia Teodor.
4) Deosebit de importante sînt constatările ce rezultă din documente
privitor la starea materială şi la nivelul de trai al familiei lui Rîşcuţia
Teodor, care nu era totuşi dintre cei mai lipsiţi din sat. Acest lucru
rezultă din faptul că el era proprietarul unei suprafeţe de teren de
aproape 3 jug. arătură, 560 st. p. fîneţ şi ceva păşune. Or, datele recen1

N.

Dună.re,

Sate din Zarand ... , pag. 132, 133.
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sămîntului din anul 1849 arată că satul Rîşculiţa avea la acea dată o
suprafaţă de teren cultivabil de 791 ha., din care era arabil numai o
treime. Dar, situaţia terenului în anii 1876-1877 nu putea fi în nici
un caz, mai bună. Am subliniat însă mai sus, că pămîntul lui Rîşcuţfa
Teodor era slab productiv, că el nu avea animale de tracţiune, nu avea

car sau

căruţă,

grapă,. etc.

nu avea nici minimum de inventar agricol -

plug,

In schimb omul nostru avea mari datorii, ce se ridicau la

aproape valoarea activului său, inclusiv venitul realizat din vînzarea
spetelor. Şi mai impresionantă este constatarea ce se poate face cu privire la nivelul de trai al familiei, ce nu avea, de exemplu, decît două
cuţite; 4 linguri de lemn (nici una metalică), un singur pat la cel puţin
4 persoane cit trebuie să fi avut familia lui Teodor Rîşcuţia, nici un
scaun,' abia 2 perini, etc. Chiar dacă s-ar admite că membrii comisiei
n-ar fi cuprins în inventar toată averea defunctului, din orice calcule,
ceea· ce este greu de presupus faţă de aceea că inventarul este semnat
şi p~ notarul cercual, nu este de presupus că ar fi fost omise de la inventariere articole de mică valoare, cum sînt obiectele înşirate mai sus
- cuţite, linguri, scaune, pat. Rîşcuţia Teodor era deci în mod cert un
om sărac, ce nu putea trăi din venitul agricol, ceea ce explică îmbrăţi
şarea ocupaţiei anexe, spătăritul, ca dealtfel în cazul mai tuturor din
Hîşculiţa.

5) Faptul că inventarul din 3. III. 1877 poartă pentru validare sigiliul rotund al comunităţii, conferă acestuia şi o altă valoare: se confirmă anume şi prin sigiliu că spătăritul era în acea vreme ocupaţia
mai tuturor celor din Rîşculiţa. Iar despre sigiliul propriu-zis vom arăta
că el face parte din sigiliile confecţionate în pretura Baia de Criş, model aparte faţă de celelalte preturi din Zarand 8 că el a înlocuit vechiul
sigiliu al statului din 1851, dar a păstrat simbolul specific - spate şi că a fost utilizat pînă în jurul anului 18809 •
ANEXA NR. 1
Cererea lui Rîşcuţia Petru pentm
eliberarea banilor rezultaţi din vînzarea spetelor

Inreg. sub nr. 6475/876
din 9/3/1877

Către

Onorabilulu scaun orfenalc din Comitatului
Hunedoarei în Deva
Suplica
lui Rîşcuţia Petru (de la Sesuri) locuitoriu din
Rîşculiţa

In toamna anului trecutu 1876, au mersu fratele meu Rîşcuţia Todoru din
Rîşculiţa cu spete în România, de au vîndutu acolo şi au reîntorsu catra casa
prin muntele Vulcanului. Into"C'îndu-sc ou ffirutu crna. şi clu din viscolulu zee M. Andriţoiu şi M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi
în RevArh., nr. 111971, pag. 12. Vechiul sigiliu al satului, la pag. 20, fig.
nr. 28.
9 Actele anexă 1, 2 şi 3 - au făcut parte din dosarul nr. II/1877/45 al
Judecătoriei Hălmagiu, jud. Arad, avînd ca obiect dezbaterea succesiunii lui Rîş
cuţia Teodor.
10 Originalul actelor la Arh. Stat Arad. Colecţia Gh. Ţârcuş.
Zărand,
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padei şi gheţului ce au fostu intratu atuncea au şi amorţitu şi reposatu acolo în
cele mai grozave suferinţe. - Camaradil sei, care au fostu cu elu, au străbătutu
prin neaua şi facandu aretare la antistia Comunale mai apropiata de acolo au
facutu dispositiune de se a si adus acolo şi se a inmormentatu.
Banii încasaţi şi incurşi pentru spetele carele le a lucratu reposa.tului şi:
socissa cu pruncii sai, au fostu la ortacii lui şi sa ar fi admenestratu onorabilelui
scaun orfanale spre păstrare în cassa pupilară.
ln inventarul şi casului de morte, apoi din extrasulu cartei funduale luate
şi aleturate sub ./. se vede ca de reposatul nu au rămasu nimica altcelea izvora
de nutrire, de citu numai pasive, cu a cărora aplanare creditori în tota diua
asuprescu atata pre mine, catu şi pre veduva remase. Neci eu nici veduva nu
avemu de unde ei îndestuli.
Tota averea au fostu în spetele vendute şi numai de acolo au fostu speranţia
ca să traiasca reposatului cu familia sa preste erna, şi ca prin moartea serma.nului, au rămasu toţi în cea mai mare periclitate, şi misera stare, ce moru de
foame bieţi orfani, şi de la mine nu este a se cere un ajutoriu in unu tempu asia
grea ca acesta.
Pena a se pertracta Inventarulu, potu şi copii asia peri ca cum a peritu
tatalu sau in morte de frigu, de fome şi de ghetia.
Deci ca unchiu la orfani, şi ca tutore la ei, ca se le potu ajuta, si ca se i
scotu din necazulu loru asia de mare, me rogu de:
Onorabilulu scaunu orfenale, cu tota stima a se indura: şi suma banilor
remasi din vinderea speteloru de reposatulu a mi-o esigna spre eradică şi-a mi-o
estrada pe langa computare legale spre susţinerea acestoru nefericiţi.
Aluonorabilelui scaunu orfanale deobligatu
Rişcuţia Petru (de la Sesuri)
din Rîşculiţia
ca tutorele orfaniloru remasi de
Rîşcuţia Todoru
totu de acolo

ANEXA NR. 2
Paşaportul din 12 aug. 1876
eliberat de Budapesta pentru
Rîşcuţia Teodor

Utlevel kulfOldre

20248 szam
I-s6 FERENCZ JOZSEF,
csaszăr, csehorszăg kirălya stb.
Magyarorszăg apostoli kiralya

Austriai

es

6 felsege neveben
Riskucza T6dor
Jreszere
termete
kozep
arcza kerekded
haja bama
szeme sărgăs
orra rendes
kii.lonos ismertet6 jelei -

foglalkozăsa

bordekeszit6
illetâsegi helye Riskulicza
Zarand megye

szilletesi eve 1836
Sajăt alăirăsa: Utazik Szerbiăba es Moldova
orszăgi egyesult fejedelemsegehbe

Olăh

Ezen utlevel ervenyes egy evre

Budapesten, 1876 evi Augustus ho 12
A magyar k:irălyi belG.gym.inîszter megbizăsăb61
ss. indescifrabil
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Reisepass - Passeport
fur - pour Theodor Riskucza
Beschăftigung

Occupation fisserand
Zustăndigkeitsort

Lieu d'appartanance
Riskulicza
Comitat Zarănd
Geburtsjahr - Anee de naissance
1836
Statur - Taille
mittl; moyenne
Gesicht - Visage owal - ovale
Haare - Cheveux braunn - bruns
Augen - Yeux galbluj - jaunatres
Mund - Bouche reguleur - regul
Nase - Nez regular - regul
Bezondere Kennzeichen
Maques particulieres
Der selbe reiset mraj Serbien und
Moldau und Walachei
Le proprietaire voyage en Serbie et dans Ies principautes unies
Moldavie et Valachie
Dieser Pass ist giHtig - Ce passaport est valable
ein Jahr - un an
198/Z
Kiment 10/10. 876
L.S. (M.agy. Kir. Veszt. Eg. Intezet Vulkăn)
ss. indescifrabil
Primitu Buliga
921/876
(n.n. == se pare a fi înregistrarea punctului de frontieră maghiar)

ANEXA NR. 3
Inventarul întocmit de organul comunal la 3. III. 1877 privind averea
rămasă de la Rişcuţia Teodor

INVENTARIU
Luatu din partea Antistiei Comunale Rişculiţa despre averea rămasă de Riscuţia
Todoru răposatu in erna anului 1876 pe 1877 în munţii Vulcanului fara Testamentu.
Din partea primăriei:
Teodoru Popoviciu primariu
Gcorgiu Murărescu, notariu
cercualu

Din partea interesatiloru:
1. Miclutia Costi, veduva reposatuluiu
2. Riscutia Petru (din Sesuri), fratele
repasatului ca tutore pusu

Pretiuitori jurat:
Rişcuţia Dumitru, juratu subst.
Constantinu Popoviciu, tutore
publicu
Martori:
Miclutia Petru, preotu
Miclutia Ianos, preotu
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A. Statulu activu -

în bani gata

Ar fi remasu 110 fr.v.a. în BNote şi 4 franci rom. a 40 cr.
1 fr. 60 cr. laolaltă 111 fr. 60 cr. val. sustr., care ar fi admenestrati
la scaunulu orfanalu din Deva

1. -

B. A vere

mobilă
Suma

Numărul

Curentul

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I

Frustelonl

1
3
10
3
1
I

'

1
2
2
1
1
4

Obiectul

I
masa de lemn slabă
(Lipsă în original idem
cuiere
blide
scerguri
patu
straiu de lena
straiu de fuiore
perini

I
I
I

2
1
1
1
1
2
1
1

tăiat

I

Fr.

preţurirei

I

Cr.

-

50

-

40
20
60
30
50
30

inventarul)

-

-

1

cuţite

-

secure
troc a
linguri de lemn

-

20

-

podişioru

-

sacrin slabu
bute
sepe
cosa (n.n. coasă)
cosa de lemn
siura cu grajdiu
camera (n.n. cămară)
seceri
bute cu oţietu (n.n. cu
bute mai mică

-

10
4
30
20
30
40
40

2o

-

-

-

40
20
6

murături)

20
80
20

-

Suma averii mobila

C. A vere

imobilă

Numerulu
Curentu

''

27

Suma

Frusteloru

1

I
29

I

1

I

64

185

(n.n. inclusiv „bani gata")

Obiectulu

Vatra şi grădina casei care se afla în cartea fundurar
din Risculita );o. 122. A.I-a
(n.n. inventarul fiind tăiat, valoarea locului de casă şi
a grădinei nu este cunoscută. Deasemenea lipseşte nr.
curent 28, dar din „translatu" (report), care apare pe
inventar, ştim că valoarea imobilelor nr. 27 şi 28 a
fost apreciată la 65 fr., pe care-i înscriem ca atare)
Aretura la „Derzsana" de 750 st.p.
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Numerulu

---

Currotu

I

Frusteloru

30

I

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I
I
I
I

I

42

I

I
I
I

I
I

I

Obicctulu

I

I Sume preţuirei
Fr.

Aretura de padure la „~Iuntcle"
Sinilu" de 550 dt.p.
D.to la „Muntele şPrislopu" de 846 st.p.
Aretura la „Csierva" de 419 st.p.
Fenaţiu la „Pojana" de 560 st.p.
Aretura la „Magura" de 305 st.p.
Aretura „Magura" de 340 st.p.
Aretura la „Siesuri" de 419 st.p.
Aretura Ia „Sesuri" de 346 st.p.
Aretura totu acolo de 325 st.p.
Aretura totu acolo de 43 st.p.
Aretura totu acolo de 307 st.st.p.
Păşiune Ia „Poiana" de 1065 st.p.
partea ce i se cuvine
Păşiune Ia „Magura" de I jugaru 1570 st.p. partea
ce i se cuvine
Suma averei mobile
B. Statutu pasivu
La Nicolae Indrişaiu din Dobrotiu
La Iuon Indriesiu din Dobrotiu
La Borza Vicu în Dobrotiu
La preotulu Simeonu Miculutia din Ri.şculitia
La Cseanu Slmeonu din Rişculitia
Zestrea veduvei au fostu 40 fr.
La Oprişia Nicolae din Rişculitia
Rişcutia Dumitru din Risculitia
La Rişcutia Petru din Risculitia
La Oncu Antonie din Risca
(n.n. inventarul tăiet, lipsă)
La Elia Herschkovitz din Rişculitia
Sume pasiveloru

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

507

(1876)

Statutulu averei mobile .
Avere imobilă

.185,64
. 90,10

Laolaltă

.275,74

Sustragandu statulu pasivu din celu
activu
Remane Iesamentu activu

I

Cr.

2
4
I
I

50
-

4
3
3

-

-

I

-

50
50
50
-

IO
10

-

50

-

50

90

10

64
IO
IO
7
20

-

12
3
7
65

7
214

-

-

-

30
-

30

61,44

Risculitia 3-a Martie 1877
L.S. (Comunitatea Riskulitza) ss. Teodoru Popoviciu primariu
•

Oprişia

Georgie, juratu. ca estimatori, prin
Georgiu Murerescu, ss notariu şi subs. de nume

UN „SPATAR„ DE

RlŞCULIŢA,

COMITAT ZARAND, EN VALACHIE (1876)

Re sume
L'etude presente 3 documents dattes 1876-1877, concernand le voyagc entreprise en Valachie par I. Rişcuţia, ,.spătar" de Rişculiţia, Comitat Zarand.
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CRONICA ACTIVITAŢII ŞTIINŢIFICE A SECŢIEI DE ISTORIE
A MUZEULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA - DEVA
PE ANII 1979-1980

de

Prezenta cronică îşi propune consemnarea principalelor
colectivul Muzeului judeţean Hunedoara - Deva.
I. CERCETARI
a) Săpături

-

-

activităţi desfăşurate

către

ŞTIINŢIFICE

arheologice

ADRIANA RUSU, IOAN ANDRIŢOIU şi colectivul muzeului de istorie al
Transilvaniei, Lucrările de conservare-restaurare de la Sarmizegetusa Regia
(Grădiştea Muncelului).
IOAN ANDRIŢOIU, Aşezarea aparţinînd epocii bronzului de la Boiu.
ADRIANA RUSU, Necropola romană de la Muncelu-Brad.
IOAN ANDRIŢOIU, Necropola romană de la Micia (Veţel).
MIRCEA DAN LAZAR. VICTOR ESKENASY, ADRIAN RUSU, Fortifica\.iile
medievale de pe teritoriul comunei Sălaşul de Sus.
IOACHIM LAZÂR, ADRIAN RUSU, Fortificaţia feudală de la Subcetate.
MIRCEA DAN LAZAR, VOLKER WOLLMANN, Complexul de cuptoare pentru
reducerea minereului de fier de la Ghelar - Valea Caselor.
b) Plecări

în

străinătate

Intre 17 august - 17 septembrie Adriana Rusu a participat la săpăturile de
arheologic Mart i g ni (Elveţia) în cadrul schimbului dintre Uni~itatea Genova Laussane şi Universitatea Cluj-Napoca, respectiv Muzeul de
:litorie al Transilvaniei.
la

şantierul

c) Cercetări

-

de

arhivă,

etnografice etc.

IOACHIM LAZAR, Meşteşuguri şi bresle hunedorene în sec. XVII-XIX.
MIRCEA DAN LAZAR, Evoluţia tehnicii mineritului şi siderurgiei fierului în.
judeţul Hunedoara.
OLIMPIA PALAMARIU, Catalogul monedelor feudale din colecţia Muzeului
judeţean Hunedoara Deva.
MARIA VIRTOPEANU, Reuniuni culturale din judeţul Hunedoara în secolul XIX.
RODICA IRIMESCU, Bibliografia analitică a calendarelor româneşti.
MIRCEA VALEA, Situaţia social-€Conomică şi politică a maselor muncitoare
hunedorene intre 1919-1947.
ADELA HERBAN, Activitatea sindicatelor hunedorene în perioada 1918-1947.
MARIA BASARAB, catalogul obiectelor etnografice al Ţării Haţegului.
IOAN SICOE, Ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor Ţării Zarandului.
IOAN SICOE, Arta lemnului la pădureni. Tipuri de aşezări şi gospodării în
Ţinutul Pădurmilor.
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LCCIA RONDOLEANU, Repertoriul monumentelor de artă plastică din judeţul
Hunedoara.
LUCIA RONDOLEANU, Ion Opruşan, un zugrav hunedorean din secolul al
XlX-lea.

II. LUCRARI ŞTIINŢIFICE APARUTE IN 1979-1980

-

IOAN ANDRIŢOIU, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara,
Sargetia, XIV, 1979, p. 15-34.
EUGEN CHIRILA, ADRIANA RUSU, Tezaurul monetar de la Deva, sec. II-I
î.e.n., Acta Musei Porolissensis, IV, 1980, p.
ADRIANA RUSU, Bronzuri figurate romane în Muzeul judeţean Deva, Sargetia, XIV, 1979, p. 173-184.
IOAN ANDRIŢOIU, Dr. doc. Octa..,ian Floca la a 75-a aniversare, Sargetia,
XIV, 1979, p. 9-13.
L. MARINESCU, A. SION, L. PETCULESCU, I. ANDRIŢOIU, Şantierul arl1C'ologic Micia (Veţel), Cercetări arheologice, III, 1979, p. 105-125.
ADRIANA RUSU, Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Deva, 1980.
IOACHIM LAZAR, Lăzi ale breslelor româneşti din Hunedoara, Sargetia, XIV,
19î9, p. 281-287.
OLIMPIA PALAMARIU, Tezaurul de la Nalaţi Vad, Sargetia, XIV, 1979, p.
289-307.
MIRCEA DAN LAZAR, Un nou cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit
la Deva, Sargetia, XIV, 1979, p. 637-642.
OLIMPIA PALAMARIU, Tezaurul de la Vărmaga, Sargetia, XIV, 1979, p.
675-677
RODICA IRIMESCU SOFRONI, Problematica în calendarele lui George Bariţiu
(1852-1865), Biblioteca şi cercetarea, Cluj-Napoca, III, 1979, p. 202-226.
MIRCEA VALEA, Organizaţia „Frontului Plugarilor" în etapa revoluţiei popular-democratice din România (I), Sargetia, XIV, 1979, p. 549-560.

III. PARTICIPARI LA MANIFESTARI

ŞTIINŢIFICE

Colocviul „Unitate şi continuitate în istoria civilizaţiei populare româneşti" ocganizat de către Muzeul Brukenthal Sibiu în colaborare cu Centrul special de
prdecţionare a cadrelor, Sibiu, 29-30 martie 1979:
- JOACHIM LAZĂR, Contribuţii hunedorene Ia dezvoltarea tehnologiei mineritului şi a prelucrării metalelor în secolele XVII-XVIII.
- MIRCEA DAN LAZAR, Consideraţii privind mineritul şi metalurgia populară
în Ţinutul Pădurenilor (Chelar).
- Sesiunea ştiinţifică „Permanenţă Şi continuitate. Istoric şi realizări", Timişoara,
5-6 mai 1979:
- IOAN ANDRIŢOIU, Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei.
- ADRIANA RUSU, Stele funerare din necropola de la Muncelu-Brad.
- SC'~iunea ştiinţifică „Continuitate multimilenară", Cluj-Napoca, 25-27 mai 1979:
·- IOAN ANDRIŢOIU, Un cimitir aparţinînd culturii Noua descoperit la Tîrnava
(jud. Sibiu).
-
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ADRIANA RUSU, CC'ramica romană din necropola de la Muncelu-Brad.
Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice organizată cu ocazia împlinirii a
70 de ani de la înfiinţarea Muzeului tehnic „Prof. ing. D. Leonida", Bucureşti,
19-20 octombrie 1979.
N. CHINDLER, I. LAZAR. Evoluţia tehnicii prelucrării fierului în zona Hunedoarei (Topliţa 1780 - Hunedoara 1884).
I. JIANU, M. D. LAZAR. Evoluţia tehnicii miniere hunedorene - tradiţii şi
perspective.
Simpozion ştiinţific „Ţara Zarandului - leagăn al răscoalei ţăranilor de la
1784", sat Crişan (corn. Ribiţa), 3 noiembrie 1979.
IOAN ANDRIŢOIU, Străvechi urme de civilizaţie în ţinutul Zarandului.
TIBERIU MARIŞ, PermanE'nţă şi continuitate românească în Munţii Apuseni
(sec. IV-XIII).
OLIMPIA PALAMARlU, Aspecte social-economice din ţinutul Zarandului în
preajma răscoalei lui Horia. Cloşca şi Crişan.
IOACHIM LAZAR, Gheorghe Crişan - fiu al meleagurilor zărăndene, conducător neînfricat în marea răscoală a ţăranilor moţi din 1784-1785.
MITICEA VALEA. Partidul Comunist Român - organizator şi conducător al
luptei maselor muncitoare din zona Zarandului pentru dreptate socială.
Sesiunea ştiinţifică „Unitate şi continuitate în istoria poporului român", Deva,
16-17 noiembrie 1979.
IOAN ANDRIŢOIU, Consideraţii privind cercetările arheologice recent întreprinse în aşezarea aparţinînd epocii bronzului de la Baiu.
TIBERIU MARIŞ, Din nou despre Singidava.
ADRIANA RUSU, Un nou monument funerar de la Micia.
EMIL NEMEŞ, Podoabe de aur aflate în colecţia Muzeului arheologic din Sarmizegetusa.
OLIMPIA PALAMARJU, Tezaurul feudal de la Dumbrăviţa (sec. XVI).
IOACHIM LAZAR, Breasla cismarilor din Hunedoara (1635-1890).
MIRCEA DAN LAZAR. Hărţi de minerit din secolul XVIII de la Ghelar.
MARIA VîRTOPEANU, Din activitatea „Societăţii pentru fond de teatru român" în judeţul Hunedoara între anii 1870-1918.
DUMITRU PELIGRAD. Nicolae Henţiu (1842-1923), un hunedorean afirmat în
mărginimea Sibiului.
RODICA IRIMESCU, Problematica în calendarele lui G. Bariţ.
Sesiunea ştiinţifică .,Mărturii ale permanenţei şi continuităţii de viaţă şi muncă
a poporului român în bazinul aurifer Barza-Brad", dedicată sărbătoririi a
2000 de ani de atestare documentaro-arheologică a exploatărilor miniere din
zona Brad-Barza, Brad, 14 do<"embrie 1979.
IOAN ANDRIŢOIU, Străvechi urme de civilizaţie în ţinutul Zarandului.
ADRIANA RUSU, Necropola romană de la Muncelu-Brad.
IOACHIM LAZAR, Evoluţia tehnicii mineritului şi a prelucrării metalelor preţioase în secolul al XVIII-iea.
MIRCEA VALEA, Frămintări ale maselor muncitoare zărăndene în anul 1918.
Simpozionul .,In memoriam Constantini Daicoviciu", Caransebeş, 29-30 martie 1980.
ADRIANA RUSU, Un nou monument funerar descoperit la Micia.
IOAN ANDRIŢOIU, Necropola de la Micia. Rezultatele campaniilor de s{1pături din 1978-1979.
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Sesiunea ştiinţifică „Ţinutul hunedorean - loc de geneză, organizare şi dezvoltare a primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista",
Deva, 9-10 mai 1980.
IOAN ANDRIŢOIU, Consideraţii privind epoca bronzului în sud-vestul Transilvaniei.
ADRIANA RUSU, Tipuri de sanctuare şi locuri de cult dacice.
TIBERIU MARIŞ, Noi date cu privire la localizarea Singidavei la Hunedoara.
EMIL NEMEŞ, Fibule romane din colecţia Muzeului de arheologie din Sarmizegetusa.
IOACHIM LAZĂR, Meşteşiguri ·şi bresle hunedorene în secolul al XVII-iea.
MIRCEA DAN LAZĂR, Obiecte de artă manufacturieră transilvăneană din secolul XVIII în colecţiile Muzeului judeţean Deva.
OLIMPIA PALAMARIU, Ideea reînvierii „Regatului dacic" pe medaliile transilvănene din secolul al XIX-iea.
MARIA VIRTOPEANU, Documente recent intrate în colecţia de istorie modernă a Muzeului judeţean Deva.
DUMITRU PELIGRAD, Noul contract colectiv din Valea Jiului (dec. 1929) şi
semnificaţia lui.
ADELA HERBAN, Contribuţii la cunoaşterea Sindicatelor unitare din România.
MIRCEA V ALEA, ,,Frontul Plugarilor" în etapa revoluţiei popular-democratice
din România.
LUCIA RONDOLEANU, ION LĂZARESCU, Ion Opruşan, un zugrav hunedorean din secolul al XIX-iea.
RODICA IRIMESCU, Calendarele româneşti - mijloc de răspîndire a culturii
în rindul maselor.
MARIA BASARAB, Catalogul colecţiei etnografice din Ţara Haţegului.
MARIA MARCU, Procesul de aculturaţie în zona Pădurenilor (Bunila, Alun,
Cerbăl).

Simpozionul „Vorbeşte istoria neamului", Boşorod, 25 mai 1980.
IOAN GROZA, Rolul condiţiilor naturale în conturarea individualităţii istorice
a Platformei Luncanilor.
- IOAN ANDRIŢOIU, Ţara Haţegului, teritoriu cu străveche, intensă şi continuă
locuire.
- ADRIANA RUSU, Tipuri de sanctuare şi locuri de cult dacice.
- TJBERIU MARIŞ, Koi date privitoare la localizarea Singidavei la Huned-0ara.
- IOACHIM LAZAR, Aspecte ale istorie văii Streiului în decursul evului mediu.
- MIRCEA VALEA Lupta românilor transilvăneni de-a lungul veacurilor pentru
dreptate socială ~i libertate naţională.
- ADELA HERBAN, Partidul Comunist Român în fruntea luptei revoluţionare a
celor ce muncesc pentru apărarea intereselor supreme ale patriei împotriva
primejdiei fasciste.
- Sesiunea ştiinţifică „Continuitate multimilenară", Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980.
- IOAN ANDRIŢOIU, Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul
Transilvaniei. Grupul cultural Şoimuş.
- ADRIANA RUSU, Cultura spirituală a geto-dacilor în izvoarele antice.
- JOACHIM LAZĂR, Meşteşuguri şi bresle hunedorene în secolul XVII.
- Sesiunea ştiinţifică „2050 de ani de la constituirea statului dac centralizat şi
independent condus de Burebista", Ploieşti, 11 iunie 1980.
-- MIRCEA V ALEA, Lupta forţelor democratice din România în frunte cu P.C.R.
-
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. pentru crearea frontului popular antifascist. Modalităţi de prezentare în expoziţia de bază.
MARIA VIRTOPEANU. Aspecte din mişcarea muncitorească hunedoreană desfăşurată în anii crizei economice (1929--1933). Modalităţi de prezentare în expoziţia de bază.
- Simpozion „Românii din Zara11.d în lupta pentru dreptate socială şi libertate
naţională", sat Crişan (corn. Ribiţa), 14 septembrie 1980.
- IOAN ANDRIŢOIU, Ţinutul Zarandului, vatră străveche de locuire.
- MIRCEA DAN LAZAR, Monumente medievale de arhitectură românească, ctitorii ale unor cneji români din Ţara Zarandului.
- IOACHIM LAZAR, Răscoala lui Horia. acţiune energică pentru emanciparea
socială şi naţională a românilor.
- OLIMPIA PALAMARIU, Mişcarea Supplex-ului, expresie a conştiinţei politice
a românilor.
- MARIA VIRTOPEANU, Mişcarea culturală transilvăneană din a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea. promotoare a idealurilor naţionale şi sociale româneşti.

-

MIRCEA VALEA, Ţărănimea din Munţii Apuseni puternic angrenată în lupta
condusă de P.C.R. împotriva fascismului, pentru independenţă şi suveranitate
naţională.

-

Sesiunea ştiinţifică „Continuitate, unitate, independenţă în istoria poporului
român", Alba Iulia, 1-2 decembrie 1980.
IOAN ANDRIŢOIU, Aşezarea aparţinînd epocii bronzului de la Baiu.
ADELA HERBAN, Acţiuni militare antihitleriste pe teritoriul Hunedoarei în
timpul insurecţiei din august 1944.
LUCIA RONDOLEANU, Ion Opruşan, un zugrav hunedorean din secolul al
XI X-lea.
IV.

-

EXPOZIŢII

TEMPORARE

Peisajul hunedorean în pictura românească contemporană. Petroşani, Vulcan.
Aprilie-mai 1979.
Portretul în pictura românească contemporană. Hunedoara, iunie 1979.
35 de ani de la înfăptuirea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1944. Orăştie, Călan, Haţeg. August 1979.
Grafica italiană. Deva. Iulie-august 1979.
32 de ani de la aniversarea Republicii. Orăştie, Geoagiu. Decembrie 1979.
Unirea Principatelor Române - eveniment de seamă în istoria poporului român. Orăştie, Geoagiu, Simeria. Ianuarie 1980.
Făurirea Partidului Comunist Român, moment crucial in mişcarea muncitorească din România. Brad, Gurabarza, Baia de Criş. Mai 1980.
„2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat şi independent
condus de Burebista". Deva. Iulie-august 1980.
Pictură românească contemporană. Livezeni, Dilja, Vulcan, Lupeni. Noiembrie-decembrie 1980.
Republica Populară Română - creaţie a maselor largi populare conduse de
P.C.R. Ilia, Dobra, Zam. Decembrie 1980.
Geto-dacii din bazinul Văii Jiului (organizată în colaborare cu Muzeul Olteniei,
Craiova). Decembrie 1980.
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RADU ŞTEFAN CIOBANU, Pe urmele lui Vlad Ţepeş, Bucureşti, 1979, 302 p.
In anul 1979 a apărut în Editura Sport-Turism lucrarea lui Radu Ştefan Ciobanu, „Pe urmele lui Vlad Ţepeş", care vine să îmbogăţească literatura de specialitate dedicată tumultuosului, seducătorului dar şi imprevizibilului domn al
Ţării Româneşti, din secolul al XV-iea.
Autorul, in capitolul Permanenţe şi noutăţi, care ţine loc de prefaţă, încerc!nd să arate care au fost motivele ce l-au determinat să abordeze viaţa şi activitatea politică a celui mai contradictoriu dintre voievozii români, arată că, pretextul scrierii lucrării l-a constituit vizita pe care a făcut-o la Salonul de toamnă
din anul 1971 unde atrăgea atenţia un tablou al lui Gh. Pătraşcu. Tabloul, care în
prezent se află la Muzeul Militar Central, prezintă în prim plan bustul lui Vlad
Ţepeş distingîndu-se din ochii vii şi inteligenţi dirzenia şi hotărîrea personajului.
Deasupra capului domnului, pictorul figurase o balanţă proiectată pe un fundal
unde se remarcau uriaşe ţepi stilizate. Aşa cum remarcă autorul cărţii „Maniera
de tratare artistică dovedeşte o profundă înţelegere din partea artistului, care,
sintetic şi concludent, îl înfăţişează pe Vlad Ţepeş ca pe un om decis, drept, echilibrat, punind asprimea în !'!ujba justiţiei imparţiale, cu ajutorul căreia a reuşit,
într-un timp scurt, să realizeze o adevărată prosperitate pentru ţara şi poporul
său".

leaşi

Se poate spune pe bună dreptate că autorul
calităţi ale domnitorului pe care le-a scos în

şi-a

propus

evidenţă

!'ă

creioneze acedin penelul

Pătraşcu

său.

Pretextînd o călătorie pe unde a umblat, zăbovind mai mult sau mai puţin,
Vlad Ţepeş, autorul, folosind un bogat material documentar de arhivă cit şi bogata literatură apărută încă din vremea domniei voievodului pînă în zilele de azj,
atît în ţară cit şi în străinătate, lucrări ce vădeau o permanentă preocupare pentru
viaţa domnitorului, încearcă într-un mod personal să despindă cu exactita-re patima ce-i dominase pe cronicari sau pe cei ce porunciseră alcătuirea cronicilor
şi a hrisoavelor falsificate, alături de o tentativă a sa de a reconstitui cit mai
veridic chipul complet, cînd luminos, cînd întunecat - după circumstanţe - al
omului şi al domnului Vlad Ţepeş.
Materialul este structurat pe şapte capi tole mari, fiecare dintre ele pur tind
un titlu distinct, urmat de un indice cronologic al evenimentelor din timpul vieţii
şi domniei lui Vlad Ţepeş şi de un tabel cronologic selectiv al monarhilor şi pontifilor din epoca lui Vlad Ţepeş Dracula. La rindul lor, capitolele sînt împărţite
în subcapitole care au menirea de a localiza mai precis evenimentele, încercind să
reînvie atmosfera medievală din cîteva oraşe şi să scoată in evidenţă adevărul
despre marele erou naţional, înaintaş al marilor eroi şi martiri ce i-au urmat.
Totodată, autorul încearcă ca, prin cartea sa să-i facă pe cititori să-l îndrăgească
pe eroul cărţii, pentru faptele de arme, pentru gîndirea subordonată-apărării pă
mîntului strămoşesc.
Preocupat de a spune adevărul despre un om atît de controversat încă din
timpul domniei, ale cărui fapte unii scriitori i-le-au lăudat, pe cînd alţii, pe nedrept, i le-au hulit, autorul mărturiseşte că nu i-a fost uşor să distingă adevărul
de legendă.
Prin modul cum pune în discuţie problemele cît şi prin felul cum conduce
tirul evenimentelor prezentate, cartea lui R. Ştefan Ciobanu, putem spune că se
deosebeşte de celelalte monografii dedicate vieţii şi activităţii marelui voievod
al Ţării Româneşti.
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Tocmai această trecere în revistă a Jocurilor pe unde a umblat Vlad Ţepeş
îi dau prilejul autorului să urmărească şi să reînvie atmosfera medievală din
cîteva oraşe din ţară care au jucat un rol important atît în formarea eroului ca
om politic şi militar, cit şi în acţiunile pe care le-a întreprins pe plan intern
pentru întărirea economică a ţării, iar pe plan extern pentru apărarea pămîntu
lui strămoşesc.
Primul capitol al cărţii, intitulat „Din neamul Basarabilor", împărţit în mai
multe subcapitole, ne face cunoştinţă cu strămoşii lui Vlad Ţepeş, cu tatăl său
Vlad Dracul şi cu restul membrilor familiei, care au jucat un rol important în
formarea sa ca mare conducător de oşti şi om politic. De la începutul capitolului
aflăm că Vlad Dracul, îşi trăgea obîrşia din familia Basarabilor, neamul întemcietor al Ţării Româneşti. voievozii din această familie fiind pătrunşi de sentimentul de mîndric datorat faptului că făceau parte dintr-una din cele mai puternice familii ale timpului, recunoscută ca una din marile stirpii domnitoare.
Insă, primul care a adăugat la numele său şi numele de familie, Basarab, a fost
Dan al II-iea, „Cel viteaz", aşa cum ne mărturiseşte Critobul din Imbros. Domnii
cunoscuţi din această familie, in tentativele lor de a cuceri puterea s-au grupat
în două fracţiuni rivale - a Dăneştilor, sau a Danilor, şi a Drăculeştilor, după
eponimul ei, Vlad Dracul. Intre aceste două familii s-a desfăşurat o puternică
luptă, care poate Ii socotită ca „firul Ariadnei ce a străbătut întreaga viaţă politică a Ţării Româneşti de la moartea lui Mircf'a cel Bătrîn pînă la tragicul sfîrşit
a lui Vlad Ţepeş" (p. 19). Urmările ei pentru ţară şi popor au fost foarte grele,
ea dezbinînd atît de profund populaţia ţării şi îmbrăcind forme atît de violente
incit poate fi comparată cu luptele civile din Europa acelor vremi.
L:venimentele petrecute în Ţara Românească in sec. XV au impresionat atît de
mult pe cronicari şi pe oamenii de cultură europeni, incit aceştia au simţit nevoia să transmit.{1 urmaşilor lor cele aflate. Importante pentru noi sînt informaţiile pc care ni le furnizează eruditul umanist Nicolae Olahus, în lucrarea sa
„Hungaria". Descendent el însuşi al stirpei domnitoare din Ţara Românea..~că,
narînd luptele dintre Dăncşti şi Drăcuieşti, cronicarul român, insistînd asupra
urmărilor grave ale luptelor interne din Muntenia secolului al XV-iea asupra
maselor populare, subliniază înrudirea între familia Basarabilor, respectiv a descendentului ei Vlad Ţepeş, cu cea a Huniazilor, care a dat voievozi străluciţi
Transilvaniei şi regi Ungariei. Dintre urmaşii lui Mircea cel Bătrîn, cel care s-a
remarcat pe tronul Ţării Româneşti prin concepţia de cîrmuire, prin încercarea
de oprire a luptelor fratricide, prin efortul de a respecta clauza testamentară a
tatălui său, care cerea urmaşilor săi Basarabi, să apere unitatea şi independenţa
ţării, atît prin acţiuni cit şi prin durata domni<'i, a fost Vlad Dracul, tatăl lui
Vlad Ţepeş.
Din păcate, despre viaţa lui Vlad Dracul, înainte de ocuparea tronului avem
puţine informaţii, căci, documentele şi cronicile păstrate sînt fie lapidare fie incerte. O sumară schiţă a biografiei domnului o putem creiona dintr-o epistolă a
lui Sigismund de Luxemburg, din care reiese că Vlad Dracul era fiul natural al
lui Mircea cel Bătrîn. Din tinereţe el a fost trimis de către tatăl său la curtea
lui Sigismund, unde a primit o educaţie aleasă, asemănătoare cu a altor vlăstare
de domni. Pe lingă deprinderea artelor cavalereşti, Vlad Dracul, trăind în oraşe
maghiare, germane, greceşti, şi turceşti, a învăţat să scrie şi să citească, atit în
limba universală a evului mediu - latina - cit şi în limbile slavonă, germană şi
maghiară, fiindu-i de folos în anii de domnie de mai tîrziu. Tot din documentele
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folosite de autor reiese că Vlad Dracul a avut legături strînse şi cu familia domnitoare a Muşatinilor din Moldova, prin căsătoria sa, probabil între anii 14251430, cu o moldoveancă din această familie. Cronicarul Jan Duglosz susţine că
soţia lui Vlad Dracul a fost fiica lui Ilie Vodă, succesorul direct a lui Alexandru
c·el Bun. R. Ştefan Ciobanu este însă de părere că, de data aceasta, cronicarul
nu a fost bine informat şi că, mai plauzabilă pare a fi afirmaţia sa potrivit că
reia, soţia lui Vlad Dracul a fost sora lui Ilie Vodă. In sprijinul ipotezei, el consideră faptul că, numai în această situaţie vîrsta i-ar fi permis acesteia să dea
naştere celor trei copii legitimi, Mircea, Vlad şi Radu. Totodată consideră că în
cazul adeveririi ipotezei sale, şi pe baza documentelor care să poată confirma logica istorică, idea avansată de el cu această ocazie, că Vlad Dracul a fost cumnat
cu viitorul domn al Moldovei, Bogdan II, iar la rîndul său Vlad Ţepeş a fost
nepotul de soră al acestuia şi văr primar cu fiul său, Ştefan cel Mare, va fi
adevărată.

Autorul, încercînd să puna m discuţie ongmea eponimului Dracula dat întregii familii a lui Vlad Ţepeş, mărturiseşte că acesta se trage de la Ordinul Dragonului în care a fost primit Vlad Dracul în anul 1431, şi al cărui însemn, un
dragon marcat pe un medalion din aur alături de o cruce şi o inscripţie în limba
latină, ce atîrna de un lanţ, tot din aur, a devenit simbolul familiei, fiind folosit
pe acte, pe documente şi pe monedele bătute în timpul domniei membrilor familiei. După primirea sa în ordinul Dragonului şi încoronarea, la Nilremberg, ca
domn al Ţării Româneşti, Vlad Dracul împreună cu familia şi cu un mic grup
de credincioşi a sosit în Transilvania, în drum spre Tîrgovişte. După multe tatonări şi-a ales ca reşedinţă oraşul Sighişoara. In oraşul de astăzi, se remarcă
o casă asupra căreia autorul zăboveşte, deoarece tradiţia orală susţine că ea a aparţinut
lui Vlad Dracul. Construită din piatră de mărimi impunătoare, clădirea este considerată una dintre cele mai vechi case din oraş, păstrîndu-se şi astăzi în forma
ei originală, cu mici modificări neînsemnate. Autorul prezintă în continuare, cîteva din pregătirile pe care le-a făcut Vlad Dracul în cetatea Sighişoarei pentru
ocuparea tronului Ţării Româneşti, deţinut de Alexandru Aldea, acţiuni urmate
de cîteva tentative nereuşite ce au culminat cu cea din decembrie 1436, cind,
Vlad Dracul, biruindu-i pe Dăneşti, a devenit domnul ţării. Relatarea instaurării
noului domn în principala reşedinţă voievodală a Ţării Româneşti, Tîrgovişte, dă
prilejul auto:-ului să ne facă cunoştinţă cu vechiul tîrg, concomitent cu prezentarea istoricului înfiinţării lui.
Cîteva evenimente petrecute în viaţa politică a Europei acelor vremuri, cit
şi în Ţara Românească, au făcut ca Vlad Dracul să ducă o politică de echilibru,
în care a dat dovadă de multă elasticitate, pentru a putea să-şi atingă ţelul final:
menţinerea independenţei ţării şi prosperitatea poporului său.
Tînărul principe Vlad Ţepeş, este pomenit pentru prima dată în timpul
campaniei româno-bulgare în lungul Dunării, purtată de Vlad Dracul. Autorul
volumului este de părere că tînărul principe s-a născut în jurul anului 1430, fie
la Nilremberg, fie la Sighişoara, localităţi în care a rezidat tatăl său în acea
perioadă.

său, despre primii ani ai lui Vlad Ţepeş avem pudocumentele, cronicile, povestirile şi legendele îl ascund
într-o negură ce ne lasă numai să bănuim unele stări de fapt. Aidoma tatălui
său, viitorul domn, Vlad Ţepeş Dracula, în primii ani ai copilăriei a primit o
educaţie aleasă. Ca paj la curţile Ungariei şi Germaniei a cunoscut binestructurata
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culturii occidentală ce îmbina armonios artele cavalereşti cu dezvoltarea în profunzime a minţii. Aici a învăţat limbile germană, maghiară şi latină, pe care
le-a folosit fie oral, fie scris, mai tîrziu la Tîrgovişte, care, aşa cum arată Mihail
Dukas. devenise un puternic centru cultural, viitorul domn împreună cu fii de
boieri, a primit o C'ducaţie îngrijită de la cărturari vestiţi, fie români, fie greci
veniţi de la Constantinopol. Aceştia l-au iniţiat în tainele scrisului şi cititului în
limbile occidentale „deschizîndu-i porţile înţelegerii către limbile slavonă şi
greacă" (p.48). In timpul cit a fost captiv la Egrigoz împreună cu fratele său,
a cunoscut şi s-a împrietenit cu George Castriotul din Kruja, cunoscut şi sub numele de Skanderbeg şi pe viitorul sultan Mehmed II Cuceritorul.
Prima domnie a lui Vlad Ţepeş a durat aproximativ o lună, şi a conslituit
un episod al luptei dintrc Dăneşti şi Drăculeşti şi a intervenţiei trupelor de
acingii care au profitat de prilej pentru a jefui Ţara Românească. Totodată, datorită caracterului C'femer al acestei prime domnii, care nu i-a dat prilej lui Vlad
Tepe~ să cirmuiască ţara, fiind înfrînt şi alungat, domnul nu a amintit ulterior
de ea.
Capitolul al treilea, intitulat „Răsplata anilor de bejenie" ne introduce în
atmosfera din Ţara Românească din timpul revenirii la tronul ei a lui Vladislav II în noiembrie 1448, după ce îl învinsese pe Vlad Ţepeş, punînd astfel capăt primei sale domnii. Cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş reuşeşte să-l înfrîngă pe Vladislav 1I şi să reia tronul ţării pentru a doua oară.
La urcarea pe tron, în anul 1456, Vlad Ţepeş avea 26 de ani, fiind un bărbat
vînjos, de statură mijlocie, cu un trup ce impresiona prin forţa degajată, cu păr
castaniu, bogat, o frunte înaltă sub care străluceau doi ochi strălucitori şi hotă
rîţi, ceea ce făcea ca el să fie remarcat şi să se reliefeze în mijlocul mulţimii.
La . aceste calităţi fizice se adăuga o bogaită experienţă de viaţă. In această a
doua perioadă a domniei sale, Vlad Ţepeş şi-a format o armată puternică cu
care a reuşit să tempereze marea boierime anarhică. Tot în acest scop a creat o
nouă instituţie a armaşului. Marele armaş trebuia să fie devotat cu trup şi
suflet domnului, el aplicînd pedepsele capitale, păzind temniţele, participînd direct la judecăţi şi la actele de justiţie. Vlad Ţepeş a promovat în slujbe şi în
ranguri boiereşti oameni capabili şi credincioşi ţării, ceea ce a determinat o mobilitate deosebită a sfatului domnesc. Totodată, domnul s-a sprijinit pe masele
ţărăneşti, preocupîndu-se de prosperitatea agriculturii, înţelegînd că majoritatea
locuitorilor ţării trăiau la şes şi nu în păduri sau în munţi, unde se retrăgeau
numai din faţa cotropitorilor. O altă categorie socială pe care Ţepeş s-a sprijinit
au constituit-o tîrgoveţii, negustorii şi meşteşugarii, care, în schimbul protejării
lor, îi asigurau sumele băneşti necesare visteriei ţării. In scopul dezvoltării comerţului, Vlad Ţepeş a întreţinut relaţii comerciale cu Transilvania şi Moldova,
fiind primul care a deschis şi a utilizat Valea Prahovei, care a fost menţionată
pentru întîia oară în hrisovul emis la 7 octombrie 1476. Prin toate acţiunile sale,
Vlad Ţepeş a încercat să ducă la dezvoltarea economică a Ţării Româneşti, concretizată printr-un program bine chibzuit, enunţat la 10 septembrie 1456, într-o
scrisoare adresatc'l braşovenilor. Cu această ocazie, el arăta că dorea să devină
un domn puternic în interior, pentru ca apoi să se poată impune în faţa duşma
nilor din afară. Mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop au constat în
aplicarea legii prin judecăţi drepte, care nu ţineau seama de starea socială a celui
vinovat. Pedepsele aplicate erau deopotrivă de drastice fie pentru boier, fie
pentru cleric, tîrgoveţ sau ţăran.
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Pe plan extern, principalul duşman pe care l-a înfruntat şi l-a învins a fost
Mehmed II El Fatih, Din păcate, răsplata pentru biruinţa asupra otomanii-Or a
fost o nouă şi grea lovitură, deoarece lfomnitorul a avut de luptat împotriva unor
vechi inamici, a propriului său frate Radu cel Frumos susţinut de boierimea valahă trădătoare, de negustorii saşi dornici să se răzbune şi să redobindească dreptul de participare la comerţul oneros în sudul Munţilor Carpaţi. In aceste condiţii Vlad Ţepeş nu a putut să reziste, fiind înfrint şi intemniţat.
Cartea pe care o prezentăm, rod al unei atnPle cercetări a documentelor româneşti şi străine despre Vlad Ţepeş, deşi este scrisă, după cum mărturiseşte
însuşi autorul, pentru marele public, stirneşte în aceia.şi măsură şi interesul specialiştilor. Concluziile originale la care ajunge autorul pe baza propriilor reflecţii
privind viaţa şi activitatea ilustrului domn român, aduc elemente noi, capabile
să stîrnească discuţii şi interpretări ale unor momente din istocia Ţării Româneşti din secolul XV. Limbajul folosit de autor este viu, adecvat momentelor din
istoria românilor, documentele folosite sint alese cu gr11a, iar comentarea lor
este făcută în mod competent, în aşa fel incît nu pot stirni nici un dubiu referitor la epoca şi evenimentele prezentate.
Mircea Dan

Lazăr

SIMION RETEGAN, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), ClujNapoca, 1979, 268 p.
Editura Dacia din Cluj-Napoca a pus în circuitul ştiinţific o carte de mult
aşteptată de specialişti: Dieta românea5că a Transilvaniei (1863-1864), semnată
de cunoscutul istoric clujean Simion Hetegan. Rod al unei îndelungate şi laborioase cercetări în arhivele din ţară şi străinătate lucrarea amplifică şi sistematizează documentarea privitoare la unul din momentele cele mai importante din
îndelungat zbuciumata istorie a neamului românesc din teritoriul intracarpatic momentul care, aşa cum se subliniază în Cuvîntul înainte, transformă naţiunea
română din Transilvania
din ,.misPra plebs contribuens" în naţiune politică participantă directă la viaţa publică a ţării sale.
Lucrarea este structurată pe mai multe capitole. chiar dacă nu li _s-a dat
acest nume generic, fiecare clin ele avindu-şi bine ales atit locul în ansamblul
volumului cit şi justificarea indispensabilităţii sale. Le vom lua pe rind. „Structura social-economică a burgheziei romăneşti din Transilvania în anii regimului
liberal", urmăreşte şi reuşeşte să demonstreze două probleme deosebite pentru
înţelegerea evenimentelor epocii. In primul rind fom1area, dar mai ales dezvoltarea treptată a burgheziei româneşti, în al doilea rind înţelegerea de către aceasta
a necesităţii creerii unei baze de masă pentru acţiunile sale politice. Şi realizarea
acestei baze - uşurată de existenţa unor interese comune pe diferite planuri între
burghezia în dezvoltare şi acei din rindul cărora ea se ridicase nu cu prea mult
timp în urmă. O insistenţă aparte asupra relativ rapidei dezvoltări a „inteligenţei româneşti". Merită şi trebuie reţinute două dintre sublinierile autorului, sublinieri pe care le socotim a fi nu numai binevenite ci şi absolut necesare. Prima,
aceea că în epoca dată burghezia românească avea interese atît economice şi sociale cit şi aspiraţii politice comum· cu masa ţărănească pe sprijinul cărei-a se
putea baza în realizarea lor: „democratismul românesc din 1848 sau din 1863-64
nu a fost cum uneori s-a spus, o atitudine de conjunctură şi cu atit mai puţin un
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acces demagogic, menit să atragă masele" (p. 16). A doua, faptul că, pma la un
anumit punct, politica Vienei a corespuns interesel-0r naţiunii române, iar faptul
că funcţionărimea românească s-a raliat politicii vieneze nu justifică imputarea
care i s-a făcul de multe ori, aceea de „unealtă a camarilei" (p. 22).
Analiza făcută de autor asupra structurii burgheziei româneşti este, socotim,
foarte amplă şi documentată şi vine să lămurească o serie de probleme legate
de lupta naţională a burgheziei româneşti în această perioadă.
!n continuare autorul se opreşte asupra „Acţiunii politice româneşti în anii
premergători dietei" analizînd evenimentele care au decurs din emiterea Diplomei
din 20 octombrie 1860 şi a Patentei din 26 februarie 1861, din împotrivirea nobilimii maghiare faţă de aplicarea în practică a prevederilor acestor acte, din postarea ei pe poziţiile din 1848 şi pe legile emise în timpul revoluţiei, cu un cuvînt,
refuzul acestei nobilimi de a ajunge la un compromis cu Viena - singura excepţie fiind aceea a recunoaşterii dreptului de folosinţă a limbilor naţionale în problemele administrative - locale. Şi de aici, fireşte, lupta naţionalităţilor din Transilvania şi în primul rînd a românilor, pentru drepturile care li se refuză din
nou cu atita îndirjire. Sînt aici trecute în revistă şi analizate, fireşte, principalele
acţiuni politice româneşti cuprinse în perioada dintre emiterea acteloc deja amintite şi convocarea dietei de la Sibiu: memoriul către împărat din 10 decembrie
1860, conferinţa naţională de la Sibiu, atitudinea faţă de conferinţa regnicolară
de la Alba Iulia, în fine, participarea deputaţilor români la dieta din Pesta şi
din nou, neînţelegerea de către clasele rnnducătoare maghiare a necesităţii rezolvării· problemei naţionalităţilor din Ungaria. Se insistă asupra reorganizării
administrative a Transilvaniei, asupra ciocnirii între dorinţa românilor de o
complet nouă reorganizare şi aceea de restaurare a reprezentanţelor de la 1848,
susţinută de vîrfurile nobilimii maghiare. Se subliniază unitatea de acţiune a românilor, organizarea lor în vederea realizării acestei unităţi, rolul presei în coordonarea acţiunilor politice româneşti. Se apreciază rolul şi importanţa conferinţei
naţionale româneşti de la Sibiu (8-11 aprilie 1863), influenţa ei asupra declanşării conflictului între conducătorii români aripa nxxkrată condusă de Andrei
Şaguna şi Vasile Ladislau Pop şi aripa radicală avînd in fruntea sa pe George
Bariţiu şi Ioan Raţiu. Trebuie să subliniem aici faptul că autorul nu omite să
trateze şi problema reorganizării scaunelor şi districtelor a.şa-zise săseşti, problemele care frămîntă celelalte naţionalităţi locuitoare în Transilvania.
Oprindu-se asupra „Preparativelor pentru dietă" autorul face mai înUi o
analiză a modului cum era ea concepută de for(;ele politice care se înfruntau
(români şi maghiari în primul rînd) dar şi a politicii moderatoare a guvernului
vienez, teama sa de a nu da prea mult nici uneia din cele două tabere. Preparativele pentru dietă au durat mult, s-au tergiversat în funcţie de interesele şi
orientarea politică vieneză; începute în 1861, ele vor fi reluate, modificate, adaptate, se va elabora un regulament electoral liberal pe baza căruia să se efectueze
alegerile dietale. Asupra acestei probleme autorul se opreşte în mod deosebit, fă
cînd o amplă analiză a dezavantajelor pc care le prezenta ea pentru români menţinerea censului electoral fiind unul din marile tare ale acestui regulament
electoral. Alegerea comitetelor electorale a fost o nouă etapă în pregătirea dietei,
deloc îmbucurătoare pentru români, în marea lor majoritate elementul maghiar
fiind preponderent. Românii nu dezarmează însă. Pregătirea masei de alegători
- în speţă a ţărănimii - este un punct important, de modul în care ea va şti
.'->ă-şi ceară şi să-şi exercite dreptul electoral depinzînd succesul românilor in
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alegeri. Se

insistă asupra acestui aspect, asupra activităţii pe acest tărîm a presei
asupra îndrumărilor date de fruntaşii politici români, asupra rolului
important al preoţilor şi învăţătorilor „în 1863 ţărănimea română a intuit pe deplin gravitatea momentului, a acţionat pretutindeni pe măsura acestei gravităţi
Ei i se datorează în primul rînd marele succes electoral al românilor din 1863"
(p. 70). Sînt prezentate aici diverse moduri în care s-a încercat intimidarea ţăra
nilor alegători, folosirea unor pretexte transparente pentru anularea unor voturi
exprimate sau împărţirea voturilor aceluiaşi candidat după modul de pronunţare
a numelui acestuia. Şi totuşi, în ciuda tuturor greutăţilor, românii obţin majoritatea locurilor în dietă. Aceasta îşi poate începe activitatea.
Inceputului acestei activităţi, desfăşurării sale, rezultatelor activităţii dietale
îi sînt dedicate urmâtoarele capitole. Sint date, la început, numele celor mai de
seamă deputaţi români şi saşi, subliniindu-se însă şi refuzul celor maghiari de a
lua parte la dezbateri precum şi explicaţiile date de contemporani acestui boicot
politic şi interpretările la care a dat loc. Autorul conchide că refuzul acesta se
motivează numai prin minoritatea mandatelor obţinute de maghiari, cu atit mai
mult cu cit ei vor participa la lucrările dietei din Cluj din 1865, unde vor obţine
majoritatea scaunelor de deputaţi. Nu este însă neglijată nici atitudinea unei grupări radicale maghiare care a pledat pentru colaborare în cadrul dietei, grupare
condusă de Bethlen Miklos şi sprijinită de istoricul K6vary Lâszl6.
O amplă analiză se face mesajului de tron şi răspunsului dat de dietă- acestuia, poziţiilor pe care s-au situat deputaţii români, fiind scoase în evidenţă discursurile ţinute de G. Bariţiu şi A. Şaguna.
Recunoaşterii egalităţii naţiunii române şi a confesiunilor sale îi sînt dedicate următoarele pagini ale volumului, această lege fiind „cea mai disputată
dintre toate şi de rezolvarea ei legindu-se pentru totdeauna numele dietei din
1863-1864". In prezentarea acestei probleme autorul procedează la trecerea în revistă a principalelor momente care s-au înscris în istoria disputelor pe care le-a
generat, cu specială privire asupra anilor 1848-49. Se insistă apoi asupra diverselor modalităţi de rezolvare, aduse în dezbaterile dietei, făcîndu-se o retrospectivă
asupra programelor româneşti din 1860, asupra conferinţelor din 1861, asupra reorganizării administrative a Transilvaniei şi a disputelor cărora ea le-a dat naş
tere. Revenind la discutarea problemei în dieta sibiană sînt amplu prezentate
cele patru proiecte de lege depuse spre dezbatere: al guberniului, al comisiei dietale şi două ale consilierului gubernia! sas Iakob Rannicher, făcîndu-li-se o amplă
analiză comparativă. Se trece apoi Ia prezentarea celor mai semnificative- cuvintări rostite cu ocazia dezbaterii inarticulării: ale lui T. Cipariu, Al. Şt. Suluţiu,
A. Şaguna, V. L. Pop, I. Puşcariu şi, bineînţeles a lui G. Bariţiu. In fine, se
ajunge, la 7 septembrie, la votarea proiectului de lege al comisiei, proiect care a
suferit doar cîteva modificări neesenţiale. Sancţionată de împărat în 26 octombrie
1863 „hotărîrea adunării legislative de la Sibiu care finalizează Ia mijlocul secolului naţionalităţilor, un efort început cu un veac şi jumătate înainte, constituie în istoria românilor transilvăneni o realizare politică de cea mai mare importanţă" (p. 125-126).
Urmează un nou pas: recunoaşterea limbii române ca limbă oficială a Transilvaniei. In prezentarea acestei probleme autorul procedează deasemeni la o trecere în revistă a principalelor momente din şirul strădaniilor intelectualităţii transilvănene pentru păstrarea şi afirmarea limbii acest element definitoriu al unei
naţiuni de la tendinţele latinizante ale şcolii ardelene, la diversele perioade

româneşti,
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istorice în care limba oficială a fost fie cea latină, fie cea germană, fie, după
1791, cea maghiară (pentru anumite domenii ale vieţii publice). Este prezentată
situaţia de tolerată în care se găsea limba română şi căile prin care ea reuşea
să se menţină şi să se difuzeze în cercuri cît rhai larg posibile: biserica, şcoala,
presa precum şi discuţiile purtate pe marginea problemelor legate de limbă în
dietele transilvănene, cu deosebită insistenţă asupra situaţiei create în 1848 cînd
limba română pătrunde - pentru scurt timp - în anumite ramuri ale vieţii
publice. Sînt amplu prezentate opreliştile de tot felul în faţa dorinţei de introducere a limbii române ca limbă oficială - mai ales după 1860, strădaniile intelectualităţii de a demonstra viabilitatea limbii, posibilităţile ei de a face faţă
cerinţelor impuse de oficializarea sa. Este subliniată dorinţa manifestată pe această
linie în diverse puncte ale Transilvaniei, declararea ei ca limbă oficială în diferite sate, comune, oraşe, districte, alegerea chiar de juzi, juraţi, învăţători, notari
cunoscători ai limbii române, recunoaşterea, la 21 aprilie 1863, a dreptului de a
fi folosită în dieta ţării. Sint înfăţişate în continuare dezbaterile care au avut loc
în dietă pe marginea problemelor legate de limbă, scindarea fruntaşilor politici
români şi plasarea fracţiunii funcţionăreşti în frunte cu Vasile Ladislau Pop,
pe o linie apropiată mai mult de interesele guvernului decît ale românilor, discuţiile care au avut loc pe marginea diverselor prevederi ale proiectului de lege,
amendamentele propuse şi, în majoritatea lor, respi·nse.
Legea odată votată va fi pusă în aplicare înainte de sancţionarea ei de către
monarh, dind astfel posibilitatea eludării sale sub diverse forme, fapt care va
provoca, în anii următori, nemulţumiri pe diverse planuri. Dar chiar dacă aplicarea ei a fost efemeră iar rezultatele n-au avut timp să se arate, importanţa ei
nu poate fi nici negată, nici minimalizată.
In a doua sesiune a dietei, pe ordinea de zi se vor afla în discuţie alte
probleme - la fel de importante ca şi pînă atunci - dar atmosfera dezbaterilor
este alta, generată fiind pe de o parte de starea de spirit a românilor, pc. de altă
parte de schimbarea de atitudine a curţii din Viena faţă de problemele care interesau pe români. Sînt evidenţiate de către autor schimbările intervenite în atitudinea românilor faţă de Viena, în raporturile dintre români şi saşi, încercările
celor din urmă de a atrage şi pe deputaţii maghiari la dezbaterile dietale.
Una din problemele importante puse în discuţie a fost aceea a înfiinţării
unui Tribunal suprem al Transilvaniei. In prezentarea sa autorul procedează mai
întîi la o trecere în revistă a organizării justiţiei transilvănene, a abuzurilor de
tot felul întîlnite la diverse instanţe de judecată, a neajunsurilor suportate în
primul rînd de ţărănime, în condiţiile menţinerii în vigoare a codului civil austriac
şi după anul 1861. Este deasemeni prezentată, pe larg, organizarea existentă în
justiţia transilvăneană în momentul deschiderii dietei cu prezentarea explicită a
tuturor forurilor de judecată şi a sarcinilor ce le compet. Problema pusă la ordinea
zilei era, în 1861, obţinerea separării justiţiei de administraţie, simplificarea procedurii, desfiinţarea „tribunalelor singulare", în care una şi aceiaşi persoană avea
şi atribuţii administrative şi judecătoreşti. Conflictul cu Viena va atinge apogeul
în 1864 cînd se va refuza constant cererea românilor de a se înfiinţa un tribunal
suprem, ca for de a treia instanţă, cu sediul în Transilvania, stabilindu-i-sc reşe
dinţa la Viena. Autorul înfăţişează pe larg opiniile şi argumentele lui Bariţiu,
Suluţiu şi a altor fruntaşi politici români dar şi a celor saşi care consideră neavenită înfiinţarea forului judC'cătoresc dorit de români. In fine, cu aportul deputaţilor maghiari românii obţin cu o majoritate de 7 voturi asupra deputaţilor·
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stabilirea sediului Tribunalului suprem in Transilvania. Dar maşinaţiunile
de culise abil conduse de sus şi respingerea legii de către Viena, duc la o nouă
dezbatere în dietă a proiectului, cu modificările impuse în capitală - şi noua
votare care aduce ciştig de cauză Vienei: sediul Tribunalului suprem este fixat
aici, iar preşedenţia sa este încredinţată lui Vasile Ladislau Pop. Cu toate acestea,
simpla înfiinţare a acestui for judecătoresc a fost un pas important in simplifi-carea şi modernizarea justiţiei transilvănene.
O altă problemă care a suscitat vii şi îndelungate dezbateri în dietă, a fost
legea electorală, lege care „constituia centrul vital al întregii vieţi politice" (p. 182)
de mărimea censului prescris depinzînd gradul de contribuire a maselor la procesul de conducere a statului. Pentru lămurirea acestor probleme autorul procedează la prezentarea substratului său naţional dat fiind faptul că majoritatea românilor, ne răspunzind exigenţelor de cens, nu-şi puteau exercita dreptul electoral. Urmează o amplă analiză a legii electorale votate de dieta ungară în 1848,
.a nemulţumirilor menifestate faţă de menţinerea unui cens ridicat - dar în acel.aşi
timp diferenţiat pentru Ungaria şi Transilvania. Deasemeni sînt prezentate in
paginile volumului proiectele electorale româneşti (atit cel din 1860 cit şi cel
adoptat de conferinţa naţională de la Sibiu din ianuarie 1861) precum şi regulamentul electoral vienez din 21 aprilie 1863, pe baza căruia se vor opera alegerile pentru dieta sibiană. Acesta din urmă reţine mai mult atenţia autorului care
procedează la o amplă prezentare a sa, a schimbărilor pe care le generează apli-carea sa (modificări in structura dietei, moderni1.Area forului legislativ), nivelul
censului (menţinut la 8 florini dar incluzînd şi capitaţia), recunoaşterea limbii
române ca limbă parlamentară. Sînt prezentate apoi detaliat dezbaterile care au
avut loc în dietă pe marginea legii electorale, dezbateri care s-au întins pe o
relativ lungă perioadă de timp, discuţiile legate de instituţia regaliştilor, de mă
rimea censului (cens la care era acum supusă şi nobilimea al cărei privilegiu
electoral fusese desfiinţat), fixarea alegătorilor „din oficiu", reprezentarea oraşe
lor. Sînt deasemeni prezentate măsurile concrete de organizare şi desfăşurare a
prncesului votării. Făcind o comparaţie statistică a structurii corpului electoral
transilvănean din 1848 şi din 1863 autorul trage concluzii asupra schimbării structurii sale, a creşterii ponderei elementului rural şi, implicit, a scăderii numărului
de alegători din mediul urban, asupra componenţei sale sociale şi etnice.
Acest statut electoral, propus de Viena in aprilie 1863 va fi adoptat de dietă
ca lege electorală definitivă a Transilvaniei, dar din păcate el nu va mai cunoaşte
ralificarea monarhului, dat fiind că intre timp începuseră tatonările pentru adoptarea unei noi formule de guvernare - dualismul. - Acest pact urma să ducă
la sacrificarea tuturor realizărilor româneşti din anii activităţii dietale - ani în
care acţiunea politică românească a avut un puternic sprijin în masa ţărănească.
Dealtfel problemele de interese pentru ţărănime au stat şi în atenţia lucrărilor
dietei - lucru firesc dealtfel dacă luăm în considerare interesele naţionale connme, faptul că locuitorii satului au C'Onstituit baza de masă a mişcărilor naţionale
ale românilor. Pentru prezentarea dezbaterilor agrare ale dietei, autorul pleacă
-de la sublinierea limitelor patentei urbariale din 1854 care rezolva numai pre>hlema iobagilor de pe pămînturile urbariale dar nu şi ale iobagilor alodiali şi
ale jelerilor. Desăvîrşirea acestei legi agrare va fi una din preocupările pennanente din anii următori promulgării sale, ea fiind formulată ca o necesitate în
petiţii, cereri, plingeri. Abia dieta de la Sibiu dădea posibilitatea rezolvării, prin
lege, a acestei probleme vitale. Impresionant este modul în care autorul prezintă
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visurile şi năzuinţele ţărănimii romăne - gîndul şi speranţa sa legate de „învă
ţaţii" de la Sibiu, „părinţii patriei" (p. 215-216). Sînt prezentate citeva dintre
petiţiile înaintate în aceşti ani dietei din diverse centre ale Transilvaniei, dar şi
unele din încercările ţăranilor de a rezolva singuri - prin forţă - problemele
care ii frămîntă.
Primele încercări de a supune spre dezbaterea dietei aceste probleme datează din 1863 şi aparţin lui Ioan Raţiu (subliniem că una din propunerile făcute
de acesta urmărea soluţionarea problemei ţăranilor secui din scaunele Odorhei,
Ciuc, Arieş, Trei Scaune şi Mureş). Pe poziţii asemănătoare se situează şi I. Puş
cariu care a avut deasemeni iniţiativa unor proiecte prezentate dietei. Din partea
guvernului a fost deasemeni propus un proiect spre dezbatere dar el se mărginea
la unele modificări neesenţiale care nu afectau punctele vulnerabile ale pa·tentei:
quantumul despăgubirilor acordate foştilor proprietari, răscumpărarea jelerilor de
către stat şi stabilirea naturii pămînturilor (alodiale sau urbariale). Cu toate limitele şi scăderile sale, date fiind condiţiile create în dietă prin discuţii contradictorii, proiectul propus de guvern a fost votat cu foarte mici schimbări.
Ultima parte a lucrării este consacrată dezbaterilor asupra căii ferate, finanţelor, armatei şi administraţiei. Autorul procedează la o prezentare a situaţiei
.existente în Transilvania la momentul dat: înapoierea economică, inexistenţa căi
lor de comunicaţie, a institutelor de credit, sistemul vamal greoi; sînt deasemeni
!Prezentate speculaţiile făcute pe marginea hotărîrii referitoare la traseul primei
linii ferate (rivalitatea între Braşov, Cluj, Sibiu) precum şi argumentele pro şi
·contra fiecăreia din variantele propuse de diverse grupări economice.
ln dietă, problema a fost ridicată de către Karl Maager, preşedintele Camerei
de Comerţ din Braşov, care susţine necesitatea liniei ferate pe traseul care urma
să unească Oradea cu Braşovul, Dietei i-a revenit sarcina de a hotărî asupra continuării liniei deja existente (Arad-Alba Iulia) şi de a fixa continuarea sa spre
Sibiu sau spre Braşov.
ln problemele financiare atribuţiile dietei erau limitate, fiind trecute în
('.Ompetenţa senatului imperial. Autorul prezintă raportul stabilit prin Diploma
Leopoldină între bugetul propriu al Transilvaniei şi bugetul general al statului,
competenţele dietei pc linie financiară în diverse perioade istorice. Pentru anii
fiinţării sale dieta sibiană a cerut să fie informată asupra tuturor problemelor
financiare ale statului. Dar principală rămîne chestiunea impozitelor, socotite deosebit de apăsătoare de către transilvăneni. Aici autorul procedează la o amplă
explicare, bazată pe analiză statistică, a sistemului fiscal al Transilvaniei, prezintă cererea dietei înaintată guvernului (pentru desfiinţarea capitaţiei şi reducerea dării pentru pămînt) precum şi dezbaterile pe marginea „fondului de concurenţă" pe anii 1864 şi 1865 (P. 237-239). Dar cele mai mari nemulţumiri s-au
manifestat în legătură cu fondul pentru despăgubirile urbariale, fond constituit
prin perceperea aşa numitului „arunc mare", fond care depăşea în Transilvania,
comparativ cu suprafaţa pămîntului şi a iobagilor eliberaţi, fondurile similare
din alte ţări şi provincii ale coroanei.
ln atenţia dietei a stat şi necesitatea schimbării legii din 1858 care stabilea
durata serviciului militar la 10 ani. Ea a încercat uşurarea situaţiei tineretului
- sătesc în special - prin cererea unei serii de modificări la această lege, privitoare la durata serviciului militar şi la sistemul scutirii de acest serviciu.
O altă - şi ultimă problemă - dezbătută la Sibiu, a fost aceea a organizării
administrative a Transilvaniei. Fără a insista asupra modurilor de organizare care
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s-au succedat în principat, autorul face o scurtă consideraţie asupra orgamzaru
comitatense din 1861, oprindu-se la proiectele guberniale din 1863 şi 1864 - acesta
din urmă prevăzînd împărţirea Transilvaniei în 9 unităţi administrative. Legea
n-a mai putut fi dezbătută însă din cauza prorogării şi apoi a dizolvării dietei.
Oprindu-se asupra acestui capitol, autorul procedează la o prezentare a relaţiilor Viena-Pesta, modificările survenite în orientarea politică vieneză, tatonă
rile mai întîi, tratativle mai apoi, dintre cele două capitale şi, în fine, pactul
dualist. Firesc, este prezentată atitudinea românilor, modul în care au primit
sacrificarea lor şi a intereselor lor, revolta şi încercarea lor de a se opune, boicotarea dietei de la Cluj din 1865, Memoriul din 1866, Pronunciamentul de la Blaj
din 1868, constituirea partidelor naţionale în 1869.
Volwnul cuprinde, în final, un număr de patru anexe: statistica alegători
lor transilvăneni după legile electorale din 1848 şi 1863 şi cei conscrişi la ·-vot
pentru alegerile din 1869 pentru dieta Ungariei, tabele întocmite pe baza datelor
extrase din Arhivele Statului Budapesta şi Arhivele de Stat din Cluj-Napoca
precum şi, fireşte, un Indice onomastic.
Lucrarea pe care ne-am propus să o prezentăm atenţiei specialiştilor - dar
deopotrivă nespecialiştilor iubitori ai istoriei pămîntului românesc din arcul intracarpatic - se remarcă nu numai prin documentaţia deosebit de amplă pe ·care
se bazează şi nu numai prin organizarea internă a materialului. Se cere remarcată permanenta încadrare a istoriei româneşti în ansamblul general european,
compararea permanentă a unor situaţii şi fapte cu altele, similare, din alte- ţări
şi provincii ale imperiului şi, mai departe, din Franţa şi Anglia. Remarcăm deasemeni limbajul cărţii care captivează de la prima pînă la ultima pagină - departe de stilul în general rigid al lucrărilor de gen. Pornind de la şi bazîndu-se
pe date şi documente - de arhivă în primul rînd - autorul reuşeşte, tocmai
prin acest limbaj propriu, pe care îl stăpîneşte cu precizie, să creeze o vi-ziune
amplă şi clară a problemelor epocii, a luptei românilor, a eşecurilor şi a succeselor lor, dind impresia lectorului că este parte integrantă a acestei mari frăm1n
tări româneşti concentrată în jurul dietei sibiene.
O remarcă se impune pentru sugestiva supracopertă a lucrării semnată· de
Florian Alex. Milan, pentru acest tricolor frînt încă pentru perioada prezentat<l
în lucrare, dar care va cunoaşte întregirea sa definitivă şi ireversibilă după ·actul
de la 1 decembrie 1918.
Rodica Irimescu

Gheorghe Ghimeş, Gîndirea
România, Bucureşti, 1979, 435 p.

social-politică,

antimonarhică

şt

republicană

din

Lucrarea lui Gheorghe Ghimeş, apărută la sfîrşitul anului 1979, în Editura
enciclopedică, are un caracter antologic, cuprinzînd un vast material
documentar asupra gîndirii social-politice al poporului român de-a lungul timpului, - de la Dimitrie Cantemir şi prezentînd material şi fapte din 27 de autori
(istorici, ziarişti, oameni politici, etc.), redă 81 de articole complete şi 24 fragmente
(de articole) privitoare la ideea republicană, precum şi 44 de documente din di ferite arhive.
Studiul lui Gheorghe Ghimeş este elaborat în urma cercetărilor numeroase,
atît a materialelor mai sus menţionate, cit şi a celorlalte lucrări monografice· şi
ştiinţifică şi
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antologice apărute pînă în prezent, în răstimpul a peste 8 decenii, decînd ideile
socialismului au pătruns în toate provinciile româneşti, idei mobilizatoare susţi
nute de cadre devotate scopurilor urmărite, ca Constantin Mille, Constantin Dob~o
gcanu Gherea, Anton Bacalbaşa, etc.
Ideea de republică este prezentă din timpuri vechi la români. Domnitorii
români nu au deţinut puterea prin „dreptul divin", erau aleşi de Sfatul domnesc,
ideea de succesiune nu era cunoscută nici uzitată. Este de subliniat menţiunea
lui Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei", unde, referindu-se la existenţa
unor ţinuturi care cuprindeau zeci de sate şi unde după patru secole de existenţă
se menţineau vechile obşti săteşti: Cîmpulung în Suceava, Vrancea în Putna şi
codrul Tigheciului în Fălciu. In document se arată: „ ... locuitorii din cele trei
ţinuturi ale Moldovei nu sînt supuşi nici unui boier şi fac la un loc un fel de
republică" (p. 57).
Autorul menţionează şi răscoala lui Gheorghe Doja, la 1514, care a avut un
caracter antimonarhic pronunţat, cînd Doja a dat o proclamaţie prin care cerea
doborîrea monarhiei şi proclamarea republicii.
Nici cronicarul moldovean Grigore Ureche nu se împăca cu ideea de conducere autocratică a ţării, conducere la bunul plac al domnului unde legile, dreptatea sînt un apanaj al acestuia.
Un fiu al pămîntului hunedorean, Ion Budai Deleanu s-a distins prin afirmarea ideilor sale republicane în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea,
idei pentru o nouă aşezare a societăţii, pe baze democratice. In „Ţiganiadaw, el
atacă cu putere instituţia monarhică: „ ... în monarhie numai monarhul porunceşte după voie şi ceilalţi caută s-asculte; fiind un adept a lui J. J. Rousseau,
el se pronunţă astfel: „ ... în republică nu se dau porunci volniceşti, ci după legi
aşezate şi toţi cetăţenii au asemenea drepturiw ... pentru că republica este o stă
pînire unde precum norodul aşa şi cei aleşi din norod să aibă cuvînt şi sfat Ia
trebile ţării de obşte". (p. 60).
Influenţaţi de revoluţia franceză, un grup de boieri moldoveni, din „starea
de jos", au întocmit, în 1802, la Iaşi, un proiect de constituţie românească de
orientare republicană „Plan sau formă de oblăduire republicană".
Documente preţioase sînt redate în volumul pe care-l prezentăm, privitoare
Ia mişcarea lui Tudor Vladimirescu; menţionăm documentul inedit, provenind din
comitatul Hunedoara, prin care nobilimea alarmată se adresează consilierului
comitatens astfel: „Ştirile care în fiecare zi vin tot mai numeroase din toate păr
ţile, ne încredinţează în mod neîndoielnic, tă poporul e pregătit de răscoală îndreptată împotriva nobilimii funciare, ameninţînd-o cu pieirea şi monarhia ... "
(p. 75).
Acţiuni cu caracter republican premergătoare revoluţiei de la 1848 s-.au produs în diferite ţinuturi româneşti. Autorul se opreşte la cîtcva din acestea o.şa
cum a fost cea a societăţii secrete „Constituţia" din Lugoj, la 1830 al cărei iniţia
tor a fost Dimitrie Stoichescu, care tindea spre aşezarea statului pe baze constituţionale, mişcare inspirată din ideologia burgheză, în curs de formare, programul urmărind să fie realizat prin ridicarea maselor populare. Este o manifestare
pentru înfăptuirea unui stat de formă republicană. O altă societate conspiratlvă
româno-polonă de data aceasta, s-a organizat în anul 1834, de către tînărul revoluţionar polonez Adolf David, refugiat în Transilvania, cu sediul la Sibiu, dar
care avea ramificaţii şi în Banat precum ~i în Ţara Românească. Principalul
obiectiv al societăţii era unirea politică a ţărilor române într-o republică de-
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mocratică; pe lingă aceasta se preconiza egalitatea cetăţenilor, drepturile şi datoriile lor, desfiinţarea titlurilor de nobleţe, vot universal, libertatea muncii, reforma agrară etc. (p. 78). ln anul 1838 în Ţara Românească Ion Cimpineanu a
elaborat „Declaraţia de principii a partidei naţionale" şi proiectul de constituţie,
care proclama „suveranitatea română, patria slobodă şi independentă a tuturor
românilor", iar în Moldova se înregistrează, în 1839, „Conjuraţia federativă", condusă de Radu Leonte, care urmărea să îndepărteze regimul autocrat a lui Mihail
Sturdza. Demnă de menţionat !'Ste şi activitatea revoluţionară, desfăşurată de o
societate secretă, organizată şi condusă de Dimitrie Filipescu, în Muntenia la
1840, oare îşi propunea lichidarea regimului feudal şi instaurarea unei republici
democrate. Preocupări descoperite cu ocazia anchetelor organizate de autorităţile
de stat. ln urma analizei acestei ultime acţiuni, organizată în diferite provincii
româneşti, autorul ajunge la concluzia că exista un program unic, care viza constituirea „statului daco-român" şi care a avut drept rezultat împlinirea aspiraţiilor
naţionale pentru acea etapă, cind gîndirea progresistă din ţara noastră, ca şi
ecoul revoluţiei franceze au contribuit substanţial la pătrunderea şi răspindirea
ideii ·republicane, ca cerinţă a progresului social, instaurarea unui regim republican şi democratic.
O dată cu declanşarea revoluţiei de la 1848, afirmarea ideii de republică devine un obiectiv principal. Nicolae Bălcescu lansind lozinca „Domnia poporului
prin popor", el a dat un conţinut complet acţiunilor ulterioare despre existenţa
republicii, despre realizarea sa în ţara noastră, „ ... care trebuie să fie nu numai
naţională ci şi democratică şi socială". Bălcescu cerea, în mod răspicat, ca domnia
să fie desfiinţată prin lege, pentru că „ ... ori cit ai scădea din putere, domnia
rămine tot domnie şi ori cit vei infrina pe un domn, anevoie va fi a-l face pe
el ... a uita vechiul obicei, a-l opri de a se crede măcar mare stăpin al ţării din
mila lui Dumnezeu" (p. 85). Bălcescu susţinea că pentru stările sociale româneşti
este necesară instituirea unei republici democratice, cea mai potrivită formă statală, deosebind-o categoric de republica aristocratică. „ ... zic, democratică, ca să
arăt că puterea statului şi drepturile lui trebuie să fie în mina poporului întreg,
şi a o deosebi de republica aristocratică, în care puterea este în mina unor oameni
ce se cheamă nobili sau boieri". (p. 84).
O figură reprezentativă a revoluţiei din 1848, a fost Simion Bărnuţiu, care a
elaborat studii temeinice despre structura statului republican, luind de bază republicile - greacă şi romană -, pe care le-a tratat principalelor obiective ale
aspiraţiilor poporului român, atît în cadrul revoluţiei de la '48, cit şi mai tîrziu
cu prilejul unirii ţărilor române. Bărnuţiu era un adversar hotărit al monarhiei
ca şi Bălcescu, „ ... fie ea despotică absolutistă sau ereditară, păminteană sau
străină", combătînd cu deosebire principiul dinastic, generator de privilegii şi care
poate crea inegalitatea între oameni. La fel ca şi Bălcescu, Bărnuţiu susţine că
pentru români forma statală cea mai bună este republica „ ... pentru că e cea
mai acomodată după natura lor şi a umanităţii" (p. 98).
Un alt militant de seamă din '48, C. A. Roseţti, un înfocat partizan al unirii
cu celelalte popoare care au aceleaşi aspiraţii cu românii, declară: „Voim o republică română şi o s-o dobîndim îndată ce ne vom uni cu noi înşine şi cu celelalte popoare revoluţionare, mai ales acum, cind se va deschide lupta cea mare
intre tiranie şi libertate, intre privilegiaţi şi popoare". Iar Cezar Bolliac participant activ şi el la revoluţia din '48, adept convins al unirii forţelor revoluţionare
împotriva tiraniei, scria în 1848: „ ... astăzi nu sînt luptele între cutare şi cutare
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naţie, între cutare şi cutare împărat; astăzi este o singură luptă în toată Europa,.
este lupta intre libertate şi tiranie, intre popoare şi dinastii" (p. 118). După înfrîngerea revoluţiei, Bolliac se situează pe poziţii antidinastice, sprijinind cu
toată puterea alegerea lui Alexandru Ion Cuza, susţinind şi reformele progresiste
din vremea lui, iar cînd cercurile reacţionare au pus problema aducerii unui prinţ
străin în ţară, el s-a împotrivit cu vehemenţă, declarind: „ ... Ori care naturalizare, p-a mică sau p-a mare veţi oferi-o magestăţii ce voiţi să cereţi, nu-i poate
fi de nici un folos, şi mai adaugă un pericol asupra voastră care nu recunoaşteţi
mei datoriile nici natura, nici religiunea, nici legile ţării noastre; care. după f'C
a-ţi vîndut opinca iarăşi privilegile arvuniţi şi ţara străinului" (P. 121).
Autorul analizează în continuare realizarea unirii Moldovei cu Ţara Românească şi alegerea în fnmtea ţării unite a lui Alexandru Ton Cuza care a creat
un cadru prielnic pentru înlăturarea rînduielilor feudale şi dezvoltarea relaţiilor
de producţie; pe plan social se afirmă tot mai pregnant cele două clase principale,
cu interese opuse: burghezia şi proletariatul. S-a creat un cadru propice care a
condus Ia cucerirea independenţei naţionale, şi făurirea statului naţional unitar,
înfăptuirea consecventă a obiectivului revoluţiei democratice. In această situaţie
se remarcă diversifa~area şi amplificarea activităţii politice şi ideologice, printre
care şi a gîndirii social-politice şi acţiunii practice revoluţionare pentru republică.
Chiar cu ocazia votării plebiscitului din mai 1866 pentru aducerea lui Carol
de Hohenzollern, s-au produs manifestări făţiş ostilc faţă de principele străin,
cum a fost cea din Căiuţ (judeţul Bacău), precum şi acţiunea gn'inicerilor de pe
linia Dunării care au respins însăşi ideea aducerii principelui străin votînd împotriva instaurării lui Carol. Neîncrederea şi ostilitatea maselor faţă de principele străin, coroborate cu aspiraţia întregului popor spre realizarea unităţii şi independenţei naţionale în cadrul unui stat democratic, au generat, de-a lungul
anilor manifestări deschise împotriva reprezentanţilor dinastiei hohenzollerniene,
contribuind astfel la dezvoltarea gîndirii şi acţiunii practice republicane, care a
cuprins mase tot mai largi şi a cunoscut forme variate de manifestare.
Ziaristul Al. V. Beldiman militant convins şi consecvent antiregalist nota:
„A sosit timpul cînd tn'buie să încercăm a lupta în contra însăşi a formei de
guvernămint, să răsturnăm regalitatea ... Răsturnînd regalitatea vom înfiinţa guvernul democratic al mulţimii: republica populară şi democratică" (p. 188).
Cu hotărîre deosebită s-a ridicat şi marele om de cultură Ion Heliade Rădu
lescu în Adunarea deputaţilor, unde se hotăra aducerea lui Carol pe tronul ţării,
declarînd energic: „ ... Voiţi a urca pe tronul ţării pe un străin căruia să-i daţi
ţara moştenire din tată în fiu? Nu vă jucaţi cu viaţa şi viitorul unei naţiuni. Ea
nu poate fi moştenire decît a ei însăşi ... " (p. 134).
Unul din cei mai aprigi adversari ai dinastiei şi a regelui Carol, precum şi
adept convins a republicanismului a fost Gheorghe Panu. El a desfăşurat o activitate intensă pentru a pregăti spiritele pentru o altă formă de guvernămint în
care regele şi dinastia să lipsească: „Voi lucra la răsturnarea regelui Carol I însă,
nu pentru ca să aduc pe un alt Carol pe tron . . . ci pentru a suprima pe toţi
Carolii şi toate dinastiile străine şi pămintene în Ţara Românească" (p. 179).
Militanţii socialişti susţineau, în general, că pentru orînduirea socialistă republica constituie forma de guvernămint cea mai potrivită: „Cine zice socialism,
nu poate să nu înţeleagă şi republică. Forma regalităţii nu poate să fie cu nici
un chip forma de guvernămînt socialistă . . . Socialiştii, lucrînd pentru socialism,
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lucrează

de la sine pentru republică", scrie C. Mille, care însă deosebeşte republica
de monarhie precizînd că forma burgheză republicană este o formă superioară formei monarhice, dar apreciind că deosebirea dintre ele „este aşa de
mică şi folosul iarăşi aşa de mic, incit pentru muncitorii socialişti este aproape
totuna a avea o republică burgheză sau un regat burghez" lucru dovedit de republicile din Occident unde totul a rămas ca înainte „numai firma s-a schimbat"
burgheză

(p. :257).

In continuare, lucrarea se opreşte la Constantin Dobrogeanu-Gherea care a
exprimat cu det1„ebită forţă de convingere idealul republican, analizînd în articolul
,.Socialismul şi Republică", necsitata înfăptuirii acestei republici, care să folo<:ească întregii naţiuni. El scria: „dacă voim sincer desfiinţarea monarhiei atunci
trebuie să căutăm să distingem rădăcinile, temeliile acestei instituţiuni. Dacă noi
vom putea organiza pe muncitori şi a-i face să capete stăpînirea politică, dacă prin
această stăpînire politică vom reuşi ca mijloacele de producţie, unelte şi pămînt,
să nu mai fie în mina unei singure clase ci în mina unei naţiuni întregi (p. 266).
V. G. Morţun. deputat socialist, a propus Camerei deputaţilor în 1891 un
proiect de lege prin care: „Cele 12 moşii, care alcătuiesc dotaţiunea Coroanei
instituită în 1884, se vor relua în stăpînire de stat, se vor parcela şi pune imediat în vînzare în conformitate cu legea vînzării bunurilor statului" (p. 280). Era
una din dezideratele şi revendicările sociale ce vor fi înscrise în statutele Partidului Social Democrat, constituit în 1893.
Analizînd răspîndirea ideilor socialismului în România precum şi activitatea
organizatorică a mişcării muncitoreşti, condiţiile pentru constituirea, în 1893, a
P.S.D.M.R. care a înscris în programul său dezideratul înfăptuirii republicii, ca
singură formă posibilă şi combatabilă cu socialismul, autorul subliniază că în
programul P.S.D.M.R. au fost înscrise totodată deziderate democratice şi unele
revendicări
antimonarhice ca „restrîngerea prerogativelor regelui şi mai ales a
dreptului de a schimba ministerele, de a dizolva şi proroga corpurile legiuitoare
alese", precum şi întoarcerea domeniilor coroanei la stat" (p. 283). Datorită acestui
eveniment, combatibilitatea socialiştilor, a presei, a crescut în mod vizibil, instituţia monarhiei fiind supusă unui continuu atac, ieşind în evidenţă anumiţi luptă
tori care înfruntau rigorile legii sub toate aspectele.
N. D. Cocea a fost unul din cei mai de temuţi adversari ai principiului dinastic şi a persoanei regelui, şi republican convins care a desfăşurat o lungă şi
prestigioasă activitate antimonarhică şi republicană. Sub conducerea lui, revista
„Facla" a dus o virulentă luptă împotriva regimului monarhic, pentru instaurarea
republicii. Evocînd însîngeratul an 1907, renumitul publicist a scris „Jertfa celor
12.000", în care aducea un omagiu martirilor ţărănimii, şi formula un aspru rechizitoriu la adresa regelui şi a regimului.
Revista „Facla" sub conducerea lui N. D. Cocea, a polarizat, în coloanele sale,
multe condee de scriitori şi publicişti. animate de concepţii republicane. Asupra
acestora, autorul se opreşte în continuare.
Un condei ascuţit şi deosebit de ap:·eciat împotriva monarhiei şi a persoanei
regelui a fost cel folosit de Tudor Arghezi. In magistralul său pamflet „Omul cu
ochii vineţi", cunoscutu1 scriitor referindu-se la persoana regelui, la „binefacerile" îndelungatei sale domnii scria: „ ... După 40 de ani de domnie avem un
rînd de bube: anul 1907 ... 80 la sută analfabeţi, şi fiindcă banul este cuvîntul de
ordine - corupţia acută ... lume mai căzută nu poate fi decît aceea în care
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prestigiul adevărat îl are banul, încoronat într-o zi de 10 mai, odată cu creştetul
hohenzollernului de la gurile Dunării" (p. 334).
Crearea Partidului Comunist Român, în anul 1921, a inaugurat o nouă perioadă în lupta maselor populare împotriva exploatării şi asupririi, pentru fău
rirea societăţii socialiste. P.C.R. chiar în condiţiile ilegalităţii, a continuat să propage necesitatea luptei maselor muncitoare pentru cucerirea puterii in stat, pentru
realizarea unui stat de formă republicană. Cînd, în anul 1927 s-a produs aşa numita „criză dinastică", şi partidele burghez-liberal şi naţional-ţărănesc au instituit
„regenţa", numai pentru a-şi menţine influenţa asupra palatului regal, P.C.R. demasca politica filomonarhică şi antipopulară a partidelor burgheze, avertiza opinia
publică despre pericolul „carlismului" pentru democraţie, declarind că: „Proletariatul nu poate în genere lua înăuntru unui stat monarhic o atitudine de indiferenţă faţă de problema: monarhie sau republică ... mai ales în momentul de
faţă, cind criza prin care trece monarhia ridică pe planul actualităţii problema
republicii" (p. 367).
Actul proclamării lui Carol al Ii-lea ca rege a produs adîncî nemulţumiri
in rindul maselor muncitoare, presa muncitorească manifestindu-şi dezaprobarea
faţă de monarhie şi chemînd muncitorimea la luptă pentru realizarea dezideratului republican. In ziarul „Proletarul" se scriau următoarele: „Prin socialism la înlăturarea tuturor jugurilor economice şi politice, prin socialism spre de-mocraţie politică şi economică, spre republică politică şi socială, iată lozinca limpede şi prec;să a proletariatului ... " (p. 376).
In 1931, în rezoluţia Congresului al V-lea al Partidului s-a precizat că „puterea economică şi politică se află in miinile marii burghezii şi a marilor boieri
semifeudali", :?i că ,,în fruntea puterii monarhice de stat se află primul boier regele". Ca atare s-a tras concluzia necesităţii înlăturării monarhiei şi instaurării
republicii, ca proces necesar şi inevitabil al trecerii în perspectivă la socialism.
Acţiuni aprige au desfăşurat în Iebruarie 1933 muncitorii ceferişti şi petrolişti,
împotriva politicii antipopulare a regimului burghezo-moşieresc în frunte cu monarhia. Un articol din „Scinteia", din acelaşi an, luna mai, consemna: „ ... Cel
mai mare moşier şi acţionar din România . . . Carol al Ii-lea este primul călău
al poporului muncitor de la oraşe şi sate ... Carol al II-iea este în fruntea acţiu
ni.lor de asasinare a muncitorilor şi ţăranilor în luptă" (p. 378).
Un alt prilej pentru afirmarea luptei antimonarhice a maselor muncitoare
din România l-a constituit aniversarea regală din 1935, cînd se împlineau 5 ani
de la preluarea tronului de către Carol al 11-lea. Iată bilanţul celor 5 ani
de domnie al lui Carol al II-lea publicat de „Scînteia" din 12 iunie 1935: „Singele
muncitorilor ceferişti ucişi în februarie 1933, sîngele cald al ţăranilor împuşcaţi
pentru că s-au răsculat contra perceptorilor, sau au cerut poru.mb de hrană, izlaz
pentru vite şi pămînt de muncă, gemetele sutelor de mii de muncitori şi ţărani
schinjuiţi în beciurile poliţiei şi siguranţei, ... din ordinul regelui călău Carol
al II-iea, pentru că s-au ridicat pentru drepturile de viaţă şi de muncă a maselor largi, ale poporului muncitor punctează zi de zi domnia. de 5 ani a regelui
fabricanţilor, moşierilor şi jandarmilor din România" (p. 384). Actele aventuriste
l-au dus pe Carol al II-iea cu paşi repezi spre o dictatură personală, devenită în
februarie 1938 dictatură regală. Ială cum aprecia un articol din „Lupta de clasă"
situaţia nou creată: „ ... Dictatura regală este o dictatură a unor cercuri reacţio
nare dominante ale capitaliştilor şi moşierilor ... In fruntea acestei dictaturi stă
regele dictator, cel mai mare capitalist şi moşier din România" (p. :187).
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O expresie deosebit de puternică a întregii activităţi antimonarhice şi republicane a Partidului Comunist Român a fost apariţia, în anul 1940, a broşurii
intitulată „România sub domnia lui Carol al Ii-lea de Hohenzollern". Consacrată
unui deceniu de domnie a acestuia, documentul trăgea o astfel de concluzie:
„ ... 10 ani de domnie a lui Carol de Hohenzollern au fost 10 ani de lux şi de
desfrîu pentru clica regelui Carol, 10 ani de exploatare şi opresiune sîngeroasă,
de chinuri şi lipsuri pentru populaţia muncitoare ... " (p. 403).
In anii dictaturii militaro-fasciste şi a războiului hitlerist, P.C.R., deşi acţiona în condiţiile grele ale ilegalităţii, războiului şi terorii fasciste, a găsit forţa
necesară pentru a se situa în fruntea luptei poporului român pentru libertate şi
independenţă naţională. Punind în centrul preocupării şi activităţii sale revoluţionare obiectivele naţionale, antiimperialiste şi antifasciste ale mişcării de rezistenţă pe care a organizat-o şi a condus-o, P.C.R. a continuat să exprime în
documentele sale şi dezideratul restaurării republicii. lnfăptuirea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1944 sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, a creat condiţiile pentru instaurarea, în
martie 1945, a „guvernului popular compus din reprezentanţii celor ce muncesc",
şi
apoi, în continuarea procesului revoluţionar, la 30 decembrie 1947, a „Republicii
populare". Abolirea monarhiei şi proclamarea republicii au devenit posibile şi
necesare pentru trecerea la etapa socialistă a revoluţiei, a reprezentat încheierea
inevitabilă şi victorioasă a unui proces istoric. „Ca rezultat al procesului dezvoltării istorice arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Cuvîntarea consacrată celei
de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii ~. al luptei revoluţionare a maselor populare conduse de partid, la 30 decembrie 1947, poporul român şi-a luat
soarta în propriile mîini, instaurînd Republica Populară Română, patria tuturor
celor ce muncesc de la oraşe şi sate. . . Crearea republicii constituie deci, o încununare a luptei duse de-a lungul secolelor de poporul român, de forţele sale
înaintate, pentru eliberarea naţională şi socială, pentru neatîrnare, progres social
şi o viaţă mai bună".
La împlinirea a 32 de ani de la proclamarea republicii, ca formă statală în
România, lucrarea lui Gheorghe Ghimeş constituie prin conţinutul ei cit şi prin
forma de prezentare a materialului bogat şi foarte interesant, o veritabilă „carte
de învăţătură", care se impune atît atenţiei specialiştilor cit şi tuturor iubitorilor
istoriei.
Adela Herban

Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei literare
vania, Cluj-Napoca, 1980, 282 p.

româneşti

din Transil-

Adresată in primul rind celor care se preocupă de cercetarea fenomenului
literar românesc, dar deopotrivă şi celor care se apleacă asupra descifrării trecutului nostru cultural în general, lucrarea semnată de cei doi cercetători clujeni,
vine să umple un gol şi să ofere un util şi eficace instrument de lucru menit să
faciliteze cercetarea - atît cca a istoriei literare cit şi cea a istoriei propriu
zise, pentrucă, aşa cum subliniază însăşi autorii „presa are o istorie a ei, legată
de timp şi de fenomenele social-politice", ea contribuind la formarea opiniei publice, la informarea şi la sondarea ei. Şi chiar dacă Avertismentul inserat ir
loc de prefaţă încearcă să te pună la adăpost de eventuale căutări fără răspunF

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

RECENZII

531

în filele cărţii, totuşi, de la prima pagină atenţia este captată de subtilitatea frazei şi de bogăţia informaţiei pe care o cuprinde.
Structurată pe mai multe capitole, lucrarea pc care o prezentăm se opreşte
mai întii asupra primelor începuturi ale ziaristicii româneşti, aşa numitei „epoci
de pionierat" cuprinse între 1789-1827. Se cerc subliniat însă faptul că pentru
C'poca primelor încercări autorii nu se limitează strict la publicaţiile româneşti
făcind o trecere în revistă a ziarelor apărute pe o arie mult mai largă, de la
primul, ieşit la Pekin în anul 911 e.n. pînă la cele publicate în oraşul luminilor,
rezervînd un loc binemeritat prezentării acelor ziare ·străine care au circulat în
teritoriile locuite de români.
Pentru Transilvania se face o rememorare a ziarelor de aici - indiferent
dacă el au fost scrise pentru germani, maghiari sau roinâni, începînd cu „Theatral
Wochenblatt", primul periodic apărut pe teritoriul ţării noastre, la Sibiu
încC'pînd cu anul 1778.
Meritorie este metoda adoptată de autori, de a prezenta încercările de acelaşi
gen ale grecilor şi sîrbilor din imperiul austriac iar ziaristica românească este
privită şi prezentată ca un tot unitar, atît cea de dincoace cit şi cea de dincolC'
de Carpaţi, pornind de la începutul marcat de apariţia la Iaşi, în 1790, a primului
număr din „Couricr de Moldavie". Şi pentru acest ziar autorii prezintă opiniile
mai multor cercetători care s-au oprit asupra acestor probleme, volumul subliniind că „poate fi considerat o iniţiativă ce afectează în mod pozitiv cultura
noastră" (p. 17). Iniţiativa va aparţine apoi românilor transilvăneni şi, aici sînt
prezentate binecunoscutele tentative ale lui Ioan Molnar Piuariu, începind cu cea
din 1789 - dar care, din păcate, n-au fost încununate de succes. Sînt apoi tre<·ute în revistă eforturile îndreptate spre realizarea aceluiaşi scop, datorate bucoYineanului Ioan Biellwitz (1803), lui Zaharia Carcalechi (1813), care socotea că
scoaterea unui ziar românesc· este nu numai o necesitate dar şi o „datorie naţio
nală şi patriotică" (p. 28). Nu vom insista asupra tuturor încercărilor revuistice
care sînt amplu tratate, în mod cronologic, de autorii lucrării. Important ni se
parC' a sublinia faptul că în această primă parte a volumului se trec în revistă
toate tentativele de acest gen, indiferent dacă ele au fost sau nu încununate de
succes, autorii bazîndu-se pe un amplu material edit pc care-l sistematizează,
prezentînd in paralel opiniile mai multor cercetători referitoare la diferitele laturi ale problemei. Din păcate însă, nu întotdeauna este clară părerea autorilor
car-: nu se pronunţă pentru una sau alta din opiniile exprimate anterior (vezi
pag, 27 - identificarea celui care se ascunde sub pseudonimul de Alexie Lazăr;
pag. 52 - calitatea lui George Bariţiu de membru al ,.societăţii celor învăţaţi"
din Braşov; pag. 101 datarea scrisorii lui Iosif Vulcan către George Bariţiu). Se
insistă mai mult asupra încercărilor încununate de succes - ale lui Zaharia
Carcalechi, care reuşeşte în 1821 să scoată la Buda, „Biblioteca românească".
Este ·amplu prezentată această publicaţie precum şi rolul lui Damaschin Bojincă,
colaborarea sa şi a lui Emanuil Gojdu, importanţa publicaţiei pentru dezvoltarea
ulterioară a ziaristicii româneşti.
Prezentarea epocii de pionierat este, în fine, încheiată cu paginile dedicate
ziarului „Fama Lipschii".
In capitolul II al volumului este prezentată perioada consolidării presei
româneşti din Transilvania şi rolul celor doi cărturari de aici: G. Bariţiu şi T. Cipariu. Şi a1c1 se face mai întîi o scurtă trecere în revistă a presei de peste Carpaţi, a activităţii lui Gh. Asachi şi I. Eliade Rădulescu, pentru ca în continuare
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să revină la prezentarea presei Transilvănene (I. Barac cu a sa „Foaie a duminicii", singularele numere din „Fo'e de săptămînă din Transilvania~, începuturile
activităţii ziaristice a lui G. Bariţiu şi .,Foaia literară" şi noua etapă reprezentată
de aceasta în publicistica romănească). Un spaţiu larg este rezervat celor două
ziare care au marcat o epocă în istoria presei noastre: „Gazeta Transilvaniei" şi
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură", caracterului formativ şi informativ al
primeia, rolului cu precădere cultural al celeilalte. Colaboratorii celor două. ziare
sînt amplu prezentaţi, în primul rînd literaţii, articolele originale şi deopotrivă
traducerile de valoare dar şi situarea acestor ziare pe coordonatele luptei pentru
unitatea naţională şi unitatea de limbă, cele două elemente pe care Bariţiu 111
consideră ca „averea cea mai scumpă a wiui popor". Autorii subliniază că Foii
lui Bariţiu, care este prima revistă literară a Transilvaniei, i se datorează „desc;operirea şi trezirea conştiinţei de sine, ca şi lansarea a o serie de scriitori fără
de care dezvoltarea ulterioară n-ar fi fost capabilă" (p. 67).
~a cum reiese dealtfel din însuşi titlul volumului, se analizează în primul rînd
aspectul literar al publicaţiilor lui Bariţiu, cu tot ce implică el, curentele care
şi-au făcut loc pe rînd în paginile acestora, atitudinea faţă de creaţia populară etc.
Dar nu se neglijează nici importantul rol politic - al Gazetei în primul rina strădania de a strînge în jurul lor cit mai multe condee bune din toate colţurile
pămîntului românesc, situarea pe o avansată poziţie în cele mai importante şi
diverse pr,obleme care frămîntau societatea românească intra şi extracarpatică.
Autorii dedică un spaţiu restrîns - poate chiar prea restrîns - „Observatorului" şi „Transilvaniei", motivînd atenţia care totuşi le este acordată în lucrare,
de faptul că apariţia lor se leagă tot de numele lui George Bariţiu.
Se procedează apoi la prezentarea celui de-al doilea centru cultural ardelean - după Braşov - Blajul şi a încercărilor revuistice ale lui Timotei Cipariu,
încununate de editarea, din 1847 a „Organului luminării", scoţîndu-se în evidenţă, pe lingă activitatea sa literară şi importanţa-i politică, rolul şi poziţia sa
din timpul revoluţiei de la 1848 cînd şi-a luat numele de „Organul naţional" şi
apariţia suplimentului său „Invăţătorul poporului" ..
Abdicînd de la principiul declarat anterior de a prezenta numai acele ziare
care poartă
specificaţia expresă de a fi literare, autorii se opresc în paginile
următoare asupra apariţiilor paşoptiste „Espatriatul", „Democraţia" şi
„Amicul
poporului", subliniind faptul eă această epocă - paşoptistă - „a însemnat un
adevărat reviriment pentru presa militantă românească, o adevărată explozie de
energii şi idei, care au ajutat la cristalizarea unui concept nou şi modern despre
presă" (p. 89).
Un spaţiu foarte vast este rezervat prezentării epocii „Familiei", începindu-se
însă ca şi în capitolele precedente, prin trecerea în revistă a momentelor mai
importante care au precedat apariţia ei: editarea „Aurorei Române" cu subtitlul
Foaie beletristică, care va servi apoi ca model lui Iosif Vulcan, rolul lui Ioaniciu
Miculescu, colaboratorii publicaţiei, numărul unic al „Speranţiei" apărută în redacţia lui Emeric B. Stănescu şi Iulian Grosescu (căruia i se acordă după părerea
noastră prea mult spaţiu, chiar dacă se are în vedere unicitatea numărului prezentat).
Revista „Familia" este ceva mai amplu prezentată de către autori dată
fiind atît valoarea ei cit şi buna perioadă de ani peste care şi-a întins existenţa.
Este subliniat faptul că în paginile sale au debutat mai multe tinere talente,
printre care şi M. Eminescu (poate nu era rău să se specifice faptul că I. Vulcan
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a fost acela care i-a propus tinărului poet să-şi schimbe nlllDPk din Eminovici
în Eminescu) inserarea primelor articole de critică literară (aparţintncl lui I. C.
Drăgescu, Iulian Grozescu, mai apoi lui llarie Chendi şi Iosif Blaga) articole de
sinteză asupra literaturii române (Iustin Popfiu, V. A. Urechia), colaborarea a
numeroase „poetese", revista fiind, în mare parte dedicată femeilor, publicarea
din creaţia autorilor români de peste Carpaţi ca şi a numeroase traduceri din
literatura universală. Sînt apoi aduse în atenţia lectorului acele publicaţii care
au urmat „Familiei" nu atît ca structură cit mai ales ca direcţii de orientare:
„Orientul latin", „Şezătoarea" (care a publicat şi din creaţia unor scriitori plugari - p. 115), „Cărţile săteanului român" (scoasă de Nicolae Fekete Negruţiu
ca şi „Lumea nouă" şi „Amicul Familiei"), „Albina Carpaţilor" datorată lui Visarion Roman, „Gazeta ilustrată", „Noua bibliotecă română", „Poşta română" (ambele datorate lui Theochar Alexi), „Musa Română" sub redacţia lui Iacob Murei;;eanu, „Gutinul". Mai sînt inserate pagini dedicate publicaţiilor „Foaia ilustrată"
(Sibiu), „Minerva• (Bistriţa), „Lumea literară" (Gherla), „Rîndunica" (Sibiu), „Revista Odăştiei" (~d95-1899) avînd ca editor pe Aurel Popovici Barceanu iar ca
redactor responsabil pe Silvestru Moldovan (1895), Ioan M. Corvin (1896), Ioachim
Munteanu (1897) şi apoi Petru P. Bariţiu, revistă pentru care autorii au găsit
cuvinte de laudă.
Şirul revistelor prezentate continuă cu „Foaia literară" (Oradea), „Revista
ilustrată" datorată lui Ion Pop Reteganul, „Femeia şi Familia" apărută la Sibiu
şi în fine „Familia Română" (Budapesta).
Pentru toată această suită de publicaţii, autorii procedează la inserarea principalelor articole pe care le-au tipărit, a celor mai importanţi scriitori a cAror
semnătură a apărut în paginile lor (enumerîndu-i însă şi pe cei care n-au reuşit
să se ridice la o înaltă ţinută a formei şi conţinutului de idei). Importantă este
însă gruparea pe care autorii au făcut-o, prezentind în acest capitol toate apariţiile
care au încercat şi au reuşit - mai mult sau mai puţin - să urmeze drumul
deschis în dezvoltarea presei literare româneşti de revista publicată de Iosif Vulcan la Budapesta şi apoi la Oradea.
Acelaşi principiu l-au avut în vederc şi atunci cînd au prezentat revista
„Luceafărul" şi publicaţiile care s-au apropiat de ea Momentul Luceafărului
- cum îl etichetează autorii, se detaşează nu numai prin noua calitate a articolelor, prin înmulţirea articolelor de critică li tcrară, prin dedicarea unor numere
diverselor personalităţi marcante ale culturii româneşti, ci şi prin rezonanţa numelor colaboratorilor săi (Ion Agîrbiceanu, Mihail Sadoveanu, Al. Brătescu-Voi
neşti, Şt. O. Iosif, O. Goga etc.).
Datorită poziţiei sale „Luceafărul" a influenţat unele din publicaţiile transilvănene apărute în aceiaşi perioadă. Sînt prezentate în continuare „Răvaşul"
(Cluj), „Gazeta de duminică" (Şimleu! Silvaniei) cere, după cum se sublinia:zA
„realizează cele mai durabile punţi de legătură cu mişcarea semănătoristă de
peste Carpaţi" (p. 172), „Orizontul" (Cluj), „Revista literară şi politică" (Blaj),
„Ţara noastră" (Sibiu) care, sub semnătura lui O. Goga se adresează în primul
rînd cititorilor satului românesc, publicaţiile hunedorene din Orăştie: „Activitatea"
(1901-1905). „Libertatea" (1902-1912) şi „Cosînzeana" (1911-1914) aceasta din
urmă datorată lui Sebastian Bornemisa.
ln finalul volumului se procedează la prezentarea presei literare manuscrise
din Transilvania. De la început se cere subliniat faptul că încă în primele rînduri
ale capitolului se strecoară o greşeală care se impune a fi corectată. Autorii vor-
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ingrate în care s-a desfăşurat viaţa culturală a românilor
enumcrînd printre âcestea legile draconice ale dualismului şi proce<lează apoi la prezentarea „Ateneului român" de la Arad a cărui apariţie are
loc în 1835. Or, ştiut este că înainte de încheierea pactului dualist (1867) au
existat numeroase legi, de presă în primul rînd, care îngreunau apariţia publicaţiilor şi mai ales a celor cu caracter politic. Frazarea autorilor lasă însă posibilitatea unei înţelegeri eronate, fie a datei actului dualist, care se poate subînţelege că a început să fiinţeze înainte de 1835, fie a începuturilor presei literare manuscrise, care se poate considera ca existînd numai după 1867. Ni se pare
dealtfel o exagerare a pune existenţa presei manuscrise numai pe seama prevederilor unei legislaţii severe cu atît mai mult cu cit românii aveau deja unele
publicaţii tipărite, iar severitatea prevederilor legislative se referea în primul rîn<l
la publicaţiile politice şi mai puţin la cele literare.
besc despre

„Condiţiile

transilvăneni"

ln continuarea capitolului sînt înşiruite revistele şcolare, pe care însă noi
nu le mai repetăm în rîndurile de. faţă. Recurgînd la aceiaşi metodă ca şi în
paginile anterioare se procedează la prezentarea detaliată a publicaţiilor respective, uneori chiar cu un exces de amănunte. Valoarea capitolului este însă neîndoielnică, dată fiind sistematizarea unor date deja cunoscute şi folosirea de material arhivistic care în capitolele ânterioare lipseşte cu desăvîrşire. Se poate
reproşa însă abundenţa versurilor citate din diferite reviste şcolare nu pentru
că am încerca să minimalizăm importanţa lor pentru epoca dată, ci deoarece face
ca acest capitol să încline spre analiza pieselor publicate, spre analiză literară,
fapt care duce la concluzia că aportul personal al autorilor la prezentarea presei
manuscrise este mult mai substanţial decit în capitolele anterioare unde s-a folosit exclusiv material edit şi unde prezentarea însăşi s-a făcut după alte criterii.
Meritoriu faptul că în acest capitol autorii procedează şi la trecerea în rea societăţilor de lectură înfiinţate de „tinerimea română studioasă" şi, implicit la prezentarea activităţii literare a acestora, a publicaţiilor beletristice pe
care aceste societăţi le-au scos (la Oradea. Arad, Baia Mare, Sibiu, Braşov, Năsăuu,
Cluj, Caransebeş, Gherla).
vistă

Volumul se încheie cu un scurt capitol de concluzii care reia şi sistematiexprimate de autori pe parcursul volumului din care reţinem ideea
că „Scriitorii români s-au considerat întotdeauna aparţinînd unui singur neam,
făcînd din scrisul lor o armă de luptă, colaborînd fără prejudecăţi la revistele
româneşti de pretutindeni~ (p. 263).
zează părerile

lnainte de a încheia prezentarea volumului de faţă, trebuie să subliniem că
în paginile sale s-au strecurat şi unele greşeli (de tipar, desigur) şi anume: p. 37
„Biblioteca românească" a apărut între 1829-1834 şi nu 1829-1934; p, 45 „retră
gîndu-se total din gazetărie" ('ii nu retrăgîndu-se totul); p. 168 „sprijinită" şi nu
sprljlta; p. 223 Alexandru Roman şi nu Alexandru Român. Desigur o greşeală de
tipar este şi la pagina 71 unde se scrie că „Foaia pentru minte inimă şi literatură" a fost sistată în februarie 1841 (vezi: Nerva Hodoş, Sadi Ionescu, Publicaţii
periodice româneşti, Bucureşti, 1913: sistarea a avut loc între: 7 III - 5 XII 1849;
13 II - 9 IX 1850 etc.).

In privinţa aparatului critic ne oprim la metoda de citare a Protocoalelor
proceselor verbale ale societăţii „Petru Maior". Dacă acestea se păstrează 1n manuscris, trebuia indicată arhiva; dacă însă ele sînt publicate, acest lucru trebuia
menţionat, făcindu-se trimiterea bibliografică corespunzătoare.
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Tot ca o scădere poate fi considerat faptul că nu s-a procedat la identificarea tuturor autorilor care se ascund sub diverse pseudonime, lucru care se putei.
uşor realiza folosind volumul lui Mihail Straje Dicţionar de pseudonime, Bucureşti, 1973 (Elena din Ardeal este, spre exemplu Simtion Elena (în volumul lui
M. Straje Ia pag. 249) iar dacă în cazul identificării lui Miron Cristea sub pseudonimul Ilie din Urseni (p. 151) s-a folosit volumul lui M. Straje (p. 184) acest
lucru trebuia menţionat.
Socotim a nu greşi afirmînd că în selectarea publicaţiilor prezentate se puteau
avea în vedere şi uncie dintre calendarele româneşti, chiar dacă în titlul lor nu
apare menţiunea de „foaie beletristică". Şi ne referim în speţă la Calendarul
publicat de G. Bariţiu la Sibiu, în perioada 1852-1865.
Lăsînd la o parte aceste scăpări, lucrarea pe care ne-am propus să o prezentăm, rămîne o importantă contribuţie la cunoaşterea istoriei culturale a poporului român, atît prin sintetizarea şi sistematizarea materialului edit folosit cit
şi prin punerea în circuitul de valori a unor importante materiale arhivistice
necunoscute.
Rodica Irimescu
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NICOLAE GOSTAR

La 23 octombrie 1978 a încetat din viaţă, prematur şi în plină activitate creatoare, Nicolae Gostar, prestigios cercetător al istoriei vechi, arheologiei şi epigrafiei, cunoscut cadru didactic al universităţii ieşene.

S-a născut la Deva la 2 martie 1922, ocaş în care urmează cursurile şcolli
elementare şi ale liceului. Incă de pe băncile şcolii s-a simţit atras în mod irezistibil de măreţia impunătoarelor vestigii daco-romane aflate pe teritoriul judeţului
Hunedoara. O bună parte a timpului liber şi-l petrecea în sălile muzeului devean,
încercînd să pătrundă tainele şi sensul textelor inscripţiilor romane, iar în timpul
vacanţelor făcea adesea excursii la Micia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa atras
de vestigiile epocii romane.
Crescut într-o asemenea atmosferă şi ambianţă, continuarea, în 1942, de
către N. Gostar a studiilor în cadrul Facultăţii de istorie a Universităţii clujene,
aflată în refugiu la Sibiu, ni se pare firească. Aici, printr-o asiduă şi continuă
muncă, îşi însuşeşte, cu sprijinul şi sub îndrumarea unei pleiade de iluştrii profesori, temeinice cunoştinţe în domeniul istorici, arheologiei, epigrafiei, filologiei
clasice, ca şi al metodei de cercetare. ln anul 1944 îşi întrerupe studiile universitare pentru a participa la lupta de pe frontul antihitlerist pentru eliberarea Transilvaniei, fiind decorat pentru fapte deosbite de arme. Termină studiile universitare
în anul 1947 cind îşi susţine licenţa în istorie H'c·he, arheologie şi istoria României, obţinînd calificativul magna cum laudae.
După absolvire a fost numit asisteilt la disciplina istodc universală a Facultăţii de istorie din Cluj-Napoca. Anii petre!'uţi la şcoala celui mai însemnat centru
de cercetare a istoriei Daciei preromane şi romane au fost hotărîtori în desărvirşirea
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sale didactice şi ştiinţifice. Cercetările efectuate în această perioadă în
domeniul arheologiei, epigrafiei şi istoriei vechi îl fac cunoscut pe plan naţional.
In anul 1957 devine conferenţiar la Universitatea ,.AL I. Cuza" din Iaşi unde,
timp de peste două decenii, a predat cu cunoscuta-i competenţă cursurile de istorie universală veche, bazele arheologiei, epigrafie şi istoria Daciei romane, fiind
apreciat pentru erudiţia sa. pentru modul în care îmbina în cadrul cursurilor şi
seminariilor datele izvoarelor scrise cu cele furnizate de cercetările arheologice.
In afara activităţii didactice, N. Gostar s-a distins şi ca eminent arheolog.
fiind cunoscute contribuţiile sale privind în special epocile dacică şi romană. Experienţa acumulată prin practica efectuată în cercetarea vestigiilor dacice din
Munţii Orăştiei, desfăşurată sub conducerea celui ce i-a fost magistru, C. Daicoviciu, îmbogăţită apoi prin participarea la cercetările arheologice in aşezările de
la Hăbăşeşti şi Poiana (Tecuci) i-a fost de un real folos în cercetările proprii. De
numele lui se leagă cercetările întreprinse în cetatea dacică de la Bîtca Doamnei
(Piatra Neamţ) şi în castrul roman şi castellum-ul de la Barboşi (Galaţi), pentru
a aminti doar pe cele mai importante.
Activitatea de cercetare s-a materializat prin publicarea a peste 80 de studii
în reviste din ţară şi străinătate, abordînd tem şi domenii diferite ale istoriei
Yechi, arheologiei şi epigrafiei. Amintim printre acestea „Cetăţile dacice din Moldova", prima prezentare globală a locuirii dacice din Moldova în secolele I î.e.n. I c.n., ,.Inscripţiile de pe lucernele Daciei romane" (ArhMold, I, 1964), contribuţie
de certă valoare a cărei utilitate va dăinui mult timp etc. Domeniul preferat de
cercetare a fost cel al epigrafiei. Meticuloasa şi îndelungata muncă de descifrare
şi interpretare a inscripţiilor a fost încununată de laborarea lucrării monografice
„Marele monument funerar roman de la Adamclisi. Studiu epigrafie" cu care a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe istorice în anul 1978. Lucrarea în sine constituie
o valoroasă contribuţie privitoare la războaiele daco-romane, precum şi la contextul istoric în care s-a ridicat acest monument pe pămîntul Dobrogei.
Nicolae Gostar s-a numărat printre prestigioşii colaboratori ai anuarului muzeului din Deva, „Sargetia", întocmind studii de o deosebită valoare, importante
în cunoaşterea realităţilor perioadei stăpînirii romane în Dacia.
Prestigioasa sa activitate ştiinţifică a fost recunoscută prin decernarea titlului de laureat al Premiului de Stat pentru colaborarea la întocmirea monografiei
arheologice ,.Hăbăşeşti".
Prin contribuţiile sale la cunoaşterea unor probleme esenţiale ale istoriei
patriei, Nicolae Gostar ocupă un loc de seamă în istoriografia ultimelor decenii.
Timpuria sa trecere în imperiul unbrelor constituie o grea pierdere pentru ştiinţa
istorică românească al cărui credincios slujitor a fost. Istoricii din Deva. oraş
unde s-a născut şi unde a făcut primii paşi în cunoaşterea trecutului istoric şi
faţă de care a manifestat un ataşament niciodată dezminţit, vor păstra în inima
şi memoria lor imaginea omului şi a savantului care a fost Nicolae Gostar.
Ion
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ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Abhandlungen
ActaMN
ACMIT

Mp (=AnnEp)
AFM
AIIA ( = AIIACN)
AISC
AMET
Apulum

ArchAnz
ArchErt
ArhMold
ARD
ATevk

AVSL
BAR6 ,

BKL
Ceramica
CIL
CivRRom
CultEsc
Dacia

DA
Dacica
DIR, C

Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse, Berlin, I (1867) şi urm.
Acta Musei Napocensis, Cluj, I (1964) şi urm.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, Cluj, I (1926-1928), II (1929), III (1930-1931), IV
(1932-1938)
Annee Epigraphique, Paris.
Als6fehervarmegye monogrâfiaja, Nagy-Enyed (Aiud), 1901.
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, I
(1958) şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, I (1928) - V
(1948).
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj.
=Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia, I (1939-1943),
II (1943-1945), III (1947-1949), IV (=Studii şi Comunicări. Acta Musei Regionalis Apulensis,
1961), V, (1965),
VI (1967), VII/1-2, (1968-1969), VIII (1970), IX (1971).
X (1972). XI (1973), XII (1974), XIII (1975). XIX (1976),
XV (1977), XVI (1978), XVII (1979), XVIII (1980).
Archăologischer Anzeiger. Berlin, I (1889) şi urm.
Archaeologiai ErtesitlS, Budapest, 1869 şi urm.
Arheologia Moldovei, Bucureşti, I (1961) şi urm.
S. Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933.
Az als6feher-megyei tortenelmi, regeszeti ~ termesztudomânyi
tarsulat evkonyve. Koloszvar (Cluj) şi GyulafehrvAr (Alba Iulia),
I (1888) - XVIII (1917).
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu). I (1843) şi urm.
D. Alicu, C.Pop, V. Wollmann, Figured Monumentsfrom Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Monograph 2, British Archaeological
Reports. Intemational Series, 55, Oxford 1979.
Banyaszati es Kohaszati Lapok, Budapest, 1871-1944.
I. H. Crişan, Ceramica daco-geticcJ cu specialcJ privir~ la Transilvania, Bucureşti, 1969.
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863 şi urm; voi.
III (1873; 1902)
Civiltă. romana in Romania, Roma, 1970.
N. Igna, Cultul lui Esculap şi al Higiei cu specialcJ privire la
la Dacia superioarcJ, Cluj, 1935.
Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie,
Bucureşti, I (1924) XII (1948); N.S. Revue d'archeologie
et d'histoire ancienne. Bucureşti, I (1057) şi urm.
De architectura libri X ( = Des Vitruvius zehn Bucher uber
Architektur, trad, Franz Reber, Stuttgart, 1865).
Dacica. Studii şi articole privind istoria veche a pămîntului
românes, de C. Dacicoviciu, Cluj (197).
Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania.
Bucureşti.

HTRTE

Hunyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti TArsasAg f~vk6nyvei,
Budapest - Deva, I (1880) - XXII (1913).
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Inscripţiile Dadei Romane, I (1975). II (1977), 111/1 (1977),
111/2 (1980)
Die romischen Inschriften in Dacien (M. J. Ackller - Fr. Muller), Wien, 1865.
Istoria medicinei romtlneşti, Bucure.şti, 1972.
Klio. Beitrăge zur alten Geschichte, Leipzig, I (1901) 'i urm.
Lucrările Institutului de Geografie a Universităţii din Cluj.
Marisia. Studii şi Materiale. Arheologie, istorie, etnografie,
Tirgu Mureş, I (1965) şi urm.
Materiale şi Cercetări arheologice, Bucureşti, I (1955) şi urm.

IDR
InschrDac
lstMedRom
Klio
LIGUC
Marisia

Materiale (=MatArh)
Noesmis
MKErt

RE
R.KR
RRLG
RevArch
RevMuz
RomRum

=
=
=

Sargetia

SCIV
SCIVA
SlA
Studia

•

StComMBr
SMIM

=
=

I

Museumi ~s Konyvtari Ertesit6, Budapest, I (1907) - XII
(1918)
Realencyclopădie der classischen Altertumswissenschaft (PaulyWissowa-Kroll ş.a.), Stuttgart, I (1893) şi urm.
Georg Wissowa, Religion und Kultus der R~er, ed. II, Miinchen,
1971.
K. Latte, Romische Religionsgeschichte, ed. III, Miinchen, 1976.
Revista Archivelor, Bucureşti.
Revista Muzeelor, Bucureşti, I (1964) şi urm.
Romer in Rumănien. Ausstellung des Romisch- Germanischen
Museu.m Koln und des Historischen Museums Cluj, Koln, 1969.
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional llunedoara, Deva, I
(1937), II (1941), III( =Contribuţii la cunoaşterea regiunii
Hunedoara), IV (1966) şi urm.
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, I ( 1950) - XXIV
(1973); vezi şi SCIVA.
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti, XXV
(1974) şi urm.
Slovenska Archeolagia, Bratislava, I (1953) şi urm .
Studia Universitatis „Babeş-Bolyai", Cluj (series Historia), I
(1956) şi urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal, Sibiu, I (1956) şi urm.
Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti, I (1956) şi urm.

I. P. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca cda. nr. 315
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