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ANALIZE MINERALOGICE ŞI DETERMINĂRI PETROGRAFICE
ALE UNOR UNELTE ŞI AŞCHII DESCOPERITE
ÎN AȘEZAREA DE LA RUPEA 7 - PĂRĂUL MĂLINILOR
(COMUNA HOMOROD, JUD. BRAŞOV)

Ioan MÂRZA1
Gheorghe LAZAROVICI2
Silviu GRIDAN3
SZAKÁCS A.4
MINERALOGICS AND PETROGRAPHYC ANALYSIS IN THE
ARCHAEOLOGICAL SITE RUPEA 7 – MĂLINILOR VALLEY,
HOMOROD, BRAȘOV COUNTY
ABSTRACT
Located in the south-east of Transylvania (in the north of Brașov County) the
archaeological site known as Rupea 7 (Mălinilor Valley/Rinnenberg), was introduced in the
archaeological literature in 2015. Subsequent field archaeological research allowed
identification an interesting and rich archaeo-geolithical material, of Neolithic artifacts
belonging to the Starčevo-Criş culture and from the Copper Age (the Petreşti culture), and
other historical periods from the geographical area of the city of Rupea. For some
macroscopically selected artifacts from a batch of lithic pieces, to be analyzed under a
microscope to determine the nature and composition of the petrography, GPS coordinates
were taken (samples G2, G6, G7, G8, G10, G12). All the samples selected for the petrographic
analysis (samples G1-G14) were studied macroscopically, noticing a striking structuraltextural resemblance between them, also composition and color (gray); from a lithic point of
view they represent sedimentary rocks, framed petrographically to fine sandstone, until semicoarse. As a consequence, two samples were retained: one representative for the type of fine
sandstone (G1) and another for the semi-coarse sandstone (G13); from these were made
microscopic preparations (thin sections), which were examined. The samples received for
examination are entirely fragments of carved tools (scrapers, chips, end scrapers), with the
semipolygonal section (having unequal and imperfect dimensional sides), obtained by
splintering (striking), having a flat base about 20 mm and an average height of approx. 7-8
mm.
Keywords: geoarchaeological, neolithic artifacts, carved gears, sand stones, Rupea,
south-east of Transylvania.
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3
Asociația „ArheoVest”, Timișoara; e-mail: gridan.silviu@yahoo.com.
4
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Situat în sud-estul Transilvaniei (în nordul judeţului Brașov), situl arheologic cunoscut sub denumirea Rupea 7 (Părăul Mălinilor/Rinnenberg) a fost introdus
în literatura de specialitate în anul 2015 prin publicarea observaţiilor referitoare la
natura materialelor cu caracter arheologic identificate pe suprafaţa arabilă a unei
terase aflate în prelungirea spre sud-vest a dealului Rinnenberg (Fig. 1). Aparţinând
teritoriului administrativ al comunei Homorod, marginea sa de vest constituie limita
administrativ-teritorială între localităţile Homorod (aflată la est) și Rupea (aflată la
vest), întreaga suprafaţă a sitului fiind mai apropiată de orașul Rupea5.

Fig. 1 - Rupea 7, conturul sitului preistoric. Prelucrare după foto Carsten
Mischka, 2019 (apud Gridan et alli 20196).
Încă de la începutul cercetărilor de suprafaţă, așezarea a atras atenţia prin
bogăţia materialului arheologic (materiale ceramice, litice și osteologice), și prin
mărimea suprafeţei pe care era răspândit acesta7. Analiza materialului ceramic identificat iniţial pe suprafaţa arabilă 8 , deși puternic fragmentat, a pus în evidenţă
existenţa cu precădere a materialelor ceramice neolitice, aparţinând culturii StarčevoCriş, şi a materialelor ceramice care aparţin Epocii Cuprului, respectiv culturii
Petreşti9. Aceste materiale ceramice erau însoţite și de alte materiale ceramice, mai
puţin numeroase, care aparţin unor epoci și culturi ulterioare. Cercetările arheologice
ulterioare (cercetări de suprafaţă, sondaje) au contribuit la nuanţarea încadrărilor
culturale făcute inițial ale materialelor ceramice și au condus la identificarea unor noi
materiale ceramice și litice care conferă sitului de la Rupea 7 o importanţă deosebită
pentru zona de sud-est a Transilvaniei10. De asemenea cercetările non-invazive multiGridan et alii 2019, p. 155-156, cu bibliografia aferentă.
Ibidem, p. 158, Fig. 8.
7
Gridan, Florian 2015, p. 123, Fig. 4; Gridan et alii 2019, p. 156-157, nota 20, cu bibliografia
aferentă.
8
Determinările au fost făcute de către Gh. Lazarovici (Gridan, Florian 2015, p. 125, nota 19).
9
Gridan, Florian, 2015, p. 125-128.
10
O parte din cercetări au fost valorificate prin publicare: Doboş, Gridan 2018; Lazarovici C.M. et alii 2018; 2018a; Lazarovici C.-M. et alii 2018b; Lazarovici Gh. et alii 2018; 2018a;
5
6
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disciplinare din primăvara anului 2019, efectuate de către o echipă de cercetare
germano-română, au arătat că suprafaţa cu urme antropice a sitului este de cel puțin
trei ori mai mare decât cea estimată iniţial11.
În cadrul cercetărilor arheologice de suprafaţă a fost identificată și o cantitate
importantă de material litic (râșniţe, zdrobitoare, frecătoare, percutoare, diverse
unelte obţinute prin percuţie12 și prin șlefuire13, resturi de debitaj), cu o reprezentare
diversă în ceea ce privește materia primă utilizată. Pentru o parte dintre piesele litice,
la momentul identificării lor au fost colectate coordonatele geografice cu un dispozitiv GARMIN - Montana 650t, de către Gridan Silviu.

a
b
Fig. 2 - Poziţia probelor G2, G6, G7, G8, G10, G12 pe suprafaţa
sitului. a. Suprapunere peste ridicarea topografică efectuată de
Carsten Mischka în 2019. b. Suprapunere peste imagine aeriană
Google Earth.
Marea diversitate a materiilor prime litice din care au fost confecţionate uneltele obţinute prin debitaj în acest sit în mai multe epoci (obsidian, silex, opal, diverse
tipuri de roci silicioase, cuarţit, jasp, gresii etc.)14, coroborată cu lipsa din literatura
de specialitate a informaţiilor, verificate arheologic, legate de sursele posibile de
materii prime litice apropiate pentru această zonă (cu excepţia jaspurilor 15 ), face
necesară analiza mineralogică și determinarile petrografice pentru un lot cât mai mare
Oancă et alii 2018; Gridan et alii 2019.
Rezultatele acestor cercetări, nepublicate încă, au arătat că suprafaţa cu urme antropice are
o întindere de peste 6 ha faţă de estimarea de 2 ha publicată iniţial (Gridan, Florian 2015, p.
123; Gridan et alii 2019, p. 157, nota 20).
12
Gridan, Florian 2015, p. 128-129, Fig. 10; Lazarovici C.-M. et alii 2018, p. 39-41, Fig. 910; Lazarovici Gh. et alii 2018, p. 31-32, Fig. 12.
13
Gridan, Florian 2015, p. 128-129, Fig. 10; Lazarovici C.-M. et alii 2018, p. 38, Fig. 8;
Lazarovici C.-M. et alii 2018a, 2018b; Lazarovici Gh. et alii 2018, p. 25-26, Fig. 5. a-b.
14
Determinările nu au fost făcute pe baza analizelor petrografice, ele au fost făcute doar pe
baza observaţiilor macroscopice.
15
Cârciumaru et alii 2010.
11

15

de piese litice. În studiul de faţă a fost analizat un prim lot de 14 piese (notate G1G14)16, reprezentând unelte și resturi de debitaj, identificate în arătură, în asociere cu
materiale ceramice Starčevo-Criș și mai ales Petrești, o parte dintre ele considerate
iniţial corneene și/sau gresii. Pentru probele G2, G6, G7, G8, G10, G12 au fost
colectate coordonatele geografice la momentul identificării lor astfel încât poziţia lor
în cadrul sitului poate fi stabilită cu precizie (Fig. 2).
Examinarea macroscopică. Toate probele oferite pentru analiza petrografică (probele G1-G14), au fost studiate macroscopic, remarcându-se o izbitoare
asemănare structural-texturală între ele, de asemenea de compoziţie şi culoare (cenuşie); litic reprezintă roci sedimentare, încadrate petrografic gresiilor fine, până la
semigrosiere. Drept consecinţă s-au reţinut două probe: una reprezentativă pentru
tipul gresiilor fine (G1) şi alta pentru gresiile semigrosiere (G13), din care s-au
confecţionat preparate miroscopice (secţiuni subţiri), care au fost examinate. Probele
primite spre examinare sunt în totalitate fragmente de unelte cioplite (răzuitoare,
aşchii, gratoare), cu secţiunea semipoligonală (având laturile inegale şi imperfecte
dimensional), obţinute prin aşchiere (lovire), având baza plană în jur de 20 mm şi o
înălţime medie de cca. 7-8 mm.
Proba G1

1N1
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N+2
Fig. 3 - Secţiuni microscopice (Proba G 1). Gresie cuarţoasă cu ciment carbonatic
şi glauconit. Se remarcă predominanţa cuarţului angular şi subordonat, slab rulat,
în masa microcarbonatică (calcit). Toate cele 4 figuri din planşă reprezintă aceeaşi
poziţie din câmpul microscopic (după cum se observă), dar la scări difererite de
mărime, cele din stânga faţă de cele din dreapta (conform scărilor grafice); cele din
stânga sunt executate la 1 nicol, iar cele din dreapta la 2 nicoli. Scara grafică
exprimă 1 mm mărime.
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Este important de remarcat duritatea ridicată a tuturor probelor primite – ceea
ce justifică utilizarea lor practică în calitate de răzuitoare de către omul preistoric –,
datorată componenţei mineralogice şi anume predominanţei granulelor fine de cuarţ
angular şi slab rulat.
Roca are culoare cenuşie, se aseamănă corneenelor, dar observaţiile microscopice efectuate, după cum se va vedea, nu certifică transformări structuraletexturale şi nici mineralogice, care să justifice încadrarea în grupa corneenelor aşa
cum ar sugera înfăţişarea macroscopică. Nu se exclude însă ca roca să fi suportat, in
situ, un efect slab al metamorfismului termic, chestiune asupra căreia vom reveni.
Datorită omogenităţii petrografice a celor 14 probe primite – după cum s-a
menţionat –, s-au reţinut două probe (G1 mai fină şi G13 mai grosieră), care caracterizează în ansamblu probele litice din situl Rupea 7; ceea ce le diferenţiază este,
totuşi, aspectul structural sau al dimensiunilor granoclastelor ce compun aceste roci
şi liantul rocilor, trăsătură remarcată microscopic.
Proba G13
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Fig. 4 - Secţiuni microscopice (Proba G13). Gresie cuarţo-feldspatică cu
glauconit. Se observă şi aici predominanţa cuarţului angular şi subsidiar slab
rulat, în mesostazaargilitică. Figurile din stânga sunt identice între ele şi
executate la 1 nicol; cele din dreapta sunt identice între ele şi executate la o
putere de mărire mai mare şi la 2 nicoli. Puterea de mărire este ilustrată de
scara grafică, exprimată în mm.
Gresie cuarţoasă cu ciment carbonatic şi glauconit. La microscop roca
prezintă o masă microcarbonatică ce constituie cimentul sau liantul gresiei, care
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conţine microgranule de cuarţ angular (cuarţ metamorfic) cu extincţie ondulatorie şi
cuarţ magmatic cu extincţie dreaptă. Subordonat apar granule de feldspat artoză şi
microclin; de asemenea, este prezent feldspatul plagioclaz cu macele polisintetice.
Accesoriuroca deţine lamele de biotit intens pleocroic şi lamele incolore de muscovit,
având ambele habitul neregulat, deformat în procesul transportului spre mediul de
sedimentare. Accidental sunt prezente microgranule de apatit şi zircon. Foarte rar
apar corpusculi de glauconit, având culoare verzuie, care poate fi reţinut în calitate
de mineral tipomorf al rocii gazdă. Dintre resturile organice se remarcă sporadice
ţeste de framinifere (Fig. 3 1N1).
Gresie cuarţo-feldspatică cu ciment argilos şi glauconit. Roca prezintă un
ciment predominant argilos şi subordonat carbonatic, acesta din urmă, frecvent sub
formă de microagregate romboedrice idiomorfe de calcit în masa argiloasă, dovedind
natura sa autigenă. Feldspaţii (plagioclazi şi ortoclazi) apar sporadic şi sunt parţial
argilizaţi, iar uneori substituiţi marginal cu calcit. Morfologia cuarţului este angulară
şi parţial slab rulată, dovedind un transport redus spaţial spre mediul de sedimentare.
Şi în această probă este prezent sporadic glauconitul, care prezintă morfologie
ovoidală şi culoare verzuie specifică (Fig. 4). Toate microfotografiile sunt redate în
alb-negru, motiv pentru care glauconitul prezintă la microscop culoare neagră şi nu
verzuie caracteristică.
Problema sursei geologice a artefactelor litice de la Rupea. Întrebarea
importantă ce se impune este dacă materialul litic din siturile arheologice de la Rupea
provin din surse geologice regional-autohtone sau reprezintă material importat (neprelucrat sau prelucrat)? Regiunea Rupea prezintă teoretic condiţii geologice capabile
de-a avea roci corneene metamorfozate în diferite grade, respectiv roci termic
metamorfozate la contact cu intruziuni magmatice. Spre exemplu, văile Homorodul
Mare şi Homorodul Mic au izvoarele în masa andezitelor neogene din Munţii
Harghita; de asemenea, la Rupea, Hoghiz, Racoşul de Jos, Comăna de Sus etc. se află
corpuri columnare de bazalte alcaline (pobabil neck-uri vulcanice) cu originea în
manta – dovadă nodulii peridotitici conţinuţi – care străbat sedimentar detritic (gresii,
nisipuri, argile, marne) badeniane şi sarmaţiane.
Am semnalat în cazul probelor analizate în prezenta notă existenţa sporadică
a corpusculilor verzui de glauconit. Din observaţiile noastre anterioare asupra materialului litic arheologic de la Vlaha, Iclod, Ţaga, toate din jud. Cluj17, care conţin, de
asemenea, micronoduli de glauconit, concluzionăm că aceste roci ar putea proveni de
la Rupea (cel mai probabil) din gresiile cretacice (Senoniene), corneificate sau
necorneificate şi nu de la Băişoara (jud. Cluj). Ne punem întrebarea dacă, sub aspect
petrografic, artefactele litice (gresii cu aspect corneean) de la Rupea sunt asemănătoare celor de la Vlaha, Iclod Ţaga? În baza analizelor microfaunistice 18 a
materialului litic din care provin artefactele studiate din regiunea Rupea, rezultă că
acesta este de vârstă neogenă, pledând pentru proveniența din regiunea Rupea și nu
din regiunea Băișoara, cu care prezintă asemănări mineralo-petrografice.
În concluzie, artefactele litice de La Rupea 7 analizate de noi au duritate pronunţată, datorită compoziţiei cuarţoase, cimentării puternice şi, presupunem, a unei
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manifestări slabe/incipiente de contact magmatic fără să cauzeze transformări mineralogice specifice; în schimb, imprimă rocii o casanţă dorită, care la lovire se
desprinde, într-o mare măsură predictibil, în aşchii tăioase, permiţând prelucrarea
manuală de către omul preistoric, care a putut obţine: aşchii, răzuitoare, lame,
gratoare, vârfuri (de săgeţi şi burghie) ş.a. Cel mai probabil sursa de materie primă
pentru probele analizate este locală (regiunea Rupea), fără ca până în prezent să
identificăm precis această sursă sau surse.
Deoarece piesele litice neolitice de la Rupea 7 au fost analizate şi determinate petrografic, acestea vor constitui baza unui catalog în dezvoltare, care va putea
fi utilizat pentru întreaga regiune Rupea, aparţinătoare părţii vestice a Bazinului
Transilvaniei. Mai există la Cluj-Napoca cataloage de la MNIT, cu determinări făcute
de către profesorii Eugen Stoicovici, Lucreţia Ghergari şi Ioan Mârza. Acestea conţin
informaţii care provin din regiunea geografică a neoliticului din vestul Bazinului
Transilvaniei. În consecinţă, importanţa notei de faţă constă şi în calitatea de-a fi
menţionat, şi în viitor sperăm să se contureze, o nouă serie de determinări
mineralogice și petrografice, utile pentru identificarea precisă a surselor de materie
litică utilizate de către comunităţile preistorice din Transilvania şi România.
Mulţumiri. Autorii adresează mulţumiri dlui prof. univ. dr. Nicolae Har, de
la Departamentul de Geologie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
pentru sprijinul oferit în privinţa studiului microscopic al probelor analizate la
microscop.
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ANEXA - Descrierea probelor
G1 (Rupea 7, 05.10.2018) rest de debitaj, secţionat, distrus.
G2 (Rupea 7, DSC01115, 05.10.2018), fragment de lamă cu secţiune
triunghiulară, urme de uzură pe tăiş de la folosire.
G3 (Rupea 7, 12.01.2016), fragment de lamă cu secţiune triunghiulară, înaltă,
ruptă la mijloc, urme de uzură pe tăiş de la folosire.
G4 (Rupea 7, 12.12. 2015), lamă cu secţiune triunghiulară, ruptă spre vârf,
cu urme de retuşe de la reascuţire şi folosire.
G5 (Rupea 7, 12.12. 2015), fragment de lamă, cu secţiune trapezoidală, cu
retuşe adânci pe una din latura uşor curbată folosită ca fierăstrău, rupt pe la jumătate,
cu urme de folosire pe cealaltă latură.
G6 (Rupea 7, DSC01105, 10.09.2018), fragment de lamă triunghiulară, înaltă
spre ceafă, cu o latură tăioasă, cealaltă curbată, uşor uzată.
G7 (Rupea 7, DSC01113, 05.010.2018), răzuitor, uşor curbat cu profil
triunghiular, cu retuşe pe interiorul curburii concave, cu urme de folosire pe latura
opusă convexă. După aspect, zone cu retuşe, putea fi folosită la degresarea pieilor şi
altele.
G8 (Rupea 7, DSC01132, 16.10.2018), fragment de lamă, cu secţiune trapezoidală cu 4 feţe, ruptă la jumătate.
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G9 (Rupea 7, 16.10.2018), rest de debitaj, secţionat, distrus.
G10 (Rupea 7, DSC01112, 05.10.2018), aşchie de la prelucrarea nucleului,
cu trei urme de lovire, cu o ancoşă ce permitea realizarea unor corpuri (tije) de săgeţi.
G11 (Rupea 7, 14.01.2016), aşchie de la prelucrarea nucleului, cu un bulb de
lovire, cu o ancoşă ce permitea realizarea unor corpuri (tije) de săgeţi.
G12 (Rupea 7, DSC01133, 16.10.2018), aşchie mare, plată, cu secţiune triunghiulară, plată, cu o ancoşă retuşată dinspre concavitate pentru realizarea unor corpuri
(tije) de săgeţi.
G13 (Rupea 7, 16.10.2018), rest de debitaj, secţionat, distrus.
G14 (Rupea 7, 16.10.2018), fragment de lamă cu secţiune triunghiulară,
asimetrică cu vârful rupt.
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CONSIDERAȚII ASUPRA COMPONENȚEI COMANDAMENTULUI
MONGOL ÎN TIMPUL MARII INVAZII DIN 1236-1242
Vasile MĂRCULEȚ1
CONSIDERATIONS REGARDING THE MONGOLIAN COMMAND
DURING THE GREAT INVASION OF EUROPE FROM 1236-1242
ABSTRACT
The Mongolian invasion developed between 1236 and 1242 violently hit the territories of Eastern and Central Europe. The Mongolian forces engaged in the campaign
amounted to about 130.000-150.000 fighters, grouped into 13-15 tümets, respectively large
units of 10.000 men. The Mongolian command, consisting of the commanders of the tümets,
was formed by the descendants of Cingghis Khan, namely Princes Batu, Orda, Shiban,
Tangqut, Berke Shingqur, Möngke, Böček, Güyük, Qadan, Kölgen (Kulkan), Baydar și Büri,
as well as the high noyans Sübedey, Burulday and Harqasun.
Keywords: Batu, Orda, Shiban, Tangqut, Berke, Shingqur, Möngke, Böček, Güyük,
Qadan, Kölgen, Baydar, Büri, Sübedey, Burulday, Harqasun.

Marea invazie mongolă din anii 1236-1241 a pus în contact direct civilizația
europeană cu o nouă civilizație, „a stepelor”, și cu un nou popor de origine turanică,
cel mongol. Ciocnirea dintre cele două civilizații a fost una violentă. Din punct de
vedere militar, pătrunderea mongolilor, prin forța armelor, în spațiul răsăritean și
central al continentului a surprins lumea europeană complet nepregătită.
Organizarea armatei mongole. Marile succese înregistrate de mongoli în
plan militar, care le-au asigurat constituirea unui imperiu mai întins decât toate
celelalte făurite până la ei, rezidă, în primul rând, în modul de organizare a armatei
mongole. Alături de organizarea militară, capacitatea superioară de luptă a forțelor
mongole, manevrabilitatea lor pe câmpul de luptă și, în legătură directă cu aceasta,
tactica folosită, precum și calitățile excepționale de militari și strategi ale comandanților marilor unități au făcut din armata mongolă o veritabilă mașină de război.
Informații referitoare la organizarea forțelor mongole se regăsesc într-o serie
de izvoare contemporane sau tardive. Reținem, spre exemplu, dintre acestea, știrile
cuprinse în relatarea călugărului minorit Giovanni da Piano del Carpine, însărcinat
de papa Innocentius IV cu o misiune diplomatică la curtea mongolă, desfășurată în
1245-1247, în cea a venețianului Marco Polo, care a trăit la curtea marelui han
Qubilai între 1274 și 1291 sau în lucrarea autorului persan ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik
Juvaini2.
Profesor, doctor în istorie, Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș; vasmarculet@gmail.com.
Relation du voyage de Jean du Plan Carpin, en Tartarie, în: „Voyages de Benjamin de
Tudelle, autour du monde, commencé l’an 1173, de Jean du Plan Carpin en Tartarie, du frère
Ascelin et des ses compagnons vers la Tartarie, de Guillaume de Rubruquis en Tartarie et en
Chine, en 1253”, edité par P. Berjeron, Paris 1830, p. 188 (Relation du voyage de Jean du
Plan Carpin); The Texts and Versions of John de Plano Carpini and William de Rubruquis,
1
2
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Potrivit informațiilor de care dispunem, armata mongolă era organizată pe
sistem zecimal, respectiv în unități și mari unități formate din 10, 100, 1.000 și 10.000
de războinici3. Unitățile formate din 10 luptători se numeau arban (arbat, la plural),
cele din 100 de luptători (10 arbat) se numeau jaghun (jaghut, la plural), cele din
1.000 de oameni (10 jaghut sau 100 de arbat) se numeau minqan (minqat, la plural),
iar cele formate din 10.000 de războinici (10 miqat, 100 jaghut, 1.000 arbat) se
numeau tümen (tümet, la plural)4.
Marile unități militare ale armatei mongole, cele de tip tümen, erau capabile,
datorită efectivelor avute și a capacității de luptă de care dispuneau, să deruleze
operațiuni militare fie independent, fie în colaborare cu alte mari unități de același
tip. Comanda marilor unități militare ale armatei mongole era încredințată unor
membri ai familiei domnitoare sau de mari noyani.
În timpul desfășurării operațiunilor militare, oastea mongolă era împărțită în
trei corpuri de bază: centrul, numit töb sau qol, flancul drept sau baraghun ghar și
flancul stâng sau je’ün ghar5. Fiecare corp de oaste avea în compunere mai multe
tümet-uri. Comandanții de tümen, fie prinți ai casei domnitoare, fie mari noyani, erau
cei care formau comandamentul suprem.
Marea invazie mongolă în Europa. Precedată de raidul din 1221-1223,
întreprins de generalii mongoli Sübedey și Djebe în regiunile meridionale ale Deshti Qipchaq, încheiată cu zdrobirea aliaților ruși și cumani în bătălia de la Kalka (1223),
marea invazie mongolă împotriva Europei avea să se declanșeze în anul 1236, potrivit
edited by R. Beazley, London, MDCCCCIII, p. 62, 124 (The Texts and Versions of John de
Plano Carpini); G. Pullé, Historia Mongalorum. Viaggio di F. Giovanni da Piano del Carpine
ai Tartari nel 1245-47, Firenze, 1913, p. 86; John of Plano-Carpini, History of the Mongols,
în: „The Mongol Mission. Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia
and China in The Thirteenth and Fourteenth Centuries”, Edited and with an Introduction by
Chr. Dawson, New York, 1955, p. 26; Friar Giovanni Di Plano Carpini, The Story of the
Mongols whom we call the Tartars, Translated with an Introduction by E. Hildinger, Boston,
1996, p. 71; The Travels of Marco Polo [The Venetian], Translation and Edited with
Introduction by M. Komroff, New York-London, 1953, p. 93-94; The Travels of Marco Polo,
With an Introduction by B. Colbert, Ware, 1997, p. 71-72; Cartea lui Marco Polo sau
descoperirea lumii, text integral rescris în franceza modernă și comentat de A. t’Serstevens,
în românește de T. Filip și Gh. E. Gussi, București, 1872, p. 138; Cartea lui Marco Polo, zis
și milionul, cetățean al Veneției, în care se istorisesc minunățiile lumii, traducere de Em.
Grosu, București, 2004, p. 117-118; ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini, Genghis Khan. The
History of the World Conqueror, translated from the text of M.M. Qazvini by J.A. Boyle, With
a New Introduction and Bibliography by D.O. Morgan, Manchester, 1958, p. 31.
3
Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem; Ibidem.
4
T. May, The Mongol Art of War. Chinggis Khan and the Mongol Military Sistem, Bransley,
2007, în: www.pen-and-sword.co.uk (accesat: 12.01.2019); D. Morgan, The Mongols,
Blackwell Publishing, 2007, p. 78; J. Chambers, The Devil’s Horesmen. The Mongol Invasion
of Europe, London, 1979, p. 54; M. Burgan, op. cit., p. 28; V. Spinei, The Great Migrations
în the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, translated by
Diana Bădulescu, Cluj-Napoca, 2003, p. 410; D. Nardo, Genghis Khan and the Mongol
Empire, Detroit-New York-San Francisco-New Haven-Waterville-London, 2010, p. 40-41;
В.Б. Кощеев, Ещё раз о численности монгольского войска в 1237 году, în: „Вопросы
истории”, 10, 1993, p. 132.
5
Ibidem.
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hotărârii luate în kuriltay-ul din 1235. În cadrul adunării s-au reunit membrii casei
cingghisanide și marii noyani.
Marea invazie mongolă a fost consecința unui compromis rezultat în urma
confruntării a două curente de opinie divergente, care s-au confruntat în cadrul
kuriltay-ului din 1235: unul susținut de o grupare, în frunte cu marele han Ögedey
(1229-1241), care se pronunța pentru invadarea Chinei dinastiei Sung; celălalt agreat
de o tabără, în frunte cu marele general Sübedey și membri ulus-lui Jochi, care solicita
invadarea Europei6. Ca urmare, aflat în imposibilitatea adoptării uneia dintre poziții,
conchide Jack Weatherford, kuriltay-ul a adoptat „o hotărâre remarcabilă și fără
precedent: armata mongolă avea să pornească în toate direcțiile; împărțindu-se, ea va
ataca simultan Dinastia Sung și Europa”7.
Nu insistăm aici asupra prezentării detaliate a desfășurării invaziei mongole.
Acest lucru a fost făcut de-a lungul timpului de numeroși autori, care, fie au abordat
derularea marii invazii mongole în ansamblul ei, fie desfășurarea ei în diferitele
regiuni afectate de aceasta8. Ca urmare, ne vom limita doar la a prezenta succint
The Secret History of the Mongols. The Life and Times of Chinggis Khan, Translated,
Annotated and With Introduction by Urgunge Onon, London and New York, 2005, p. 215217; The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of a Thirteenth Century,
Translated with Historical and Philological Commentary by I. de Rachewiltz, vol. I, LeidenBoston, 2004, p. 201; The Secret History of the Mongols. The Life and Times of Chinggis
Khan,Translated, Annotated, and with an Introduction by U. Onon, London-New York, 2005,
p. 262-263; Die Geheime Geschichte der Mongolen au seiner mongolischen Niederschrift des
Jahres 1240 von der Insel Kode’e im Keluren-Fluẞ, erstmaling übersetzt und erläutert von E.
Haenisch, Leipzig, 1941, p. 141-142; cf. J. Weatherford, Genghis Khan and the Making of the
Modern World, New York, 2004, II, 6, în: http://flibusta.site/b/403711/read (accesat: 01.07.
2019); cf. Idem, Genghis han și nașterea lumii moderne, București, 2017, p. 237.
7
J. Weatherford, Genghis Khan, II, 6, în: http://flibusta.site/b/403711/read (accesat: 01.07.
2019); Idem, Genghis han, p. 237.
8
C. D’Ohsson, Histoire des Mongols depuis Tchinguis-Khan jusqu’a Timour Bey ou Tamerlan,
t. II, La Haye et Amsterdam, 1834, p. 110-172; J. Curtin, The Mongols in Russia, Boston,
1908, p. 225-253; G. Pullé, Historia Mongalorum. Viaggio di F. Giovanni da Piano del
Carpine ai Tartari nel 1245-47, Firenze, 1913, p. 2-3, 179-180; R. Grousset, Histoire de l’Asie.
III. Le monde mongol et le Japon, Paris, MCMXXII, p. 46-49; Idem, L’empire des steppes.
Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Chicoutimi, Québec, 2006, p. 336-342; H.T. Cheshire, The
Great Tartar Invasion of Europe, în: „The Slavonic Review”, V, 1926-1927, p. 89-105; A.
Sacerdoțeanu, Marea invazie tătară și sud-estul european, București, 1933, p. 18-66; V.
Minorsky, Caucasica III: The Alan Capital Mangas and the Mongol Campaigns, în: „Bulletin
of the School of Oriental African Studies. University of London”, 14, 2, 1952, p. 221-238;
B.D. Grecov, A.I. Iacubovschi, Hoarda de Aur și decăderea ei, București, 1953, p. 194-204;
A. Decei, Invazia tătarilor din 1241/42 în ținuturile noastre după Djāmi‘ ot-Tevārïch a lui
Fäzl ol-Lāh Räšïd od-Dïn, în vol. „Relații româno-orientale”, București, 1978, p. 193-208; G.
Ronay, The Tartar Khan’s Englishman, London, 1978, în: https://epdf.pub/queue/the-tartarkhans-englishman.html (accesat: 01.07.2019); J.R. Sweenwy, Thomas of Spalato and the
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4, edited by M. Gervers, Toronto, 1982, p. 156-183; M. Rady, The Mongol Invasion of
Hungary, în: „Medieval World”, November/December 1991, p. 39-46; D. Sinor, The Mongols
in the West, în: „Journal of Asian History”, 33, 1, 1999, p. 1-41; L. Marcello, Sălbatica
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principalele direcții de operații ale forțelor mongole și la precizarea obiectivelor
acestora.
Asaltul mongol asupra Europei s-a produs în două etape. Într-o primă etapă,
cuprinsă între primăvara anului 1236 și decembrie 1240, au fost atacate și supuse
popoarele din Desht-i Qipchaq, cele din Crimeea, precum și cnezatele rusești. A doua
etapă, al cărei mod de derulare a fost stabilit de un kuriltay al comandamentului
mongol întrunit în iarna anului 1240, desfășurată între primăvara anului 1241 și cea
a anului 1242, a constat în asaltul asupra Europei Centrale.
Atacarea Europei Centrale, declanșată din Cnezatul rus de Helici-Volynia, sa desfășurat pe trei direcții. Gruparea mongolă care constituia flancul nordic al
dispozitivului militar conceput de Batu și Subedey a devastat Polonia Mare, Polonia
Mică, o parte a Sileziei și a Boemiei. Principala grupare a zdrobit oastea maghiară și
a supus întreaga Ungarie, detașamentele sale înaintate ajungând până în apropierea
Vienei. În sfârșit, gruparea din flancul sudic a străbătut întregul spațiu românesc, de
unde a pătruns în Ungaria. Ulterior, forțele mongole din compunerea acestui flanc au
înaintat, în urmărirea regelui Ungariei, Bela IV, până în Croația, pe coasta dalmată a
Adriaticii. Constatând imposibilitatea capturării regelui maghiar, forțele mongole au
devastat și supus Croația, Serbia și Țaratul Vlaho-Bulgar.
Stoparea marii invazii mongole și, probabil, salvarea Europei Apusene s-au
datorat unui eveniment cu totul neașteptat, anume moartea marelui han Ogodey.
Survenită în decembrie 1241, aceasta a pus capăt unei ofensive care părea de neoprit.
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Interesat în mod direct de alegerea noului mare han, Batu a dispus oprirea ofensivei
spre vest și retragerea forțelor mongole spre Asia.
Comandamentul mongol. În vederea declanșării marii invazii, consemnează autorul persan Rashid al-Din Fadl Allah, Batu și ceilalți au ordonat mobilizarea
a „40 de tümet-uri”, formate din „trupe de elită”9. Acest lucru înseamnă că numărul
participanților la campanie s-ar fi ridicat la 400.000 de luptători. Canonicul Rogero
de Torre-Maggiore, contemporan evenimentelor, cunoscut drept Rogerius, și
probabil, după el, Simonis de Keza, avansează chiar cifra de 500.000 de luptători,
angajați de mongoli împotriva Regatului Ungariei10. Cifra avea să fie preluată ulterior
și de alte izvoare, precum Cronicon pictum Vindobonenze, Iános Thuroczy în
Chronicon Hungarorum, Chronicon Posoniense, Chronicon Budense, Chronicon
Dunbicense sau cronica germană târzie, Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum11.
Cifrele transmise de autorii menționați, referitoare la efectivele armatei
mongole, sunt, evident, exagerate. Credem, totodată, că cifra avansată de Rashid alDin are în vedere totalitatea forțelor mongole angajate în invazie, incluzându-le și pe
cele trimise împotriva Chinei dinastiei Sung și a Persiei.
În absența unor date certe, nici istoricii epocilor modernă și contemporană nu
au ajuns la concluzii identice. Spre exemplu, unii sunt de părere că efectivele forțelor
mongole au atins circa 200.000 de oameni12. Alții, ale căror opinii le considerăm a fi
cele mai plauzibile, afirmă că efectivele trupelor mongole aruncate împotriva Europei
s-au ridicat la circa 130.000-150.000 de luptători, adică la 13-15 tümet-uri13.
Rashid al-Din, The Succesors of Genghis Khan, Translated fron the Persian J.A. Boyle, New
York and London, 1971, p. 57.
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Comandamentul forțelor de invazie mongole, format din prinți ai casei
cingghisanide și mari noyani, a reflectat dimensiunile acestora. Considerăm deci că
numărul comandanților mongoli, respectiv a comandanților de tümet-uri trebuie să se
fi ridicat la 13-15 persoane. Identificarea lor vom încerca să o realizăm în continuarea
demersului nostru.
Informațiile transmise de diferitele surse, inegale ca valoare, atât din punctul
de vedere al cantității, cât și al calității informațiilor cu privire la comandanții mongoli, sunt însă puține, incomplete și, uneori, contradictorii. Ceea ce caracterizează
toate izvoarele de care dispunem, contemporane sau tardive, este faptul că niciunul
dintre ele nu înregistrează numele tuturor comandanților mongoli participanți la
marea invazie. Autorii lor se limitează fie la a-i menționa doar pe comandanții
mongoli care au participat la diferite operațiuni militare, fie pe cei care au operat în
regiunile lor de origine sau în cele la care se referă aceștia în scrierile lor.
În asemenea condiții, identificarea comandanților mongoli impune compararea și însumarea tuturor celor menționați de diferitele izvoare. Identificarea lor
rămâne însă un demers deosebit de dificil, deoarece autorii unora dintre izvoare îi
înregistrează cu nume deformate sau chiar inventate. Se adaugă la aceste neajunsuri
faptul că unii dintre respectivii autori înregistrează între comandanții mongoli
persoane care nu au luat parte la marea invazie.
Primul izvor la care facem apel, cel care ne oferă, de altfel, cele mai
numeroase și mai complete informații, este lucrarea cronicarului persan Rashid alDin Fadl Alah, Djami el-Tevarikh, îndeosebi partea Urmașii lui Genghis Khan.
Potrivit relatării acestuia pentru conducerea operațiunilor militare de cucerire
a Desht-i Qipchaq, desfășurate în februarie-martie 1236, marele han Ögedey i-a
destinat „pe cel mai mare dintre fiii lui Tolui, Möngke khan, și pe fratele său Böchek
(Böček-n.n.), pe cel mai mare dintre fiii familiei lui Ogetei (Ögedey-n.n.), Güyük
khan, și pe fratele său Qadan; și pe fiii lui Jochi, Batu, Orda, Shiban și Tangqut.
Dintre principalii emiri, i-au însoțit Sübedei Bahatur și alți câțiva emiri”14. Între vara
și toamna aceluiași an au operat împotriva bulgarilor de pe Volga forțele mongole
comandate de Batu, Orda, Shiban și Tangqut15.
În vara anului 1236, aveau să debuteze și primele operațiuni militare împotriva cumanilor de pe Volga, din regiunile nordice ale Mării Caspice. Conducerea
operațiunilor militare în aceste regiuni i-a fost încredințată lui Möngke16. Cu acest
prilej, prințul mongol a comandat întregul flanc stâng – je’ün ghar – al dispozitivului
de luptă mongol17.

Казахстана”, 1, 2010, p. 55-73; Д.В. Чернышевский, Приидоша бесчислены, яко прузи,
în: „Вопросы Истории”, 2, 1989, p. 127-132; С.Е. Иванович, Русско-монгольская война,
Томск, 2006, p. 41-42; V. Spinei, The Great Migrations, p. 410; D. Sinor, op. cit., p. 19; C.
Sverdrup, Numbers in Mongol Warfare, în: „Journal of Medieval Military History”, VIII, 2010,
p. 110; P. Sophoulis, op. cit., p. 251.
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15
Ibidem; Ibidem.
16
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J.J. Saunders, op. cit., p. 81.
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Concomitent s-au desfășurat operațiuni militare și pentru supunerea altor
populații din regiune. Astfel, împotriva unei părți a mordvizilor și burtașilor au operat
Batu, Orda, Berke, Qadan, Güyük, Möngke, Büri și Kölgen18.
În toamna anului 1237, în scopul pregătirii campaniei împotriva rușilor,
comandanții mongoli s-au întrunit într-un quriltay. La adunare, în care s-a decis
atacarea pentru început a Cnezatului de Ryazan, au participat, susține Rashid al-Din,
prinții Batu, Orda, Güyük, Möngke, Kölgen, Qadan și Büri 19 . În timpul luptelor
pentru cucerirea Cnezatului de Ryazan, respectiv în timpul asediului cetății Kolomna,
avea să-și piardă viața Kölgen20. Moartea prințului chingghisanid provoca o primă
modificare însemnată la nivelul comandamentului mongol. Cine i-a luat locul în
cadrul comandamentului mongol nu știm însă. Cucerirea Vladimirului a fost opera
forțelor comandate de Möngke21. Timp de două luni, Batu avea să asedieze, fără
succes, cetatea Kozelsk, cucerită apoi de Qadan și Büri în doar trei zile22.
Pe baza informațiilor transmise de Rashid al-Din, istoricul S.E. Ivanovici
identifica o serie de membri ai comandamentului mongol care au acționat în 1237 în
spațiul rus. Potrivit amintitului cercetător, aceștia au fost: prinții cingghisanizi Batu,
Möngke, Böček, Güyük, Qadan, Büri, Baydar, Kulkan (Kölgen), Orda, Shiban,
Tangqut și Berke, cărora li se alăturau noyanii Sübedey și Burulday23.
Anul 1238 aducea noi acțiuni militare ale forțelor mongole. Möngke și Qadan
declanșează operațiunile împotriva cerchezilor (circasienilor). Shiban, Böček și Büri
ocupă Crimeea. Lupte violente sunt purtate împotriva cumanilor. Dintr-un pasaj
intercalat însă între evenimentele anului 1242, Rashid al-Din înregistrează zdrobirea
cumanilor conduși de Kuthen sau Kothian de către forțele mongole comandate de un
alt fiu al lui Jochi, Shingqur24.
Pasajul incriminat, destul de obscur, a fost considerat de istoricul rus V.
Minorsky ca nefiind la locul potrivit în textul lucrării. Acesta nu exclude însă cu totul
posibilitatea ca evenimentele prezentate de Rashid al-Din să se fi consumat totuși în
1242, dar șeful cuman numit Kuthen să fie o altă persoană decât cea din 123825.
Toamna anului 1238 aducea cu sine finalizarea acțiunilor de cucerire a
tuturor teritoriilor din Desht-i Qipchaq. La comanda forțelor mongole angajate în
aceste operațiuni militare s-a aflat un alt frate al lui Batu, prințul Berke26.
În 1239, Güyük, Möngke, Büri și Qadan i-au atacat pe alani (osseti). În iarnă,
după un asediu de o lună și jumătate, forțele mongole cucereau cetatea Mingas,
centrul acestora27.
Evitând să menționeze motivul real, cunoscut din alte surse, care a stat la
decizia marelui han, Rashid al-Din se limita doar la a consemna faptul că în toamna
Rashid al-Din, op. cit., p. 59; V. Minorsky, op. cit., p. 224.
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anului 1240 Güyük și Möngke erau rechemați temporar la Qaraqorum de către
Ögedey. În scurt timp, însă, ei aveau să se realăture comandamentului lui Batu, aflat
în Desht-i Qipchaq28.
Desfășurarea campaniei mongole din anii 1240-1241 este relativ succint
prezentată de Rashid al-Din. În toamna anului 1240, „Batu cu frații săi, cu Qadan,
Büri și Böček au pornit împotriva țării rușilor și a poporului turcilor și în nouă zile au
cucerit marele oraș al rușilor numit Men-Kerman (Kiev-n.n.)”, ocupând apoi Haliciul,
al cărui cneaz s-a supus fără luptă 29 . La cucerirea Kievului, un rol important i-a
revenit lui Möngke30.
Putem deduce din informațiile autorului persan că la operațiunile menționate
au participat un număr de 9-11 comandanți mongoli. Aceștia au fost, în opinia
noastră: Batu, Orda, Shiban, Tangqut, poate și Berke cu Shingqur, precum și Qadan,
Büri, Böček și Möngke, cărora li s-a adăugat, cu siguranță, Sübedey, aflat în permanență în preajma lui Batu.
La începutul primăverii anului 1241, mongolii au traversat munții Qazaq-Taq
(Carpații), împotriva polonezilor și ungurilor. Din lucrarea lui Rashid al-Din
cunoaștem că Orda s-a îndreptat împotriva polonezilor și germanilor, Qadan și Büri
împotriva sașilor, iar Böček împotriva Qara-Ulagh-ilor31.
Informațiile referitoare la operațiunile militare desfășurate de mongoli
împotriva Ungariei sunt extrem de puține în lucrarea lui Rashid al-Din. Acestea sunt
inserate între cele referitoare la derularea operațiunilor militare în răsăritul continentului. Aflăm, astfel, că între comandanții care au participat la operațiunile militare
împotriva polonezilor și ungurilor s-au numărat, în primul rând, Batu, fratele său
Shiban, precum și noyanul Burulday32.
Ulterior, după victoria asupra ungurilor, de la Mohi, Qadan avea să pornească
în urmărirea regelui Bela IV. În fruntea forțelor sale, a înaintat până pe țărmul
Adriaticii, fără a reuși însă să-l ajungă pe suveranul maghiar, refugiat pe o insulă.
Eșuând în misiunea de a-l captura pe Bela IV, Qadan, relatează Rashid al-Din, „s-a
întors” și i-a supus pe croații, albanezii, sârbii și vlaho-bulgarii din sudul Dunării33.
Informațiile transmise de Rhasid al-Din au primit uneori interpretări interesante din partea unor istorici. Spre exemplu, în două lucrări consacrate invaziei
mongole istoricii John Joseph Saunders și James Chambers conchideau că în spațiul
românesc intra și extra-carpatic au operat prințul Güyük, care a străbătut Moldova și
a devastat Transilvania, îndeosebi zonele locuite de sași, și Subedey, care a parcurs
regiunile vecine Dunării, până la Orșova, după care a trecut prin „pasul Mehadia”,
până la Timișoara, în timp ce Qadan a operat, împreună cu Baydar, în Polonia, Silezia
și Moravia34. Asemenea concluzii sunt infirmate categoric de știrile transmise de cele
mai autorizate izvoare.

Ibidem, p. 61, 69; Ibidem, 226-227.
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Parcurgerea informațiilor transmise de Rashid al-Din permite identificarea
unui număr de 15 comandanți mongoli de tümet-uri. Aceștia au fost prinții cingghisanizi Batu, Orda, Berke, Shiban, Tangqut, Shingqur, Baydar, Güyük, Möngke,
Kölgen, Qadan, Böček și Büri, cărora li se adăugau marii nayani Sübedey și
Burulday.
O serie de știri privind componența comandamentului mongol ne sunt oferite
de Istoria secretă a mongolilor. Informațiile referitoare la acest aspect sunt însă
sumare. În câteva rânduri, izvorul amintit îi menționează pe „Batu, Büri, Güyük,
Möngge (Möngke-n.n.) și mulți alți prinți sprijiniți de Sübetey”35. În rândul marilor
noyani, Istoria secretă îi amintește, alături de Sübetey, pe Harqasun (Haryasun, în
traducerea lui Francis Woodman Cleaves, respectiv, Harhasun, în traducerea germană
a lui Erich Haenisch), fiul lui Elǰigidei, precum și pe Alčidai, Qongqortāi și Janggi36.
Istoria secretă a mongolilor relatează un incident produs la nivelul comandamentului mongol după ocuparea cetății Mingas, când Güyük și Büri, cărora li s-a
alăturat noyan-ul Harqasun, au contestat violent autoritatea lui Batu. În urma
plângerii acestuia, marele han Ögedey a dispus rechemarea celor trei la Qaraqorum,
prilej cu care în favoarea lui Güyük a intervenit vărul său Möngke, împreună cu
noyanii Alčidai, Qongqortāi și Janggi37. Potrivit acestui izvor, Ögedey a dispus ca
Büri să fie trimis bunicului său Chaghatay spre a fi judecat, în timp ce Harqasun a
fost lăsat la judecata lui Batu, care, se pare, l-a exilat38. Derularea evenimentelor ne
arată însă că Büri a primit aceeași decizie ca și Güyük și Möngke, el revenind, se
pare, mult mai repede decât aceștia în cadrul comandamentului lui Batu.
Incidentul, prezentat de Istoria secretă a mongolilor, a fost datat de unii
istorici după victoria de la Mohi asupra regelui Bela IV al Ungariei39. O asemenea
datare este însă infirmată chiar de izvorul amintit, care precizează, fără dubii, că „pe
când era în campania din Qipchaq, Batu i-a trimis, prin mesageri, lui Ögedey han un
raport” prin care îi prezenta incidentul40. Momentul producerii acestuia, consemnat
de Istoria secreta a mongolilor, este acceptat de alți istorici41.
Potrivit Istoriei secrete a mongolilor, dintre membrii familiei cingghisanide
au participat la invazie, în calitate de comandanți de tümen, prinții Batu, Büri, Güyük
și Möngke, precum și marii noyani Sübetey și Harqasun. Același izvor menționează
numele noyanilor Alčidai, Qongqortāi și Janggi.
The Secret History of the Mongols. For the First Time, p. 210, 215; The Secret History of
the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of a Thirteenth Century, I, p. 201, 205; The Secret
History of the Mongols. The Life and Times of Chinggis Khan, p. 263, 267; Die Geheime
Geschichte der Mongolen, p. 142, 145.
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În ceea ce-i privește pe noyanii Alčidai, Qongqortāi și Janggi, este dificil de
presupus că ei au fost comandanți de tümet-uri. Igor de Rachewiltz, opinează că
Alčidai a fost comandantul unui minqan, respectiv al unui corp de oaste de 1.000 de
luptători, nivel de comandă exercitat, se pare, și de omologii săi Qongqortāi și Janggi,
menționați în același context cu el42. Foarte probabil, pe timpul desfășurării marii
invazii minqaturile comandate de ei s-au aflat în compunerea tümenului condus de
Möngke. Ipotetic, considerăm ca plauzibilă posibilitatea ca în perioada absenței lui
Möngke, chemat la Qaraqorum, unul dintre ei să fi preluat comanda tümenului
acestuia (toamna anului 1240).
În lucrarea intitulată Genghis-khan. Istoria cuceritorului lumii, autorul
persan ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini relatează că, la începutul campaniei împotriva
Europei, marele han Ögedey a delegat pentru a-l ajuta și asista pe Batu o serie de
prinți și anume „Mengü Khan și fratele său Böček; proprii săi fii Güyük și Qadaghan;
și alți prinți, Kölgen, Büri și Baydar; frații lui Batu, Hordu și Tangut; și mai mulți
prinți precum Sübetei Bahadur dintre comandanții principali” 43 . În altă parte a
relatării sale, ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini îl menționează pe „Sibaqan (Shibann.n.)”, fratele lui Batu, având sub comandă 10.000 de luptători, respectiv un tümen44.
Parcurgerea acestui izvor permite identificarea următorilor 12 mari comandanți
mongoli, comandanți de tümen: Batu, Mengü (Möngke), Böček, Güyük, Qadaghan
(Qadan; Qadaghan este o formă derivată de la Qadan Qa’an), Kölgen, Büri, Baydar,
Hordu (Orda), Tangut (Tangqut), Sibaqan (Shiban) și Sübetei (Sübedey).
Informații cu un conținut asemănător provin din surse chineze, precum
Istoria dinastiei Yuan, realizată de Yuan shi. Potrivit acestuia, Ögedey i-a desemnat
pentru a-l asista pe Batu, în campania împotriva alanilor, bulgarilor, cumanilor și
rușilor, pe următorii prinți: Küyük și Kadan, proprii săi fii, Mangu și Budjek, fiii lui
Tolui, Buri și Baydar, fiii lui Chaghatay, Kulkan (Kölgen), fratele marelui han,
precum și pe Orda, Tangut și Shiban, frații lui Batu. La expediție lua, de asemenea,
parte și experimentatul general Subutai bahadur45. Între respectivii prinți mongoli,
aceeași sursă îl menționează ca participant la operațiunile militare din vara anului
1237 pe un alt frate al lui Batu, Barkai46.
Izvorul chinezesc analizat identifică un număr de 13 mari comandanți mongoli, care au participat la marea invazie. Potrivit acestei surse, aceștia au fost: Batu,
Küyük (Güyük) și Kadan (Qadan), Mangu (Möngke), Budjek (Böček), Buri (Büri),
Baydar, Kulkan (Kölgen), Orda, Tangut (Tangqut), Shiban, Barkai (Berke) și Subutai
(Sübedey).
O altă sursă orientală, care face referiri la unii dintre marii comandanți mongoli, participanți la marea invazie din 1236-1242, este lucrarea târzie, din secolul al
The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of a Thirteenth Century,
Translated with Historical and Philological Commentary by I. de Rachewiltz, vol. II, LeidenBoston, 2004, p. 1016-1017.
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XVII-lea, a autorului arab Abdoul-Ghazi Bèhâdour Khan, cunoscută drept Istoria
mongolilor și tătarilor. În termeni foarte succinți, autorul acesteia relatează că „în
633 (1236), anul maimuței, Okedai-qaan, la întoarcerea lui din Khitai, trimise pe
Batu, fiul lui Djudj-han, Kuyuk, propriul său fiu, Mangu, fiul lui Tuli-han, și fiii lui
Djaghatai-han să cucerească țările rușilor, cerkezilor, bulgarilor, șașcurzilor, Turanul
și alte provincii”47.
Parcurgerea informațiilor transmise de acest izvor ne permite identificarea
directă a trei mari comandanți mongoli și, indirectă, a încă doi, toți prinți ai casei
cingghisanide, participanți la marea invazie din 1236-1242. Aceștia au fost Batu,
Kuyuk (Güyük) și Mangu (Möngke), consemnați direct, cărora li se adăugau Baydar
și Büri, menționați indirect.
Alături de sursele orientale pe care le-am analizat, o serie de informații
referitoare la comandanții mongoli din timpul marii invazii ne-au parvenit din unele
izvoare literare creștine europene. Avem aici în vedere cronici rusești, poloneze,
maghiare etc., contemporane evenimentelor sau tardive.
Dintre cronicile rusești care au consemnat știri referitoare la componența
comandamentului mongol, reținem, în primul rând, Cronica Galiciano-Volyniană.
Potrivit știrilor transmise de aceasta, între marii comandanți mongoli care l-au
secondat pe Batu în campania din lumea rusă, această cronică îi menționează pe
„puternicii voievozi Urdju, Bajdar, Birjui, Kajdan, Bečak, Mengu și Kjujuk”, precum
și marii noyani „Sebedjei bagatyr și Burundaj bagatyr” 48 . Cronica GalicianoVolyniană evidențiază rolul determinant jucat de Sübedey și Burulday în operațiunile
de cucerire a bulgarilor de pe Volga și Suzdalului, precum și a lui Möngke la ocuparea
Kievului49.
Informațiile cuprinse în Cronica Galiciano-Volyniană conduc la identificarea unui număr de 10 mari comandanți de tümen, care au participat la invazia
mongolă în spațiul rusesc. În conformitate cu știrile transmise de această sursă,
respectivii comandanți au fost prinții cingghisanizi Batu, Urdju (Orda/Ordu), Bajdar
(Baydar), Birjui (Büri), Kajdan (Qadan), Bečak (Böček), Mengu (Möngke) și Kjujuk
(Güyük), precum și marii noyani Sebedjei (Sübedey) și Burundaj (Burulday).
Un izvor important pentru demersul nostru îl reprezintă relatarea cunoscută
sub numele de Carmen Miserabile, a canonicului Rogero (Rogerius) de TorreMaggiore, contemporan evenimentelor, care surprinde dimensiunile marii invazii
mongole în Transilvania și Ungaria. Cu privire la comandanții mongoli, Rogerius
consemnează: „Regele regilor și domnul tătarilor care au intrat în Ungaria pe nume
se chema Bathus (Batu-n.n.). Sub el șef mai puternic era Bochetor. Cadan (Qadann.n.) era considerat ca mai cinstit. Regi mai mari între tătari erau socotiți Coacton,
Feycan, Peta, Hermeus, Cheb și Ocadar”50.
Abdoul-Ghazi Bèhâdour Khan, Histoire des Mongols et des Tatars, publiée, traduite et
annotée par Le Baron Desmaisons, t. II. Traduction, St. Pétersbourg, 1874, p. 148.
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Rogerius ne oferă și unele informații cu privire la zonele în care au operat
unii dintre comandanții mongoli. Aflăm astfel că „Bathus (...) s-a grăbit cu soldații
săi, nu prea mulți, spre așa-numita poartă a Rusciei (Rusiei; pasul Vereke-n.n.) (...).
Regele Peta și-a îndreptat pașii prin Polonia, după ce a ucis mai mulți duci ai Poloniei
și a distrus preamăreața cetate Bratislava și a făcut un măcel cumplit, și cu aceeași
cruzime a străbătut țara ducelui Moraviei, căruia ceilalți duci nu i-au putut da vreun
ajutor, și s-a îndreptat în grabă spre poarta Ungariei. Regele Cadan după ce a făcut
un drum de trei zile prin pădurile dintre Ruscia (Rusia-n.n.) și Comania, a sosit la
bogata Rudana (Rodna-n.n.), o așezare a teutonilor, situată între munți înalți (...).
Bochetor, împreună cu alți regi, trecând peste râul căruia i se spune Zerech (Siretn.n.) a ajuns în țara episcopului comanilor, și învingând oamenii care se strânseseră
pentru luptă, au început să ocupe toată țara”51.
Informațiile transmise de Rogerius au fost preluate în integralitatea lor de
Antonio Bonfini în lucrarea lui Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum Dimidia.
Aflăm, astfel, și din lucrarea acestuia că „regele regilor, care predomina peste ceilalți
se numea Bathu”, că „Bochetor era comandantul armatei (militiae praefectus)” sau
că alții, precum „Cadan, Coacton, Pheycan, Peta, Hermes, Chebus și Ochadar erau
mai mari între regii tătarilor”52. Informații identice transmite Antonio Bonfini și cu
privire la direcțiile de operații ale forțelor mongole, anume că Batu a pătruns în
Ungaria prin „poarta rutenilor”, că Peta a pătruns în Polonia, a distrus cetatea
Bratislava, a devastat Moravia, după care a trecut în Ungaria, că prințul Qadan, după
ce a străbătut timp de trei zile pădurile dintre Rutenia și Cumania, a ajuns la cetatea
Rodna pe care a cucerit-o printr-o stratagemă, sau că Bochetor, împreună cu alți comandanți mongoli, a trecut râul Siret și a devastat teritoriile Episcopiei Cumanilor53.
Alte izvoare preiau și reproduc fidel, după lucrările lui Rogerius și Antonio
Bonfini, informațiile referitoare la numele comandanților mongoli care au trecut prin
Transilvania. Așa au procedat autorul sau autorii cronicii germane târzii din secolul
al XVII-lea, Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum54.
Relatarea lui Rogero de Torre Maggiore, lucrarea lui Antonio Bonfini și
cronica germană târzie înregistrează numele a nouă comandanți mongoli. Potrivit
surselor amintite, aceștia au fost: Bathu, Bochetor, Cadan, Coacton, Feycan
(Pheycan), Peta, Hermeus (Hermes), Cheb (Chebus) și Ocadar (Ochadar).
Dacă în ceea ce-i privește pe Bathu (Batu) și Cadan (Qadan) identificarea lor
este în afara oricărei discuții, nu în același fel stau lucrurile cu ceilalți. Asocierea
Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars, în:
„Anonimus and Master Roger. Anonymi Bele Regis Notarii, Gesta Hungarorum/Anonymus,
Notary of King Béla, The Deeds of the Hungarians”, Edited, translated and annotated by M.
Rady and L. Veszprémy, Magistri Rogerii epistola in miserabile carmen super destructione
Regni Ungarie per Tartaros facta / Master Roger’s Epistle to the Sorrowful Lament upon the
Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars, Translated and annotated by J.M. Bak
and M. Rady”, Budapest-New York, 2010, XIX (19).
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informațiilor transmise de aceste izvoare cu cele transmise de Rashid al-Din, în
primul rând, ne permite, de asemenea, identificarea unora dintre aceștia.
Identificarea lui Bochetor a condus la formularea unor opinii diferite ale
specialiștilor. Pe baza informațiilor transmise de Rogero de Torre Maggiore, preluate,
după acesta, și de Antonio Bonfini, Bochetor a fost identificat de unii istorici români
cu un comandant mongol care a operat în spațiul românesc est-carpatic și în Transilvania55. Istoricul Victor Spinei nu exclude posibilitatea identificării lui Bochetor cu
prințul Berkecher, un alt fiu al lui Jochi56. Peter Jackson vede în el un posibil mare
noyan Bogutai (Baghatur?)57.
Nicio sursă nu menționează o cât de redusă participare a prințului Berkecher
sau a vreunui mare noyan, numit Bogutai, la marea invazie mongolă. În consecință,
prin prisma raportării la știrile transmise de respectivele surse, considerăm că
asemenea identificări sunt excluse. În realitate, un comandant mongol cu numele
Bochetor nu a existat în epoca marii invazii. Asocierea informațiilor transmise de
Rashid al-Din cu cele oferite de Rogerius și de Antonio Bonfini ne relevă o suprapunere totală a direcțiilor și zonelor de operații în care au acționat forțele comandate
de Böček și cele comandate de acest Bochetor. Ca urmare, ne raliem opiniilor acelor
istorici care identifică în cei doi o singură persoană, respectiv pe prințul Böček.
Numele Bochetor fiind în realitate o formă coruptă a numelui acestuia, mai exact a
formei Böček baghatur58.
În ceea ce îl privește pe Peta, lucrurile stau cam la fel cu cele care au în vedere
identificarea lui Bochetor. Nicio altă sursă, cu excepția lucrării lui Rogerius și a
izvoarelor târzii care preiau informațiile acestuia, nu menționează vreun comandant
mongol, indiferent de rang, cu acest nume. Istoricii René Grousset, John Joseph
Saunders sau János M. Bak și Martyn Rady, îl identifică cu prințul Baydar59. În ceea
ce ne privește, susținem că dacă raportăm informațiile referitoare la operațiunile
militare desfășurate de Peta în Polonia la cele provenite din alte surse, care redau
acțiunile lui Orda, constatăm că acestea coincid. În concluzie, considerăm că acest
comandant mongol, cu un nume inventat de Rogerius, este, cel mai probabil, unul și
același cu prințul Orda.
Referitor la comandanții mongoli Coacton, Feycan (Pheycan), Hermeus
(Hermes), Cheb (Chebus) și Ocadar (Ochadar), consemnați doar de Rogerius și
preluați de Antonio Bonfini, constatăm că unii dintre ei au nume destul de ciudate,
care nu au rezonanță mongolă, care sunt, fără îndoială, rezultatul unei înregistrări cu
totul eronate a celor reale, făcută de autorul Cântecului de jale. Cu certitudine, sub
aceste nume se ascund unii dintre comandanții mongoli de tümet-uri, precum și unii
dintre comandanții de minqat-uri, participanți la invazie. Spre exemplu, Hansgerd
Göckenjan a propus identificarea lui Coacton cu Güyük60. În opinia noastră, identificarea propusă de istoricul german rămâne una destul de discutabilă.
A. Sacerdoțeanu, op. cit., p. 33-37.
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Feycan (Pheycan) este, cel mai probabil, fratele lui Batu, prințul Shiban. De
altfel, pentru o asemenea identificare se pronunță și editorii lucrării lui Rogero de
Torre Maggiore, istoricii János M. Bak și Martyn Rady, care, în ediția realizată de ei,
transcriu numele comandantului mongol, atât în textul latin, cât și în traducerea în
limba engleză, nu în forma „Feycan (Pheycan)”, ci în forma „Seyban”61.
În ceea ce-l privește pe Cheb (Chebus), Hansgerd Göckenjan se pronunță
pentru o posibilă identificare a lui cu renumitul general al lui Cingghis han, Jebe62.
În ceea ce ne privește, considerăm că o asemenea identificare este absolut exclusă,
deoarece generalul Jebe nu a participat la invazia mongolă din 1236-1242 din simplul
motiv că era mort de 13 ani la debutul acesteia, respectiv de 18 ani în 1241, în momentul atacării Ungariei. Așa cum se știe, acesta murise, în condiții obscure, în zilele
premergătoare confruntării de la Kalka, din 31 mai 1223, dintre forțele mongole și
cele ruso-cumane63. Nu este exclus ca sub acest nume să se ascundă un alt mare
comandat mongol de tümen, pe care nu-l putem însă identifica, sau poate doar un
comandant al unei unități de 1.000 de luptători, respectiv al unui minqan.
O situație asemănătoare întâlnim și în cazul lui Hermeus (Hermes). Nu
cunoaștem niciun comandant mongol de tümen al cărui nume să poată fi asociat cu
cel al acestuia. Ca urmare, nu excludem, nici în cazul lui, posibilitatea ca el să fi fost,
dacă nu un comandant de tümen, tot un comandant de minqan.
Comandantul mongol numit Ocadar (Ochadar) de Rogero de Torre Maggiore
și de Antonio Bonfini a fost identificat, ipotetic, de Hansgerd Göckenjan cu însuși
marele han Ögedey64. Din punctul nostru de vedere, o asemenea identificare este
lipsită de orice fundament, întrucât Rogerius menționează în lucarea lui doar
comandanții mongoli pe care i-a cunoscut nemijlocit, iar marele han nu a participat
la campanie. Credem că și în această situație ne aflăm în prezența transcrierii greșite
a numelui unui participant activ la invazie, anume Baydar.
Asocierea informațiilor transmise de Rogerius cu cele oferite de Rashid alDin permite identificarea unui număr de șapte mari comandanți mongoli care au
operat în spațiul românesc, maghiar și polonez. Aceștia au fost: Batu (Bathu), Qadan
(Cadan), Orda (Peta), Güyük (Coacton), Baydar (Ocadar/Ochadar), Shiban (Feycan/
Pheycan) și Böček (Bochetor).
Un alt izvor contemporan îl constituie relatarea călugărului minorit Giovanni
da Piano del Carpine. În cazul acestui autor, am constatat unele diferențe semnifigenossen, 1235-1250, Graz, Styria, 1985, p. 202, n. 92.
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cative cu privire la numele și numărul comandanților mongoli de la o ediție la alta,
foarte probabil determinate fie de conținutul manuscriselor utilizate, fie de citirea lor
de către editori. Singurul comandant mongol menționat, în mod identic, în toate
edițiile consultate ale lucrării este prințul Orda, despre care se precizează succint că
„acesta a fost în Polonia și Ungaria”65. Numele și numărul comandanților mongoli
participanți la marea invazie din 1236-1242, „care au fost de asemenea în Ungaria”,
sunt înregistrați astfel: Bathy, Cathan, Siban și Burcht, în ediția franceză, publicată
de Pierre de Begeron în 1830 66 ; Bathy, Hurin, Cadan, Syban și Ouigat, în ediția
engleză din 1903 a lui Raymond Beazley67; Bacu, Birin, Dinget, în ediția italiană a
lui Giorgio Pullé din 1913 68 ; Bati, Birin, Siban și Dinget, în ediția publicată de
Christopher Dawson în 195569; Bati, Burin, Cadan, Siban și Buyget, în ediția realizată
de Erik Hildinger în 199670.
Prin raportarea la informațiile din alte izvoare, comandanții mongoli înregistrați de Giovanni da Piano del Carpine nu sunt foarte dificil de identificat. Bathy/
Bacu/Bati nu este altul decât Batu. Cathan/Cadan este cu certitudine prințul Qadan.
Hurin/Birin/Burin este, în opinia noastră, Büri. Siban/Syban este prințul Shiban.
Burcht/Ouigan/Dinget/Buyget credem că este prințul Böček. Conchidem deci, pe
baza acestor identificări, că comandanții mongoli menționați de Giovanni de Piano
del Carpine ca participanți la marea invazie au fost: Batu, Orda, Qadan, Büri, Shiban
și Böček.
Numele unor comandanți mongoli, participanți la marea invazie, se regăsesc
și în unele izvoare literare poloneze, care narează desfășurarea evenimentelor din
acest areal. Spre exemplu, din Annalele lui Ian Długosz aflăm că o serie de forțe
mongole, „mai reduse” din punct de vedere numeric, aflate sub comanda lui Kaidu
(Qaidu), au atacat Leczyca și Kujawy, în timp ce alte „forțe mari”, comandate de
însuși Batu, au atacat Krakowia, după care s-au îndreptat spre Wroclaw71.
Dacă în ceea ce îl privește pe Batu, deși nu a participat la operațiunile militare
din Polonia, lucrurile sunt clare, participarea lui Qaidu la campanie impune o discuție
mai detaliată. Prințul Qaidu, care ar fi operat în Polonia, apare menționat în rândul
comandanților mongoli participanți la marea invazie numai în izvoare tardive. Cunoaștem din epoca marii invazii o singură persoană cu acest nume, respectiv Qaidu,
fiul lui Qashi și nepot al marelui han Ögedey. Cu acesta îl identifică, de altfel, unii
istorici, mai vechi sau mai noi72.
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Așa cum a fost demonstrat relativ recent, prințul Qaidu s-a născut în 1235
sau 123673. Ca urmare, el avea în momentul atacării Poloniei vârsta de 5 sau 6 ani,
ceea ce exclude categoric posibilitatea ca el să fi exercitat vreo comandă militară.
Întrebarea care se pune este cine a fost acest comandant mongol? Din punctul nostru
de vedere, în persoana acestui Qaidu îl putem identifica pe prințul Baydar, vărul lui
Batu. Informațiile referitoare la zonele de operații ale forțelor mongole comandate de
Baydar, identice cu cele în care se afirmă eronat că au acționat cele comandate de
Qaidu, converg, categoric, spre o asemenea concluzie. Cunoașterea rolului politic
jucat în lumea mongolă la sfârșitul secolului al XIII-lea și la începutul secolului al
XIV-lea, de puternica personaliate care a fost Qaidu, dar nu și a datelor sale biografice, îi va fi determinat pe autorii izvoarelor menționate să îl introducă în rândul
marilor comandanți participanți la marea invazie din 1236-1242.
O serie de știri sumare se regăsesc în Kronika Sarmacyey Europskiey, redactată de Alexandr Gwagnin. Cronica preia parțial informațiile transmise de Rogerius.
Ca urmare, autorul ei consemnează faptul că Batu a pornit împotriva Ungariei, Peta
a operat în Polonia, iar Kaydan a atacat Kujaw74.
În acest punct al demersului nostru considerăm necesar să insistăm asupra
identificării comandantului Kaydan. Menționat în unele surse că ar fi operat cu forțele
sale în Polonia, acesta a fost identificat de unii istorici cu prințul Qadan, fiul lui
Ögedey 75 . Faptul s-a datorat, probabil, asemănării numelor celor doi comandanți
mongoli. De altfel, așa cum am putut constata parcurgând știrile transmise de izvoarele analizate, unele dintre ele îl numesc pe Qadan chiar Kaydan, Caydan sau Kajdan.
Informațiile de care dispunem, provenite din cele mai autorizate surse, nu
permit o asemenea identificare. În momentul în care acest Kaydan desfășura operațiuni militare în Polonia, Qadan făcea același lucru în spațiul românesc. Faptul cert
rezultat din parcurgerea informațiilor provenite din izvoare contemporane marii
invazii, este acela că un comandant mongol cu acest nume nu este înregistrat de
acestea. Suntem de părere că și în cazul lui suntem în prezența unei înregistrări
defectuoase a numelui și că, cel mai probabil, sub numele de Kaydan se ascunde
același prinț cingghisanid Baydar, care, așa cum am văzut, în 1241 a comandat un
tümen care a operat în Polonia.
În sfârșit, ultimul izvor asupra căruia ne oprim în demersul nostru îl reprezintă Historia Salonitanorum atque Spalatinorum Pontificum (Istoria episcopilor de
Salona și Split) a arhidiaconului Thomas de Split. Informațiile referitoare la comandanții mongoli sunt puține, ele referindu-se doar la menționarea lui „Bath (Batu-n.n.)”
și „Caydan (Qadan-n.n.)”, în contextul zdrobirii Ungariei, a ofensivei mongole până
în Dalmația, urmată de supunerea Croației, Serbiei și a Țaratului Vlaho-Bulgar76.
Retragerea forțelor mongole spre Asia, în primăvara anului 1242, punea capăt
marii invazii. În timpul acesteia armata mongolă a înregistrat performanțe unice în
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istorie până în epoca contemporană. „Armata mongolă, angajată în aceste campanii
– conchide autorul amintit –, se va întinde pe o distanță de cinci mii de mile (cca.
8.000 km-n.n.) și până la peste o sută de grade latitudine, fapt neegalat de nicio altă
armată până în Al Doilea Război Mondial, când Statele Unite și Aliații au luptat în
campanii simultane în Europa și Asia”77. Sub stăpânirea mongolă rămânea un vast
teritoriu care se întindea din China până la poalele Munților Carpați.
Parcurgerea informațiilor din izvoarele prezentate ne permite identificarea
celei mai mari părți a comandanților mongoli din timpul marii invazii din 1236-1242.
Ca urmare, conchidem că au participat, cu certitudine, la marea invazie, în calitate de
comandanți de tümet-uri, prinții cingghisanizi Batu, Orda, Shiban, Tangqut, Berke,
Shingqur, Möngke, Böček, Güyük, Qadan, Kölgen (Kulkan), Baydar și Büri. Același
nivel de comandă l-au exercitat și marii noyani Sübedey, Burulday și Harqasun. În
baza celor constatate, suntem în măsură să afirmăm că toți cei 16 comandanți identificați au făcut parte din comandamentul forțelor mongole de invazie, unii pe toată
durata campaniei, alții pentru perioade mai scurte de timp.
În ceea ce-i privește pe noyanii Alčidai, Qongqortāi și Janggi, precum și cei
care se ascund sub numele Hermeus (Hermes) și Cheb (Chebus), considerăm că aceștia au exercitat comenzi doar la nivel de minqan. Aproape sigur, Alčidai, Qongqortāi
și Janggi au desfășurat operațiuni militare sub comanda prințului Möngke. Cu titlu
de ipoteză, considerăm că este posibil ca pentru perioade scurte de timp și în anumite
conjuncturi, unii dintre ei să fi exercitat și comandă la nivel de tümen.
Considerații finale. În finalul studiului nostru, în temeiul informațiilor pe
care le deținem din o serie de izvoare istorice, suntem în măsură să conchidem că au
participat, cu certitudine, la marea invazie din 1236-1242, în calitate de comandanți
de tümet-uri, un număr de 13 prinți cingghisanizi și trei mari noyani: Batu, Orda,
Shiban, Tangqut, Berke, Shingqur, Möngke, Böček, Güyük, Qadan, Kölgen
(Kulkan), Baydar și Büri. Același nivel de comandă l-au exercitat, fără nicio îndoială,
și marii noyani Sübedey, Burulday și Harqasun. În calitate de membri ai comandamentului mongol aceștia au exercitat în timpul marii invazii următoarele atribuții
de comandă:
Batu, al doilea fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han, a exercitat formal
funcția de comandant suprem al forțelor mongole angajate în marea invazie în
Europa; întemeietor și primul han al Hoardei de Aur (1237-1256).
Sübedey Baghatur, unul din marii comandanți ai epocii lui Cingghis han, a
fost ceea ce astăzi putem denumi Șef al Statului Major, și comandantul de facto al
armatei mongole angajată împotriva Europei.
Orda (Ordu/Hordu), primul fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han,
comandant al unui tümen pe toată durata marii invazii. Informațiile referitoare la el
conduc la concluzia că în 1241 a comandat flancul drept – baraghun ghar – al dispozitivului militar conceput de Batu și Sübedey în scopul atacării Europei Centrale.
Forțele mongole aflate sub comanda lui au desfășurat operațiuni militare în Polonia,
Silezia, Moravia și Ungaria.
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Qadan (Kadan), al șaselea fiu al marelui han Ögedey și nepot al lui Cingghis
han, comandant al unui tümen pe toată durata marii invazii. În 1241 s-a aflat la
comanda flancului stâng – je’ün ghar – al dispozitivului militar conceput de Batu și
Sübedey, ale cărui forțe au desfășurat operațiuni militare în spațiul românesc intra și
extra-carpatic, până la Dunăre. Trimis în urmărirea regelui Bela IV, Qadan a înaintat
până în Dalmația, pe coasta Adriaticii. Eșuând în tentativa de a-l captura pe regele
Ungariei, refugiat în insulele din vecinătatea coastei dalmate, Qadan și-a direcționat
operațiunile militare în regiunile din sudul Dunării supunându-i pe croați, albanezi,
sârbi și vlaho-bulgari.
Möngke, primul fiu al lui Tolui și nepot al lui Cingghis han, comandant al
unui tümen, a participat la campania mongolă încă de la începutul ei. În 1236 s-a aflat
la comanda flancului stâng al dispozitivului mongol – je’ün ghar –, care a operat
împotriva cumanilor de pe Volga, care ocupau regiunile din nordul Mării Caspice. În
toamna anului 1240 a fost rechemat temporar la Qaraqorum. Revine însă în scurt timp
la comanda corpului său de oaste, jucând un rol determinant la cucerirea Kievului,
prilej cu care comandă probabil același flanc stâng al dispozitivului mongol; viitor
mare han între 1251-1258.
Güyük, primul fiu al marelui han Ögedey și nepot al lui Cingghis han,
comandant al unui tümen, a participat la campania mongolă încă de la începutul
acesteia. În toamna anului 1240, în urma unei altercații cu Batu, a fost rechemat
temporar la Qaraqorum. Revine însă în scurt timp la comanda corpului său de oaste;
viitor mare han între 1246-1248.
Berke, al treilea fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han, comandant al
unui tümen. În 1239 finalizează acțiunile de cucerire a Desht-i Qipchaq; viitor han al
Hoardei de Aur (1257-1266).
Böcek, al șaptelea fiu al lui Tolui și nepot al lui Cingghis han, comandant al
unui tümen, participă la marea invazie de la începutul acesteia. Între 1236 și 1240
participă la curerirea cnezatelor rusești și a Desht-i Qipchaq. În primăvara anului
1241, în fruntea corpului său de oaste, aflat în extremitatea sudică a flancului stâng
al dispozitivului mongol, desfășoară operațiuni militare în regiunile extracarpatice
până Dunăre, în cursul cărora distruge Episcopia Cumanilor și ocupă voievodatul lui
Mishlav (foarte probabil Seneslau).
Baydar, al șaselea fiu al lui Chaghatay și nepot al lui Cingghis han, comandant al unui tümen, participă la marea invazie de la începutul acesteia. Între 1236 și
1240 participă la supunerea popoarelor din Desht-i Qipchaq și a cnezatelor rusești. În
1241, în fruntea corpului său de oaste, aflat în componența flancului drept al
dispozitivului mongol, comandat de fratele său Orda, desfășoară operațiuni militare
în Polonia, Silezia, Moravia și Ungaria.
Büri, nepot al lui Chaghatay și strănepot al lui Cingghis han, comandant al
unui tümen, participă la marea invazie de la începutul acesteia. Între 1236 și 1240
participă la operațiunile militare în scopul supunerii popoarelor din Desht-i Qipchaq
și a cnezatelor rusești răsăritene. În toamna anului 1240, în urma unei altercații cu
Batu, i-a fost luată comanda, fiind rechemat temporar la Qaraqorum. Revine foarte
curând la comandă, participând la operațiunile militare desfășurate împotriva cnezatelor rusești apusene din toamna și începutul iernii aceluiași an. În 1241, în fruntea
corpului său de oaste, aflat în componența flancului stâng al dispozitivului mongol,
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desfășoară operațiuni militare în regiunile de la răsărit de Carpații Orientali și în
Transilvania, la sud de Mureș.
Shiban, al cincilea fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han, comandant al
unui tümen. Participă la marea invazie pe toată durata desfășurării acesteia. Se
remarcă în luptele din Desht-i Qipchaq, în acțiunea de cucerire a Crimeii și în bătălia
de la Mohi.
Tangqut, al șaselea fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han, comandant
al unui tümen. Participă la marea invazie pe toată durata desfășurării ei. Informații
despre acțiunile lui deținem, însă, doar din faza de debut a marii invazii mongole,
când participă la operațiunile împotriva bulgarilor de pe Volga.
Kölgen (Kulkan), fiu al lui Cingghis han după unele surse, fiul lui Ögedey
după altele, comandant al unui tümen, participă la marea invazie de la începutul
acesteia. Este ucis în 1236 la asediul cetății Kolomna, în timpul cuceririi Cnezatului
rus de Ryazan.
Shingqur (Sinkur), al nouălea fiu al lui Jochi și nepot al lui Cingghis han,
comandant al unui tümen. În 1238 zdrobește împotrivirea cumanilor din Desht-i
Qipchaq, conduși de Kuthen sau Kothian.
Burulday (Boroldai/Boruldai, Burundaj), mare noyan, comandant al unui
tümen. Participă la marea invazie de la începutul acesteia. Se remarcă în luptele din
spațiul rus și în bătălia cu ungurii, de la Mohi.
Harqasun (Haryasun, Harhasun), mare noyan, comandant al unui tümen,
participă la marea invazie de la începutul acesteia. În 1240, după implicarea într-o
altercație cu Batu, alături de Güyük și Büri, i-a fost retrasă comanda. Se pare că a fost
exilat.
Noyanii Alčidai, Qongqortāi și Janggi au fost comandanții unor unități militare de 1.000 de luptători, respectiv a unor minqaturi, operând, foarte probabil, sub
comanda lui Möngke. În consecință, ei nu au făcut parte din comandamentul mongol.
Nu excludem însă posibilitatea ca, pentru perioade scurte de timp și în anumite
conjuncturi, unii dintre ei să fi exercitat și comandă la nivel de tümen.
Referitor la comandanții mongoli Hermeus (Hermes) și Cheb (Chebus),
consemnați doar de Rogerius și preluați de Antonio Bonfini, considerăm că sub aceste
nume, înregistrate eronat de autorul Cântecului de jale, se ascund, foarte probabil,
unii dintre comandanții unor unități militare de 1.000 de luptători, respectiv comandanți de minqaturi.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Ögedey, mare han (1229-1241). Sursa: Dschingis Khan und seine
Erben: Das Weltreich der Mongolen, München, 2005, p. 304.
Fig. 2 – Batu, han al Hoardei de Aur (1237-1256). Sursa: https:// alchetron.
com/Batu-Khan.
Fig. 3 – Sübedey (reprezentare chinezească). Sursa: R.A. Gabriel, Subotai
the Valiant, p. 18.
Fig. 4 – Güyük, mare han (1246-1248). Sursa: https://en.wikipedia.org/ wiki/
Güyük_Khan.
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Fig. 5 – Möngke, mare han (1251-1259). Sursa: https://en.wikipedia.org/
wiki/Möngke_Khan.
Fig. 6 – Berke, han al Hoardei de Aur (1257-1266). Sursa:
masjidsungaimerlong.blogspot.com.
Fig. 7 – Qadan urmărindu-l pe regele Bela IV (1241). Sursa: Chronicon
pictum Vindobonense.
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THE COAT OF ARMS OF BÁTHORI’S
AS THE SYMBOL OF TRANSYLVANIA1
SZEKERES Attila István2
STEMA FAMILIEI BÁTHORI CA SIMBOL AL TRANSILVANIEI
REZUMAT
Stema familiei Báthori e cunoscută ca un scut având câmpul roșu, încărcat de trei
colți de dragon. De fapt este vorba de colți de lup. Descrierea având la bază colții de dragon
își are originea în faptul că unii membri ai familiei Báthori erau cavaleri ai Ordinului
Dragonului, al cărui simbol a inspirat anumite legende despre un strămoș al familiei, care a
învins un balaur, apoi a rupt trei colți ai monstrului – cu sau fără o bucată din mandibulă –,
ca dovadă a isprăvii sale. Imaginea scuturilor încolăcite de dragon ar fi inspirat descrierea
elementului heraldic ca colți de dragon. Totuși este vorba de colți de lup, după cum apare
descrierea stemei în diploma acordată în data de 28 ianuarie 1595 la Praga principelui
Transilvaniei, Sigismund Báthori, de către împăratul romano-german Rudolf al II-lea, prin
care i-a acordat titlul de principe al Sfântului Imperiu și i-a augmentat stema în acest sens.
Familia Báthori de Somlyó a dat șase domni Transilvaniei. În stemele folosite de aceștia cei
trei colți de lup – uneori orientați în față, alteori către spate –, apar ieșind dintr-o bucată de
mandibulă. În primele decenii ale existenței Principatului Transilvaniei au domnit aproape
numai Bathorești. Tânăra țară neavând încă stemă, principii au autentificat documentele cu
sigilii heraldice afișând stema de neam. Astfel stema cu cei trei colți de lup a Bathoreștilor a
devenit un simbol de identificare a Transilvaniei în Occident. Mărturie stau numeroasele
hărți, ale căror cartuș prezintă stema cu cei trei colți de lup.
Cuvinte cheie: Transilvania, Báthori, stemă, colți de lup, hartă.

A BÁTHORIAK CÍMERE MINT ERDÉLY JELKÉPE
A Báthori család címerét úgy ismerik, mint vörös mezőben levő három sárkányfogat.
Valójában farkasfogakról van szó. A sárkányfogas leírás onnan eredhet, hogy a Báthori
család egyes tagjai a Sárkányrend lovagjai voltak, és annak sárkányos jelvénye bizonyos
legendákat ihletett. Ezekben a család egy bátor őse legyőzte a sárkányt, és bizonyságul
magával vitte a sárkány három fogát, vagy egy állkapocsdarabját három foggal. A sárkánykígyóval díszített címerek láttán születhettek azok a mondák, melyek azt magyarázzák, a
család címerében levő fogak sárkányfogak. Mégis farkasfogakról van szó, mint ahogyan
leírása megjelenik azon az 1595. január 28-án Prágában kiadott adománylevélben, amellyel
II. Rudolf német-római császár birodalmi hercegi rangra emelte Báthori Zsigmondot, és
ennek megfelelő címert adományozott neki. A somlyói Báthoriak hat uralkodót adtak
Erdélynek. Címerábrázolásaikon az állkapocsdarabból kinövő három farkasfog esetenként
Conference presentation with the title Heraldic representation of Báthori’s on the throne of
Transylvania at the 11th International Colloquium of Genealogy organized by the International
Academy for Genealogy and the Polish Heraldry Society in Warsaw, Poland, 2-4th July 2019.
2
Heraldist, PhD in history, associated member of the International Academy of Heraldry,
president of the Transylvanian Heraldic and Vexillological Association – Sfântu Gheorghe; email: attila@szekeres.ro; https://www.szekeres.ro.
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előre, azaz jobbra, máskor hátra, azaz balra mutat. Az Erdélyi Fejedelemség első évtizedeiben
szinte csak Báthoriak uralkodtak. Az országnak címere még nem lévén, a fejedelmek családi
címerükkel ellátott pecséttel hitelesítették az iratokat. Így a farkasfogas Báthori-címert mint
Erdély országazonosító jelképét értékelték Nyugaton. Erről számos térkép tanúskodik.
Kulcsszavak: Báthori, Erdély, címer, farkasfog, térkép.

The coat of arms of the Báthori3 family is known as three dragon fangs in
field Gules. In fact, they are wolf fangs! (Fig. 1).
The dragon fang definition derives from the fact that some members of the
family were members of the Order of the Dragon, whose badge with the dragon
inspired certain legends. In these legends, a brave ancestor of the family defeated the
dragon, and as a proof he took three fangs of the dragon or a piece of jaw with three
fangs4.
Beyond the legends
The Hungarian Order of the Dragon was established at the end of the 14th
century, beginning of the 15th century. King Sigismund of Luxemburg, together with
his wife, Barbara of Cilli, regulated the operation of the organization in an establishing charter issued in 14085. The badge of the Order of the Dragon is a dragon
snake wrapping its tail around its neck, choking itself; the symbol alludes to
willingness to sacrifice6 (Fig. 2). This symbol, passed on, can be found around the
escutcheon of several members of the Báthori family.
On the heraldic tombstone, originating from 1483, of Nicholas Báthori of
Ecsed, Bishop of Vác, the dragon snake can be seen around the escutcheon7 (Fig. 3).
On the blazon stone, originating from 1488, of Stephen Báthori, Voivode of Transylvania, on the southern wall of the Kalvinist Church from Nyírbátor there is also the
badge of the Order of the Dragon8 (Fig. 4). Above the western gate there is another
coat of arms stone carving9 (Fig. 5). On one of the backs of the stall, made in 1511,
of the Kalvinist Church from Nyírbátor (now in Báthori István Museum in Nyírbátor)
a Báthori coat of arms with intarsia inlay can be seen, with the dragon snake around
the escutcheon10 (Fig. 6). The symbol of the Order of the Dragon was preferred by
Gabriel Báthori of Somlyó, Prince of Transylvania, too11 (Fig. 7).
The name is also known as Báthory, Bátori, or Batory in Poland.
Mór Petri, Szilágy vármegye monográfiája II., Szilágy Vármegye Közönsége, 1901, p. 233.
5
László Fejérpataky, Chapy-czímer és a Sárkány-rend, in: „Turul”, I/3 (Budapest: Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társaság, 1883), p. 117.
6
Oszkár Bárczay, A heraldika kézikönyve, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1897,
p. 340.
7
János Kalmár, Barnabás Szalontai, A Báthoriak címeres kőemlékei, in: „A Nyíregyházi Jósa
András Múzeum Évkönyve”, II - 1959, Képzőművészeti Alap Kiadóhivatala, Budapest, 1961,
p. 63, tab. XI.
8
Author’s photo.
9
Author’s photo.
10
regmult.blogspot.com/2019/07/egy-reneszansz-rejtely-nyirbatori.html (accessed: 10.08.
2019).
11
Reverse of Gabriel Bathori’s ducat from 1610.
3
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The coats of arms decorated with the dragon snake may have been the source
of the legends explaining that the fangs in the coat of arms of the family were dragon
fangs.
Still, they are wolf fangs, as it appears on the letter patent issued in Prague
on 28 January 1595, with which Rudolf II Holy Roman Emperor raised Sigismund
Báthori at the rank of Imperial Prince and conferred him a corresponding coat of
arms12 (Fig. 8). The letter patent does not contain the painting of the coat of arms, but
it contains its Latin description: in the middle of escutcheon Gules three wolf fangs
stand out (radiate) from wolf jaw White13.
In his book presenting the coats of arms of the knights of the Order of the
Golden Fleece, issued in Antwerp in 1632, Ioannes Iacobus Chifflet describes the
Báthori coat of arms: in field Gules wolf jaw Argent, with fangs pointing sinister14.
In the coat of arms of the Báthori’s of Somlyó there can be found three fangs,
naturally represented wolf fangs, standing out from a piece of jaw or without jaw.
They point both forwards and backwards.
The coats of arms of the Báthori rulers
The Báthori’s of Somlyó gave six rulers to Transylvania.
The first was Stephen Báthori. He was the head of the state between 1571
and 1586, first using the title of Voivode. When he was elected King of Poland and
Grand Duke of Lithuania, he adopted the title of Prince of Transylvania15.
On Stephen Báthori’s Transylvanian seal, endowed with the family coat of
arms, the three wolf fangs point dexter (Fig. 9).
On his polish coins and coat of arms representations the three wolf fangs
growing out of the piece of jaw point backwards (Fig. 10), but there are exceptions16
(Fig. 11). On the sarcophagus of the king in Wawel, the fangs were pointed forward,
but of course, they were made after his death17 (Fig. 12).
Christopher Báthori was the elder brother of Stephen Báthori. After being
elected King of Poland, Stephen appointed his brother, Christopher his deputy,
Voivode in Transylvania, from 1576 until his death in 158118.
On Christopher Báthori’s coins, the heraldic charge turns dexter (Fig. 13).
But on the 50 years anniversary coin made in 1580 of voivode Chistophor
Báthori, we can see his portrait on the obverse, with the following inscription:
„CHRIST[oforus] BATH[ori] DE SOMLIO”, and on the reverse we can see, the
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Româneşti,
vol. IV, București, Cartea Românească, 1932, p. 187.
13
Scutum videlicet rubeum, in medio lupinum mandibulum album tribus dentibus sive radiis
armatum ostentans.
14
Jean-Jacques Chifflet, Insignia gentilitia equitum ordinis velleris aurei, fecialium verbis
enuntiata: Latine et Gallice producta = Le Blason des Armoiries de tous les Chevaliers de
l'ordre de la Toison d'or, depuis la premiere institution, iusques à present, Antverpiae, Plantin,
1632, p. 156-157.
15
Klára Papp, Erdélyi fejedelmek, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 2008, p. 29.
16
Polish taler from 1586 in Déri Museum in Debrecen, id. n. DFNGY 2.328 (Photo: Tihamér
Lukács).
17
Author’s photo.
18
Papp (see supra n. 13).
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escutcheon of the Báthori coat of arms, with fangs pointing backwards, growing out
of the shild the eagle with spread wings, looking to the right, on shild’s dexter the
shining sun-face, on its sinister the old moon with a human face, under which there
are seven hills with bastions on them – the elements of Transylvania’s coat of arms,
and the inscription continues: „PRINCEPS TRANSYL[vaniae] 1580” 19 (Fig. 14).
But the coin was made without his knowledge, as a surprise.
The third Báthori ruler of Transylvania was Sigismund Báthori, Christopher’s son. He was Prince of Transylvania four times between 1588 and 1602: 15881594, 1594-1598, 1598-1599, 1601-160220.
As I have already mentioned, Rudolf II Holy Roman Emperor raised
Sigismund Báthori at the rank of Imperial Prince in 1595. The coat of arms is
described in the letter patent like this: in the middle of escutcheon Gules three wolf
fangs stand out from wolf jaw White21. This is held by the two-headed, Sable imperial
eagle with extended wings, on its breast. Above all these, there are two extended
eagle wings, on which the letters RAA can be seen (Rudolphus Austriacus Augustus),
written in Or22.
The album of the Order of the Golden Fleece, issued in 1615, served as the
basis of this23. In it, there appears Sigismund Báthori’s coat of arms, but in this case
the coat of arms is more complex, there appear three superimposed escutcheons, with
the chain and badge of the Order of the Golden Fleece.
In the case of Sigismund Báthori’s coins, 1593 counts as an age boundary.
On the coins minted before, the heraldic charge points backward (Fig. 15); on the
coins minted after that, it points forward (Fig. 16).
In the Battle of Guruslău fought on August 1601 the mercenary troops of
Rudolph II Holy Roman emperor, led by Georgio Basta and the troops of Michael
the Brave, former Prince of Wallachia defeated the army of Sigismund Báthori. The
flags captured in the battle were sent to the royal court in Prague24. There they were
on public display. Georg Puchner, engineer officer of Christian II, Prince-Elector of
Saxony was just there; he drew for his lord the captured military flags symbolizing
victory, 110 in number. The pages included in a volume – codex – were preserved
for the posterity by the Saxon Royal Library Dresden25. 36 flags represent the heraldic
element of the Báthori coat of arms, the three wolf’s fangs26 (Fig. 17).
Adolf Resch, Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart,
Hermannstadt, 1901, tab. 62, ﬁg. 15; Lajos Huszár, Ferenc Pap, Judit Winkler, Erdély
éremművessége a 16-18. században, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1996, p. 109, ﬁg. 103;
L. Huszár, F. Pap, Judit Winkler, Erdély éremművessége a 16-18. században, Kolozsvár,
Kriterion Könyvkiadó, 2010, p. 107, 110.
20
Teréz Oborni, Erdély fejedelmei, Pannonica Kiadó, Budapest, 2002, p. 86-94, p. 200.
21
See n. 11.
22
Tudor-Radu Tiron, Începuturile stemei Transilvaniei în lumina mai multor izvoare ilustrate
externe, din secolul al XV-lea până la începutul secolului al XVII-lea, in: „Anuarul Institutului
de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca”, tom L, 2011, p. 326-327.
23
Apud: Ignácz Acsády, A magyar nemzet története 5. Magyarország három részre oszlásának története, Budapest, 1897, p. 557.
24
Sándor Mika, Erdélyi hadi zászlók 1601-ből, in: „Turul”, XI/1 (1893), p. 10-11.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
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Sigismund abdicated first time in July 1594. He appointed his cousin,
Balthazar Báthori as his successor, but on August 8, he took power again27.
On the coats of arms of Balthasar Báthori which can be found in the Făgăraș
Fortress the fangs point dexter (Fig. 18).
In his third resignation, in 1599, Sigismund handed over his power to his
another cousin, Balthazar’s brother, Cardinal Andrew Báthori, Prince-Bishop of
Warmia28.
In Andrew Báthori coats of arms the fangs mostly point sinister (Fig. 19).
The sixth Báthori ruler of Transylvania was Gabriel Báthori, Balthazar and
Andrew’s nephew, between 1608 and 161329.
In Gabriel Báthori’s coat of arms and coins the heraldic charge is turned
dexter (Fig. 20).
The coat of arms of Báthori’s as a symbol of Transylvania
In the first decades of the Principality of Transylvania almost only the
Báthori’s ruled. As the country had not a coat of arms yet, the princes authenticated
the documents with a seal endowed with their family coat of arms30. In this way, the
Báthori coat of arms with wolf fangs was regarded in the West as a country identifier.
On the map of Transylvania/Siebenbürgen, issued by Willem Janszoon Blaeu
in Amsterdam in 1635, we can see the coat of arms with the wolf fangs above the
cartouche, the field of its escutcheon is Azure31 (Fig. 21). The three fangs point backwards.
On the map Transylvania/Siebenbürgen of Merian Matthäus, issued in
Frankfurt am Main, as well32 (Fig. 22).
On the map entitled Nova et accurata Transylvaniae Descriptio, issued by
Johannes Janssonius in Amsterdam in 1658, we can see the three fangs pointing
backwards also in an escutcheon with field Azure33 (Fig. 23).
On the map of Gerard Valk and Peter Schenk34, as well35 (Fig. 24).
On the map of Bouttats Gaspar, issued in Antwerpen36, as well37 (Fig. 25).
There can be seen two coats of arms above the cartouche of the map of
Emanuel Stenghri, entitled Descriptio ac delineatio totius Hungariae et Transyl-

Teréz Oborni (see supra n. 18), p. 49, 200.
László Markó, A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000, p. 97-98.
29
Ibidem, p. 98-99.
30
József Keöpeczi Sebestyén, Erdély czímere, in: „Turul”, XXXV/1-4 (1917), p. 33.
31
raremaps.com/gallery/detail/63952op/transylvania-sibenburgen-blaeu?q=0 (accessed:
20.03.2019).
32
bukowskis.com/en/lots/940355-a-matheus-merian-transylvania-siebenburgen-colouredmap (accessed: 20.03.2019).
33
raremaps.com/gallery/detail/42257/nova-et-accurata-transylvaniae-descriptio-jansson?q=0
(accessed: 20.03.2019).
34
Nova et accurata Transylvaniae Descriptio, Amsterdam, circa 1690.
35
raremaps.com/gallery/detail/56041/nova-et-accurata-transylvaniae-descriptio-schenkvalk?q=0 (accessed: 20.03.2019).
36
Circa 1680.
37
asommer.de/en/karte/transylvania-3/ (accessed: 20.03.2019).
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vaniae, from 166438. The first is the coat of arms of Hungary, the second shows the
already described Báthori coat of arms with field Azure (Fig. 26).
In all likelihood, the cartographers took over the coat of arms figuring on the
earlier map, as we can see a Báthori coat of arms with field Azure and fangs pointing
backwards.
Conclusions
It can be summarized that the Báthori’s who sat on the throne of Transylvania
used the family coat of arms, however, the heraldic charge, the orientation of the three
wolf fangs was not constant, sometimes they pointed forwards, sometimes backwards.
In spite of this, the coat of arms of the Báthori’s survived as wolf fang Argent
or White in field Gules, pointing forward, although it is defined by many as dragon
fang.
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ÎNSEMNĂRI ALE CĂLĂTORILOR STRĂINI
DESPRE CETATEA FĂGĂRAȘ (SECOLELE XVI-XIX)
Elena BĂJENARU1
DESCRIPTIONS TO THE FOREIGN TRAVELERS
OF THE FĂGĂRAȘ FORTRESS (16TH-19TH CENTURIES)
ABSTRACT
Foreign travelers – diplomats of European royal courts, missionaries or simple
passers –, left to the posterity descriptions of the city and fortress of Făgăraș. These
descriptions appear in the context of few descriptions of Transylvania and they outline an
image of an adapted fortress firstly to the military requirements, a fortress which has never
been conquered through the force of weapons.
Keywords: fortress, Făgăraș, traveler, note, description.

Cetatea Făgăraşului, unul din cele mai importante monumente de arhitectură
medievală din România, a fost, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea
şi, mai cu seamă în secolul al XVII-lea, o importantă reşedinţă nobiliară şi princiară.
Existența unei fortificații la Făgăraş trebuie pusă în legătură cu poziţia sa
strategică – la jumătatea drumului comercial dintre Sibiu şi Braşov, şi în vecinătatea
Ţării Româneşti (de a cărei istorie a fost legată) –, stăpânirea cetăţii dovedindu-se
foarte importantă. Voievodul Ştefan Mailat (1534-1541) – cel care se intitula mai
întâi „liber dominus terrae Fogaras”, apoi „Vaivoda Transilvaniae et siculorum
Comes” și pentru care cetatea a fost un adăpost perpetuu2 –, și Gaşpar Becheş au
folosit cetatea ca piesă de sprijin în lupta pentru tronul Transilvaniei. Mihai Viteazul
a considerat-o, într-un act din aprilie 1600, „cetate de scaon”3. Principele Gabriel
Bethlen, prin instrucțiunile date în ianuarie 1623 provizorului cetății, i-a acordat întâietate faţă de Alba Iulia în modernizarea fortificaţiilor. Mihail Apafi I a transformato, datorită poziţiei sale întărite, în reşedinţă princiară.
Construirea cetății Făgăraș începe la sfârșitul secolului al XIV-lea și se
datorează – cel puțin în bună parte –, inițiativei domnilor Țării Românești4, care au
stăpânit Țara Făgărașului începând cu 1368 până în 1472 (când regele Matei Corvin
o dăruiește sașilor din Transilvania). Este continuată de către voievozii și principii
Transilvaniei, până la mijlocul secolului al XVII-lea, iar stilul arhitectural căruia îi
aparține este cel al Renașterii transilvănene. Rolul de bază pe care l-a jucat a fost, așa
Muzeograf, doctor în istorie, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș; e-mail:
ebajenaru@yahoo.com.
2
Ioan Aurel Pop, Ștefan Mailat și țara (cu cetatea) Făgărașului, în: https://core.ac.uk/
download/pdf/44718802.pdf, (accesat: 02.09.2019).
3
Idem, Mihai Viteazul și Țara Făgărașului, în: „Revista Istorică”, tom IV, nr. 5-6, 1993, p.
492.
4
Gheorghe Sebestyen, Cetatea Făgăraș, București, Editura Tehnică, 1992, p. 71.
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cum am menționat, acela de reședință pentru principii Transilvaniei și soțiile acestora
(secolele XVI-XVII), și de centru administrativ al marelui domeniu al Făgărașului,
care la 1632 cuprinde 32 de sate și două târguri5.
Cetatea Făgăraș a impresionat, de-a lungul timpului, diplomați ai puterilor
europene, misionari sau simpli trecători, care au lăsat posterităţii descrieri ale oraşului
şi cetăţii Făgăraș.
Prima consemnare vine de la Anton Verancsics (1504-1573) 6 , primat al
Ungariei, prieten cu Erasmus din Rotterdam, care amintea, în a sa Descriere a
Transilvaniei, printre cetăţile voievodatului ardelean, alături de cele din Hunedoara
şi Deva, şi pe cea de la Făgăraş7. Umanistul român Nicolaus Olahus, contemporan cu
voievodul Ştefan Mailat, a considerat-o una dintre cele mai întărite cetăți ale Transilvaniei: „Făgărașul este o cetate foarte bine întărită, ridicată la poalele munților care
despart Transilvania de Țara Românească, este plăcută la vedere datorită râurilor care
se prăvălesc din munți și în care sunt păstrăvi și alți pești mai aleși, și datorită și altor
frumuseți. Această cetate e ca un mic ducat. Are în supunerea sa pe boierii români
(de Făgăraș-n.n.), care ascultă de castelan ca de un domn al lor”8.
La mijlocul secolului al XVI-lea, Georg Reichersdorffer9 scria, în cunoscuta
sa Chorographia Transilvaniei: „(…) Cetatea Făgăraş << care e>> aşezată într-un
loc şes şi mlăştinos şi este atât de bine întărită şi puternică, încât nu există nici o teamă
că ea să poată fi vreodată minată” 10 . În această cetate, în 1541, Ștefan Mailat,
voievodul Transilvaniei, „bărbat vajnic și viteaz, a fost amăgit de turci și voievodul
moldovean (Petru Rareș-n.n.) prin vicleșug, înșelare și prefăcută credință a acestora
și a fost dus în prinsoarea sultanului turcesc la Constantinopol, unde până în ziua de
astăzi este ținut în lanțurile cele mai grozave”11.
David Prodan, Urbariile Țării Făgărașului, vol. I, 1601-1650, București, Editura Academiei
RSR, 1970, p. 12.
6
Originar din Sebenico, Dalmația, Anton Verancsics, cu studii la Padova, după ce a îndeplinit
misiuni diplomatice pe lângă puterile europene, intră în slujba lui Ferdinand de Habsburg,
fiind trimis cu misiune diplomatică la Poarta Otomană între 1553-1556; retrimis de data
aceasta de către împăratul Maximilian II, a reușit semnarea păcii habsburgo-otomane în 1568.
Pentru serviciile sale, a fost numit arhiepiscop de Estergzom, palatin al Ungariei și cardinal
în 1573, când moare. Principala sa lucrare care descrie Transilvania este De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae.
7
Călători străini despre Ţările Române, vol. I, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1968, p. 409.
8
Ibidem, p. 493.
9
Georg Reichersdorffer, sas din zona Sibiului, notar al orașului, în anul 1526 a devenit secretar regal și consilier al regelui Ferdinand, fiind folosit în diferite misiuni diplomatice în
Moldova și Transilvania, legate de rivalitățile pentru stăpânirea Ungariei. În urma acestor
misiuni au rezultat două opere importante: Chorographia Moldovei, care a fost tipărită în 1541,
şi Chorographia Transilvaniei, tipărită în 1550 la Viena, care au cunoscut de-a lungul timpului
mai multe ediții.
10
Călători străini, vol. I, p. 217.
11
Ibidem, p. 217-218. Ștefan Mailat a fost atras în cursă de un vechi colaborator, Balthazar
Bornemisza, în iulie 1541, trimis cu gânduri rele de însuși Martinuzzi și predat voievodului
Petru Rareș. Voievodul Ștefan Mailat a fost închis la Edikule, Constantinopol, unde a și murit
în 1550 (cf. Octavian Tătar, Ștefan Mailat. Opera de „recuperare națională” a personajului
5
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Georg Werner (începutul secolului al XVI-lea - după 1553), lasă posterității
un opuscul, De admirandis Hungariae aquis Hypomnemation, scris în urma unei
călătorii pe care a făcut-o la îndemnul baronului Sigismund de Herberstein, erudit și
diplomat renumit al primei jumătăți a secolului al XVI-lea12. După preluarea controlului asupra Transilvaniei, Ferdinand I de Habsburg, dorind să cunoască care erau
sursele de venituri ale provinciei, a numit o comisie care să cerceteze aceste bogății,
comisie formată din Georg Werner, consilier regesc, și Paul Bormenisza, episcop de
Veszprem13.
În capitolul despre „Unele cetăți și bunuri aparținând regilor”, după ce a
amintit cetățile care au aparținut coroanei maghiare, Georg Werner a scris că „mai
spun unii că îi revine majestății regești dreptul asupra cetății Făgărașului, care a fost
a lui Ștefan Mailat, și acuma este stăpânită de ginerele său Andrei Báthory de Somlyo.
Cetatea asta are o stăpânire întinsă și un domeniu liber de sarcinile și contribuțiile pe
care restul Transilvaniei obișnuiește să le presteze și să le dea regilor, imunitate prin
care ea întrece desigur toate celelalte cetăți din Ungaria și Transilvania”14.
Giovanni Andrea Gromo (1518-după 1567), originar din Bergamo, militar de
carieră, prezent și în armata principelui Ioan Sigismund în 1564-156615, a alcătuit o
descriere a Transilvaniei în două variante, cea scurtă adresată „unui prelat din Roma”,
din anul 1564, iar cealaltă, de întindere mai mare, dedicată ducelui de Florența, scrisă
în 156716. După ce prezintă „îmbelșugata Țară a Făgărașului cu a sa cetate bine păzită
aflată în stăpânirea lui Gabriel Mailat, fiul acelui mare Ștefan”17, scrie că „cetatea
Făgărașului era socotită foarte puternică, dar asta era mai înainte, când artileria de
asediu nu bătea cu atâta furie, și acuma datorită poziției sale prielnice ar putea să fie
pusă în stare de apărare, cu cheltuială puțină și într-un timp foarte scurt”18.
Peste doar șapte ani, în 1574, călătorul francez Pierre Lescalopier19 nota că
la Făgăraş este „o cetate puternică cu un şanţ larg, plin de apă, așezată în mijlocul
ardelean de către istoriografia națională, în: https://www.cclbsebes.ro/docs/Sebus_7_2015/
15_OTatar.pdf (accesat: 12.09.2019).
12
Sigismund von Herberstein, în: https://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Herberstein
(accesat: 28.10.2019).
13
Pe larg despre această misiune a se vedea la O. Tătar, Un proiect fiscal pentru Transilvania.
Raportul lui Georg Werner din 1552 către autoritățile austriece, în: https://www.academia.
edu/9939264/Octavian_T%C4%82TAR_Un_proiect_fiscal_pentru_Transilvania._Raportul_
lui_Georg_Werner_din_1552_c%C4%83tre_autorit%C4%83%C5%A3ile_austriece_A_Tax
_Project_for_Transylvania._Georg_Werner_s_Report_of_1552_to_the_Austrian_Authoritie
s (accesat: 28.10.2019).
14
Călători străini..., vol. II, îngrijit de Maria Holban, București, Editura Științifică, 1970, p.
60.
15
I.A. Pop, Mărturii medievale privind numele românilor și al graiului lor în limba română,
în: „Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca”, tom LVII, ClujNapoca, 2018, p. 352.
16
Călători străini ..., vol. II, p. 314.
17
Ibidem, p. 355.
18
Ibidem, p. 356.
19
Cu studii de drept la Universitatea din Padova (1571-1574), Pierre Lescalopier ajunge în
Transilvania cu misiunea de negociere a unei căsătorii între principele Ștefan Báthory și o
domnișoară de onoare a reginei Caterina de Medici, soția regelui Franței, Henric al II-lea.
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unui târg bine populat” 20 . Notăm în acest context că informația oferită de Pierre
Lescalopier se dovedește a fi importantă pentru istoria cetății, fiind prima mențiune
despre șanțul din jurul ei. Realizarea șanțului de apărare, a cărei lățime varia de la 70
de metri pe latura de est și 40 pe cea de vest, poate fi atribuită lui Gaspar Becheș,
proprietar al cetății Făgăraș între 1567-1574.
Câţiva ani mai târziu, la 1585, francezul Jacques Bongras, în drumul său spre
Constantinopol, trecând prin Făgăraş nota despre acesta că este oraş cu un castel
întărit şi frumos21.
Giorgio Tomasi, venit în Transilvania în 1595 ca protonotar apostolic și mai
apoi și secretar al principelui Sigismund Báthory22, realizează la sfârşitul secolului al
XVI-lea o frumoasă descriere a cetăţii şi castelului. El o aminteşte printre cele mai
însemnate cetăţi ale Transilvaniei23, în afară de cele ocupate de turci: Făgăraşul „se
dovedeşte a fi o bună cetate, deşi mică, tăria i-o dă un zid bastion care o încinge,
precum şi şanţul pe care îl are împrejur, ce nu poate fi trecut decât pe un pod lung de
lemn, care singur îngăduie intrarea, ajungând la turnuri foarte întărite, păzite cu multă
grijă de soldaţi. Puțin mai departe curge râul Olt, mare și navigabil, care ieșind din
Carpații secuiești trimite printr-un canal o parte din apele sale cetății, și scaldă orașul
cu același nume de Făgăraș, din preajma acestuia”. Tot el ne transmite o primă (de
altfel și singura) descriere a interioarelor castelului la un călător străin: „În cetate,
Balthazar Báthory, fratele cardinalului (Ştefan Báthory-n.n.24), pe când era stăpân,
începuse o măreaţă clădire în stil italian << Renaştere>> pentru locuinţa sa. Şi a făcut
la mijloc o sală mare pe care a împodobit-o cu picturi de mâna unui pictor <<înzestrat>>. Iar între acestea, pentru a umple golurile, unele erau însoţite de devize
frumoase, potrivite <<lor>>. Îndeosebi se vedea fenixul arzând în flăcările aprinse de
razele soarelui prin baterea aripilor, care spunea <<Sola facta Solum deum sequor>>.
Mai era, printre cărbunii aprinşi deasupra altarului regelui Porsenna care asedia
Roma, mâna preaputernicului Scevola cu deviza <<Fortia facere et pati, Romanum
est>> (a lupta cu tărie e o însuşire de roman), apărea un străbun cu tolba plină de
săgeţi cu deviza <<Fortibus non deerunt>> (Nu vor lipsi armele <<eroilor>>). Şi un
smarald strălucitor însoţit de aceste cuvinte <<Hoc uno, fides, virtusque probatur>>
Călători străini..., vol. II, p. 432.
Ibidem, vol. III, îngrijit de Maria Holban, București, Editura Științifică, 1971, p. 159.
22
Ioan Domșa, Referințele lui Giorgio Tomasi despre Transilvania și Țările Române, în:
„Anuarul Institutului de Istorie Națională”, X, Sibiu, Tipografia „Cartea Românească din
Cluj”, 1945, p. 290.
23
Călători străini..., vol. III, p. 670.
24
În 1573 cetatea ajunge în proprietatea familiei Báthory, nu în calitatea lor de principi ai
Transilvaniei, ci de urmași ai lui Ștefan Mailat, fiica acestuia, Margareta, fiind căsătorită cu
Andrei Báthory, fratele principelui. Conform testamentului lui Ștefan Báthory (întocmit în
1585 la Niepolonice), Balthazar Báthory renunța la moștenirea părintească în favoarea lui
Ștefan Báthory cel Tânăr, primind în schimb cetatea Făgăraș (fapt petrecut în 1588). Totodată,
tot prin testament se stabilea că în cazul în care Balthazar Báthory ar muri și nu ar avea urmași,
cetatea revenea lui Sigismund Báthory și – dacă și el ar fi murit fără urmași –, cetatea ajungea
din nou în proprietatea familiei Mailat, a descendenților lui Gabriel Mailat (cf. Gh. Sebestyen,
op. cit., p. 104). În 1594, Balthazar Báthory a fost asasinat din ordinul principelui Sigismund
Báthory și prin urmare cetatea Făgăraș ajunge în stăpânirea acestuia din urmă. Principele a
donat apoi cetatea și domeniul soției sale, Maria Christierna de Habsburg.
20
21

59

(„Numai prin acesta se încearcă credinţa şi virtutea”). Lăsăm la o parte multe altele
pentru a nu ne întinde prea mult”25. Să nu uităm că ne aflăm în plină Renaştere, ce
avea ca model antichitatea greacă şi romană. Scevola a fost un erou legendar al
Romei, care, atunci când regele etrusc Porsena a asediat Roma, a pătruns în tabăra
etruscă pentru a-l ucide pe Porsena. Din greşeală a ucis pe altcineva. Prins, Scevola,
pe numele său real Mucius Gaius, şi-a pus mâna dreaptă în foc până când aceasta a
ars, deoarece nu reuşise să-l ucidă. Impresionat, Porsena l-a eliberat; deoarece a
rămas cu mâna mutilată, a fost numit Scevola, adică Stângaciul.
Giovanni Botero, un tânăr din Ordinul Iezuit din Turin, dar pe care îl va
părăsi înainte de a-și pronunța definitiv jurământul, a călătorit începând din 1586, din
însărcinarea Congregației Dei Propaganda Fide, prin Europa, pentru a cerceta starea
catolicismului26, realizând și o descriere a Transilvaniei, pe care o considera o regiune
bogată în aur, argint, metale, sare de ocnă, cai foarte buni, vite și grâne27. Menționează
printre orașele cele mai importante ale provinciei istorice, alături de Alba Iulia, Cluj,
Bistrița, Sibiu, Brașov, și Făgărașul28.
Tot la acest sfârșit de secol XVI, în lucrarea Sistemul universal al lumii sau
Cronografia, teologul și cromograful Gian Lorenzo D'Anania, într-o descriere despre
Transilvania, a amintit Făgărașul printre orașele transilvănene, alături de Alba Iulia,
Sibiu, Cluj, Oradea, Mediaș, Brașov29.
În misiunea sa de negociere a păcii, în numele Papei, dintre Ștefan Báthory,
regele Poloniei30, și Ivan al IV-lea, țarul Moscovei, care se luptau pentru Livonia,
Antonio Posevino (1533-1611) lasă posterității o descriere a Transilvaniei, finalizată
în 158331. În capitolul 7, „Despre alte comitate care ascultau de principele Transilvaniei”, pomenea de comitatul Făgăraș, „așezat într-un loc foarte frumos, având un
castel bine întărit și vreo 70 de sate, aproape toate pline de români”32.
David Frölich, născut în 1595, cu studii de matematică, istorie și medicină,
și unul din cei mai fecunzi scriitori ai Ungariei din secolul al XVII-lea, a lăsat una
din cele mai interesante și frumoase descrieri ale Transilvaniei din timpul lui Gabriel
Bethlen și Gheorghe Rákóczy I, cuprinsă într-o lucrare cu titlul Medulla Geographiae
Practicae33. Preciza că „cei mai înalți munți se află în inima Transilvaniei, lângă prea
puternica cetate care se cheamă Făgăraș”34. După ce a trecut în revistă principalele
orașe ale provinciei, a amintit Făgărașul ca fiind „așezat în loc mlăștinos și șes; are o
cetate atât de puternică încât nu poate fi cucerită prin minare”35.

Călători străini..., vol. III, p. 671-672.
Ibidem, vol. IV, îngrijit de Maria Holban, București, Editura Științifică, 1972, p. 571.
27
Ibidem, p. 573.
28
Ibidem, p. 574.
29
Ibidem, p. 568.
30
Ștefan Báthory a fost principe al Transilvaniei între anii 1571-1575 și rege al Poloniei între
1575-1586.
31
Călători străini..., vol. II, p. 531.
32
Ibidem, p. 558.
33
Ibidem, vol. V, îngrijit de Maria Holban, București, Editura Științifică, 1973, p. 43-44.
34
Ibidem, p. 47.
35
Ibidem, p. 53.
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La mijlocul veacului următor, pastorul german Conrad Iacob Hiltebrandt 36
nota că „Făgărașul este un oraș întărit, este așezat într-un șes larg, pe teren mlăștinos
și înzestrat cu tot felul de întărituri, așa încât poate fi considerată una din cele mai de
seamă cetăţi ale Transilvaniei, însuşi paşa i-a dat asalt de mai multe ori în războiul
din urmă, dar a trebuit să se retragă cu pierderi”37. Într-adevăr, de-a lungul vremurilor
Cetatea Făgăraşului a fost asediată de mai multe ori, fără însă ca aceasta să fie cucerită
prin forța armelor. Între 1500-1849 au fost identificate 15 asedii – 1530, 1540, 1541,
1542, 1559, 1573, 1601, de două ori în 1658 și 1661, apoi în 1795 și 184938. Unul
dintre cele mai lungi asedii ale cetății a fost cel al oștilor principelui Ioan Kemény,
care a început la 1 decembrie 1660 și s-a încheiat în 15 martie 1661, când cetatea,
apărată de căpitanul Andrei Barcsai, fratele principelui Acațiu Barcsai, a fost predată
asediatorilor conduși de Simion Kemény, fiului noului principe, Ioan Kemény39.
Nu a fost cucerită prin forța armelor, dar și-a deschis porțile de mai multe ori
– în 1541, atunci când Ștefan Mailat a fost luat prizonier de către domnul moldovean
Petru Rareș, sau în octombrie 1599 când Mihai Viteazul a intrat în cetate, pe care, în
februarie 1600, a dăruit-o soției sale, Stanca.
Evlia Celebi (istoric, geograf, scriitor şi unul din cei mai cunoscuţi călători
turci, care s-a peregrinat timp de 40 de ani în întreg Imperiul Otoman), participant la
asediul oraşului şi al cetăţii Făgăraș, început la 1 noiembrie 1661, scria că turcii, după
ce au incendiat oraşul40, au asediat cetatea „care tot nu vroia să se supună; când acolo
se găseau în ea mulţi soldaţi şi locuitori adunaţi din împrejurimi”, iar asediatorii
conduşi de serdarul Ali paşa s-au retras după 14 zile de asediu41. Înainte de începerea
acestui asediu, principele Ioan Kemény trimite la Făgăraș, pentru întărirea capacității
de apărare, 147 de călărași imperiali și 25 de haiduci42.
Ioan Ovari, un elev la Colegiul din Alba Iulia, ce a făcut parte din solia trimisă în 1678 la Poartă cu plata tributului, în Însemnările lui43 nota că în 31 octombrie
au trecut „pe lângă cetatea Făgărașului, așezată în șes, puternică și totuși nu inexpugnabilă”44. Peste două decenii, Edmund Chishull45 nota că la Făgăraș „este un castel
Conrad de Hildebrandt (1629-1679), preot, a călătorit în Transilvania și Ucraina timp de
doi ani (1656-1658), ca membru al soliei regelui Suediei, Carol al X-lea Gustav. În timpul
acestor călătorii, a străbătut Transilvania de patru ori, Moldova și Țara Românească de două
ori (Călători străini..., vol. V, p. 541).
37
Călători străini..., vol. V, p. 583.
38
Gh. Sebestyen, op. cit., p. 15.
39
Péter Rétyi naplója (Jurnalul lui Peter Rétyi), București, Editura Kriterion, 1983, p. 13.
40
Péter Rétyi scria în Jurnalul său că asediul a durat 14 zile, timp în care apărătorii din cetate,
sub conducerea căpitanului acesteia, Grigore Bethlen, au rezistat eroic (cf. op. cit., p. 44).
41
Retragerea de sub zidurile cetății s-a petrecut în 7 noiembrie, când, în general, campaniile
militare la turci se încheiau.
42
P. Rétyi, op. cit., p.43.
43
Aceste însemnări sunt ulterioare călătoriei.
44
Călători străini ..., vol. VII, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p. 368.
45
Reverend, născut în 1670, a studiat la Universitatea Oxford, Colegiul Corpus Cristi în 1687,
pe care l-a absolvit, luându-și gradele BA în 1690 și MA în 1693; a avut posibilitatea să plece
într-o călătorie în Imperiul Otoman în 1698; s-a reîntors în 1702, ca membru al suitei ambasadorului Lord Paget, care, după 8 ani de misiune diplomatică la Sublima Poartă, părăsea Imperiul. Reverendul E. Chishull are astfel posibilitatea să viziteze o mare parte din Europa (cf.
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înconjurat de un șanț lat cu apă, și așa de tare – sau cel puțin așa apărat de noroc –,
încât se spune că nu a fost niciodată cucerit prin forța armelor”46.
O scurtă însemnare despre cetate apare și într-un jurnal rimat de 144 de versuri în limba greacă, scris de un negustor grec, Vasile Vatatzes47, în 1713:
„Din Constantinopol, patria mea, când am plecat,
Cu nădejde în sfintele binecuvântări ale părinților mei,
(...),
Plecând din Brașov m-am dus la Făgăraș,
Cetate puternică pentru (a face față împrejurărilor) potrivnice,
Zidurile sale sunt înconjurate de apă (...)”48.
Începutul secolului al XIX-lea aduce o însemnare interesantă despre cetate;
aceasta vine de la Joseph Adalbert Krickel, topograf austriac. Iubitor de drumeții, topograful austriac a vizitat Transilvania în 1828, spunând despre Făgăraș: „Dincolo
de Beclean, ultima localitate înainte de Făgăraş, ţinutul devine din nou mai plăcut, iar
vechiul târg, vrednic de luat în seamă, arată destul de frumos cu turnurile sale. Ce-i
drept, Făgăraşul este zidit destul de frumos, dar cu atât mai interesant”49.
Însemnările călătorilor străini despre cetatea Făgărașului nu sunt bogate, ele
apar, de cele mai multe ori, în contextul unor descrieri ale Transilvaniei, dar sunt
suficiente pentru a oferi o imagine asupra modului cum era văzută cetatea în epocă.
Coroborate cu inventarele generale ale cetății din secolul al XVII-lea (patru la număr:
1632, 1637, 1656 și 1676), și inventarele armelor și munițiilor (1665, 1667, 1673),
aceste informații contribuie la conturarea imaginii unei cetăți în toată splendoarea ei,
adaptată modei şi gustului estetic al epocii, dar și cerințelor militare, și care a rămas
în memoria celor care au scris despre ea drept cetatea care nu a fost cucerită niciodată
prin forța armelor.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Cetatea Făgăraș, gravură, secolul al XVII-lea.
Fig. 2 – Plan cetatea Făgăraș, secolul al XVII-lea.
Fig. 3 – Făgăraș, gravură, 1735.
Fig. 4 – Cetatea Făgăraș, gravură, 1883 (autor Ludwig Rohbock).

Ed. Chishull, CCC 1687, în: https://www.ccc.ox.ac.uk/Chishull/ (accesat: 29.10.2019).
46
Călători străini..., vol. VIII, îngrijit de Maria Holban, București, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1983, p. 205.
47
Fiu de preot sărac din Terapia, de lângă Constantinopol, ajunge negustor, afacerile sale
purtându-l în diferite țări din Europa. A trecut în câteva rânduri și prin Moldova și Țara
Românească, în Transilvania ajungând doar o dată, în anul 1713, în drumul său spre Polonia
(cf. Călători străini..., vol. VIII, p. 299).
48
Ibidem, p. 301.
49
Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. II (1822-1830),
coord. Paul Cernovodeanu și Daniela Bușă, București, Editura Academiei Române, 2005, p.
219.
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CÂNTECUL DE LEBĂDĂ AL VICTORIEI:
A DOUA BĂTĂLIE A LUI RADU ȘERBAN LA BRAȘOV
(9 IULIE 1611)
Cristian MAREȘ1
THE SWAN SONG OF VICTORY: THE SECOND BRAȘOV BATTLE
OF THE RADU ȘERBAN (9 JULY 1611)
ABSTRACT
The last victory of Radu Șerban, second Brasov battle, was a categoric victory, but
this was not enough. Geopolitical structure changed, and time lost in celebrating the victory
never could be recovered. From these reasons, this victory could be called the swan song of
his reign.
Keywords: Transylvania, Wallachia, Michael the Brave, Gabriel Bathory, Radu
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După victoria lui Radu Șerban în întâia bătălie de la Brașov (17 iulie 1603)2,
urmează o perioadă de aproape un an de relativă liniște. În primăvara lui 1604, Basta,
cu sănătatea zdruncinată, se retrage pe neașteptate la Hust, cerând împăratului să îl
elibereze de povara grea a guvernării Ardealului. Cu stipendiile și soldații insuficienți
furnizați de împăratul Rudolf al II-lea, Giorgio Basta știa că nu se va putea menține
multă vreme și se temea să nu aibă soarta lui Moise Székely. Împăratul îi acceptă
cererea, devine comandant general al trupelor imperiale din sudul Ungariei, apără
Estergomul de atacurile turcilor, apoi se retrage la Praga unde încetează din viață în
16073.
Comisarii imperiali rămași la conducerea Transilvaniei nu se ridică la nivelul
lui Basta, incompetența împăratului în treburile ardelene își spune și ea cuvântul,
astfel că imperialii sunt alungați din Transilvania și principe devine bătrânul și
înțeleptul Ștefan Bocskay. Născut în 1557 la Cluj, fost pârcălab al Oradei și comite
al Bihorului, consilier al nepotului său, Sigismund Báthory, pe care îl îndeamnă la
alianța cu împăratul Rudolf împotriva turcilor, după care îl sfătuiește să renunțe la
tronul Ardealului în 1597, apoi sfetnic al împăratului Rudolf pe chestiunile transilvane. Bun cunoscător al realităților transilvane, el devine favoritul tuturor părților,
inclusiv al orașelor săsești, iar după câteva lupte imperialii sunt nevoiți să renunțe la
Ardeal, ba chiar Bocskay reușește să alipească principatului și câteva provincii nordestice ale Ungariei aflate până atunci sub autoritate imperială. La începutul anului
1605, Ștefan Bocskay era recunoscut ca și principe al Transilvaniei, marele vizir
aprobându-l încă din noiembrie 1604. Dând dovadă de diplomație și înțelepciune,
Editura Marist, Baia Mare; e-mail: edituramarist@gmail.com.
O descriere a acestei bătălii și a contextului internațional în: „Acta Terrae Fogarasiensis”,
VII, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș, 2018, p. 111-121.
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Ștefan Bocskay negociază cu ambele părți aflate în Războiul cel Lung (1591-1606)
sau Războiul de 15 ani, care a opus Imperiul Otoman și Liga Sfântă (alianță ce
cuprindea Sfântul Imperiu Romano-German, Statul Papal, Spania, Veneția, alte state
italiene, Ducatul Moscovei și Țările Române). Astfel, înțeleptul nobil maghiar
reușește să intermedieze cu mari eforturi, la 11 noiembrie 1606, semnarea păcii de la
Zsitvatorok, care punea capăt celor 15 ani de conflict. Rudolf renunță la Ardeal,
căruia îi sunt alipite comitatele Tokai, Bereg și Ugocea, din 1605 fiind numit de sultan
rege al pașalâcului Ungaria, pentru prima dată sultanul recunoscând demnitatea de
rege al Ungariei după desfiinţarea regatului în urma dezastrului de la Mohacs din
15264.
Pentru Radu Șerban a fost o perioadă favorabilă. Pentru a-l ține departe de
conflictul din Transilvania până la instalarea ca principe a lui Bocskay, pentru a nu
interveni de partea imperialilor, sultanul îi trimite firman de domnie, iar ulterior Radu
Șerban reușește să facă un tratat de pace și de alianță cu Bocskay; mai apoi se împacă
cu tătarii și cu turcii, reluând plata tributului de 32.000 de galbeni, o sumă ce reprezenta doar 20% din tributul plătit de Muntenia în 15935. Liniștea și siguranța s-au
întors în Muntenia, după atâția ani de pârjol și năvăliri, fiind nevoie de o perioadă de
liniște pentru refacerea țării. Cinci ani de liniște, împăratul german se pregătea pentru
luptele religioase, turcul pentru conflictul cu perșii. La 30 iunie 1606 moare Ieremia
Movilă, tronul Moldovei fiind ocupat de fratele său Simion. În septembrie 1607
moare Simion Movilă, iar în 23 septembrie fu ales domn fiul său, Mihăilaș. Luna
următoare el a fost alungat de fiul lui Ieremia, Constantin. Acesta e înlocuit de
Mihăilaș, apoi între 16-19 decembrie reveni din nou Constantin, alungând din
Moldova pe vărul său nevârstnic, care se refugiază cu frații și mama sa, Marghita,
soția lui Simion Movilă, la curtea lui Radu Șerban. Paradoxal, soția și copiii lui
Simion Movilă găsesc adăpost tocmai la adversarul de moarte al lui Simion. Radu își
mărită o fiică cu Mihăilaș, dar acesta moare și e înmormântat la Mănăstirea Dealu.
Radu Șerban insistă la Istambul pentru înscăunarea lui Găvrilaș, al doilea fiu,
pe tronul moldovean, dar este întâmpinat cu refuz, deoarece Cantemir Movilă se
bucura de sprijinul noului principe al Ardealului, Gabriel Báthory6. La 29 decembrie
1606 moare otrăvit Ștefan Bocskay, după o perioadă de tulburări și conflicte între
pretendenți, la 7 martie 1608 ajunge principe Gabriel Báthory, nepotul lui Ștefan
Báthory, fost principe al Transilvaniei și rege al Poloniei. Astfel, la nici 19 ani,
frumos și puternic, Gabriel Báthory ajunge principe al Ardealului. Născut catolic,
nepot al lui Ștefan Báthory, la moartea tatălui său având 12 ani, este crescut de
unchiul său, calvin convins, care îi lasă o mare avere și ura față de catolici. Ros de o
ambiție nemăsurată, se vedea nu numai rege al Poloniei ca și bunicul său, ci și al celor
trei țări românești. Pentru asta nu se va da înapoi de la nimic. Evaluând situația
geopolitică, ajunge la concluzia că turcii sunt mai tari și începe a se sprijini pe ei
Pe larg, despre instalarea principelui Ștefan Bocskay și intermedierea păcii de la Zsitvatorok,
vezi V. Motogna, Războaiele lui Radu Șerban (1602-1611), în: „Academia Română. Memoriile Secțiunii Istorice”, Seria III, Tomul VI, Mem. 11, București, Cultura Națională, 1926, p.
44-46.
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căutând alianța acestora, dar fără să își strice relațiile cu imperialii7. Pe de altă parte,
avea apucături de tiran, era desfrânat peste măsură și nu ezita să se dea la soțiile și
fiicele nobililor săi, fapt care îi va aduce multă dușmănie din partea unora, chiar și o
tentativă eșuată de asasinat8.
Inițial, în urmărirea ambițiilor sale în politica externă Gabriel Báthory se
apropie de domnul Moldovei, Constantin Movilă, pentru a-l răsturna pe Radu Șerban.
Dar caracterul și apucăturile principelui transilvan îl îndepărtează pe domnul moldav,
acesta bănuindu-i intențiile de a cuceri pe rând ambele țări românești, începând cu
Muntenia, considerându-l pe Radu Șerban cel mai periculos, pentru ca din teritoriile
lor să facă o bază de operații pentru cucerirea și înscăunarea sa ca rege al Poloniei.
Politica lui Ștefan Báthory i-a apropiat pe Constantin Movilă și Radu Șerban, lucru
ce se va dovedi benefic9. Manevrele lui Báthory, apropierea prea mare de turci și un
tratat semnat cu imperialii, prin care omitea să se angajeze la nevoie într-un război
contra turcilor, l-au îndepărtat și de aceștia, ei nevăzând nimic rău dacă G. Báthory
va fi îndepărtat din Ardeal. Pe plan intern, prin persecutarea religioasă și îngrădirea
unor privilegii nobiliare, dar și prin încercările de limitare a autonomiei sașilor și
cetăților acestora, și-a atras numeroși adversari.
Gabriel Báthory acționează în forță, ocupă prin surprindere Sibiul, la 11
decembrie 1610, îl declară reședință domnească și îl stoarce cât de mult poate. Se
îndreaptă apoi spre Brașov, dar judele Mihail Weiss îl face să cruțe orașul prin promisiuni de supunere și, desigur, alimente și bani, plus cadouri scumpe pentru lideri, în
frunte cu Gabriel Báthory. Banii și faptul că prin cucerirea Sibiului a dat un exemplu
și i-a făcut pe sași inofensivi, îl face pe Báthory să nu ocupe Brașovul, dar face o altă
manevră surprinzătoare: la 29 decembrie 1610 trece prin Bran în Muntenia și îl trimite
în avangardă pe Gabriel Bethlen cu o ceată numeroasă de călăreți pentru a-l prinde
pe Radu Șerban, care nu bănuia nimic și nu avea oștire lângă el, fiind iarnă și, în plus,
trecuseră câțiva ani de pace. Un curier secret trimis de Mihail Weiss îl avertizează pe
Radu Șerban, care își încarcă averile, familia și fuge în Moldova, la noul său prieten,
Constantin Movilă. Gabriel Bethlen reușește să o captureze doar pe mama lui Radu,
cu câteva căruțe cu lucruri scumpe10.
Știind că fără aprobarea turcilor nu poate menține Muntenia, Gabriel Báthory,
ce se proclamase la Târgoviște la 26 ianuarie 1611 drept principe al Munteniei și
Ardealului, trimite o solie la Poartă, justificându-și fapta prin minciuni, cum că Radu
Șerban ar fi vrut să-i trădeze pe turci, plănuind să îl atace și să îl răstoarne, doar că el
i-o luase înainte, cerând tronul Munteniei pentru sine și reînnoindu-și jurămintele de
credință față de turci. Până la sosirea răspunsului, timp de două luni și jumătate
trupele sale de unguri și secui au jefuit cumplit Muntenia, torturând, violând, jefuind,
ucigând fără deosebire. Au jefuit mănăstirile și au profanat vechile morminte, spărgându-le cu baroasele pentru a jefui cadavrele boierilor și domnitorilor răposați.
Populația a avut mult de suferit, fiind vreme de iarnă și neavând unde se adăposti de
cruzimea jefuitorilor11.
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Radu Șerban interveni și el la Istanbul, dar și la pașalele din Buda și
Timișoara, prieteni cultivați cu daruri în ultimii ani, care combat propaganda lui
Báthory la Istanbul, expunând caracterul aventuros și grandoman în dauna vecinilor.
În plus, făcură niște raiduri în zonele de unde erau haiducii, pustiindu-le căminele,
făcând astfel ca o parte să plece din oastea lui Báthory pentru a se întoarce acasă săși apere familiile. De la Istanbul veni Ibrahim Ceaușul ca să-i ordone lui Báthory să
iasă din Muntenia și să aducă în loc pe vechiul pretendent al turcilor, Radu Mihnea,
fiul lui Mihnea Turcitul. Gabriel Bathory pleacă în Ardeal, iar din 22 martie 1611 la
Târgoviște se instalează Radu Mihnea12.
Radu Șerban încercă prin solii la Istanbul să cerceteze situația, dar știind că
turcii nu îl vor sprijini pentru recâștigarea tronului iscodi să vadă care ar fi reacția lor
dacă ar recuceri tronul prin propriile forțe. Răspunsul a fost negativ, turcii fiind foarte
mulțumiți că reușiseră fără vărsare de sânge să-și impună omul la Târgoviște și nu
doreau nicio schimbare, mai ales cu un domn ca Radu Șerban, care le-a pricinuit
multă pagubă și era văzut ca omul imperialilor. Radu Șerban nu renunță și împreună
cu Constantin Movilă se pregătesc de război. Dar mai întâi trebuia neutralizat Gabriel
Báthory, care nu renunțase la planurile sale de mărire și pregătea o campanie contra
Moldovei. Lui Radu Șerban și Constantin Movilă le vin în ajutor imperialii, și ei sătui
de Gabriel Báthory, care le propun o acțiune comună contra acestuia. Radu Șerban,
cu o oaste de poloni și moldoveni, va ataca dinspre est, în timp ce imperialii vor
pătrunde în Transilvania pe la nord-vest, cu o oaste pe care o strângea bătrânul
Sigismund Forgach, fost căpitan sub Basta și Bocskay. Prin intermediul solului
imperial Cesare Gallo a luat ființă alianța între împărat și cei doi voievozi români, la
20 februarie 161113.
Radu Șerban face o manevră prin surprindere, trecând cu oastea din Moldova
în Muntenia și se apropie de Târgoviște la începutul lui mai 1611. Țara îl primește cu
bucurie, Radu Mihnea fuge la Giurgiu, punându-se sub protecția turcilor. Brașovenii
primiră vestea cu bucurie, știind că ei sunt următorii pe lista lui Gabriel Báthory, după
Sibiu. Mihail Weiss începu o acțiune diplomatică intensă, inclusiv la Poarta Otomană,
de sprijinire a lui Radu Șerban împotriva lui Báthory.
Dar Gabriel Báthory nu își pierde capul, strânge oștirea și decide să ia
Brașovul pentru a-i bloca accesul lui Radu Șerban, dacă acesta va încerca să intre în
Transilvania. Trimite în față pe Albert Nagy cu 10.000 de haiduci pentru a-l lua prin
înșelăciune. Acesta vine la Brașov cu 50 de însoțitori și cere găzduire, i se acordă în
mahalalele orașului vechi, unde se dedau la jafuri. Mihail Weiss își dă seama de
scopul lui Nagy, așa că întărește paza zidurilor. Nagy își ascunde parte din oameni
prin casele din orașul vechi, aproape de poarta principală, iar restul sunt ascunși în
apropiere, gata să atace la un semnal convenit. Pentru a deschide poarta, el își trimite
trăsura să ceară voie să intre, apoi aceasta urma să fie blocată în așa fel încât poarta
să nu poată fi coborâtă și podul să rămână jos, în timp ce călăreții ascunși vor da
năvală pe poarta rămasă deschisă. Acțiunea trebuia să se întâmple duminică la prânz,
când orășenii erau la masă. Dar planul este dejucat de vigilența celor de pe ziduri,
care zăresc trupa ce aștepta să năvălească; atunci Weiss îndrumă și primește trăsura
12
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prin altă intrare, unde Nagy nu are oameni pregătiți. Mihail Weiss încearcă să câștige
timp și bunăvoința lui Albert Nagy, trimițându-i daruri bogate: o trăsură frumoasă cu
șase cai, vase scumpe și câteva sute de galbeni. Efectul a fost neașteptat: auzind că
Sigismund Forgach se pregătește să atace zona de unde provin haiducii, lângă Tisa,
și-a luat toți oamenii și părăsind slujba principelui au fugit spre casă14.
Mihail Weiss a câștigat timp, dar grosul oștirii lui Gabriel Báthory urma să
vină hotărât să cucerească Brașovul. Judele Weiss nu avea altă speranță decât Radu
Șerban. În grabă, fără să mai ceară avizul fruntașilor cetății, fugi la Târgoviște, cerând
ajutorul lui Radu Șerban. Acesta era conștient de necesitatea ca Brașovul să nu fie
cucerit de Gabriel Báthory, în plus, îi datora viața lui Mihail Weiss, care îl avertizase
în decembrie de atacul plănuit, dându-i timp să fugă și scutindu-l de o moarte sigură.
Sigur pe intervenția lui Radu Șerban, Mihail Weiss se întoarce la Brașov, lăsându-i
acestuia călăuze care să-l treacă peste munți15.
A doua bătălie de la Brașov (9 iulie 1611)
G. Báthory, venind dinspre Sibiu, la Făgăraș află de dezertarea lui Albert
Nagy și ajunse în Codlea la 20 iunie. Îl trimite în față pe Imreffy cu 200 de călăreți,
care se conving de ostilitatea brașovenilor ce îl așteptau pe Radu Șerban. Totuși, i se
trimit daruri, pentru a câștiga timpul necesar trecerii munților de către oastea munteană și a-i adormi bănuielile. Furios, dă frâu liber soldaților să prade Țara Bârsei, își
mută tabăra la Prejmer (inițial o așezase între Codlea și Hăltăveni?), și trimite trupe
de acoperire în pasul Branului și cel al Timișului, pentru a-l anunța din timp sosirea
lui Radu Șerban16.
Dar Radu Șerban face o manevră surprinzătoare, căzând în Țara Bârsei pe o
cale neașteptată și niciodată folosită până acum de către armate, diferită de pasurile
accesibile ca Branul sau Timișul, o potecă ce urma valea Teleajenului, pasul Bratocea, valea Târlungului, Săcele, Brașov17. Poteca era îngustă, printre stânci golașe,
improprie pentru care, de aceea Radu Șerban își lasă bagajele și timp de două zile își
trece oștirea doar cu ce poate purta fiecare, într-un marș extenuant, dar care asigură
o surprindere deplină. În față trimite 2.000 de arcași care anihilează cercetașii inamici
din cale; totuși, unul scapă și ajunge la Gabriel Báthory raportându-i că voievodul a
trecut munții. Principele, furios, îl amenință că îl jupoaie dacă minte, dar acesta îi
răspunde curajos că într-o oră va avea dovada, dacă nu, se lasă jupuit. Adevărat,
oastea lui Radu Șerban debușează în Țara Bârsei, intră în suburbiile Brașovului, spre
bucuria brașovenilor ce așteptau înfrigurați pe ziduri, privind disperați până departe
cum Báthory pustiește și incendiază satele din Țara Bârsei. Fruntașii brașoveni merg
din casă în casă strângând merinde pentru ostașii lui Radu Șerban, ce erau lihniți după
traversarea munților doar cu efectele lor18.
Gabriel Báthory este surprins total, își strânge cu greu oastea risipită după
pradă și pornește asupra Brașovului, dar era prea târziu. Radu Șerban era deja acolo,
Ibidem, p. 72-73.
Ibidem.
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punându-l de la început într-o poziție defavorabilă, deși armata ardeleană era net
superioară numeric. Izvoarele diferă, estimând armata lui Radu Șerban între 8.500 și
12.000 de oameni, iar a lui Bathory între 15.000 și 22.000 de oameni, raport de forțe
aproape de 2 la 1 în favoarea ultimului. Acesta, de nevoie, schimbă dispozitivul și își
îndreaptă forțele spre Sânpetru, pentru a da ciocnirea cu Radu Șerban, crezând că
acesta, având forțele obosite după lunga traversare a munților, nu va îndrăzni să atace
în aceeași zi19.
Dar, Radu Șerban nu vrea să lase să îi scape elementul surpriză dobândit cu
mari eforturi. Își lasă ostașii să se odihnească doar două ore în Brașov, după care îi
scoate în dispozitiv de luptă. Gabriel Báthory la venirea sa din expediția din Muntenia
capturase cele patru tunuri de la Radu Șerban și le lăsase brașovenilor pentru a-i
convinge de bunele sale intenții și a le adormi bănuielile. Tocmai aceste tunuri
brașovenii le puneau în poziție contra lui Báthory.
Radu Șerban și-a desfășurat trupele în fața orașului, de la biserica Bartolomeu
la Moara de hârtie, unde, în spatele acesteia, dispuse 2.000 de călăreți poloni cuirasați,
angajați cu plată, ca rezervă. La aripa dreaptă, lăncieri poloni și arcași moldoveni, dar
și călăreți cazaci, la cea stângă arcași, archebuzieri poloni, călăreți munteni, dar și
două steaguri de unguri conduși de Halmagy și Kendy, dușmanii lui Báthory veniți
în slujba lui Radu Șerban. În centru, voievodul cu cetele boierești și pedeștri munteni,
aprigi și dornici de răzbunare după crimele comise în Muntenia de oștile lui Gabriel
Báthory.
De partea cealaltă, aripa dreaptă condusă de Gabriel Bethlen (viitor principe
al Ardealului), compusă din cavaleria aulică, haiducii rămași după dezertare, conduși
de Ioan Alexy, unități ale nobililor conduse de Baltazar Urdog, centrul condus de
Gabriel Báthory, format din cele mai bune cete nobiliare și unitățile pedestre, iar aripa
stângă formată din secui, sub conducerea lui Gheorghe Raț. Da, același Gheorghe
Raț, viteazul român care a luptat sub steagurile lui Mihai Viteazul și a fost unul dintre
cei mai aleși căpitani ai lui Radu Șerban în războaiele precedente, bătrânul luptător.
Nu știm exact cum a ajuns Gheorghe Raț în slujba lui Gabriel Báthory, însă în timpul
lui Bocskay este semnalat în secuime producând agitație, este capturat și pus în lanțuri. Se pare că a fost eliberat și a intrat în slujba lui Gabriel Báthory, în 1610 aparând
ca sol la Radu Șerban din partea acestuia, trimis probabil să îi adoarmă bănuielile.
Cert este că în iulie 1611 conduce aripa stângă a armatei lui Gabriel Báthory tocmai
împotriva lui Radu Șerban, binefăcătorul său, care i-a acordat o mare încredere și o
mare cinste. Să fi fost Gheorghe Raț supărat cu ceva de către domnitor, a fost doar
oportunist sau doar simplu mercenar? Cazul său este ciudat și încă nelămurit, mai
bine de zece ani făcând slujbă credincioasă voievozilor munteni, pentru ca apoi să îl
găsim în slujba aliatului turcilor, luptând contra alor săi.
Terenul dintre cele două oștiri era neregulat, cu spini, tufișuri, ridicături de
pământ, un șanț și noroaie, Gabriel Bethlen fiind de părere să părăsească poziția pentru a găsi una mai bună, dar era prea târziu. La ora 3 după amiază, după ce oștirile
ardelene au așteptat o jumătate de zi în soarele arzător de iulie, Radu Șerban a ordonat
Descrierea amănunțită a bătăliei se găsește atât la V. Motogna (op. cit., p. 75-78), cât și la
Tr. Mutașcu (op. cit., p. 165-171), la ultimul cu o analiză suplimentară din domeniul artei
militare.
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atacul, după un scurt schimb de artilerie între cele patru tunuri avute de fiecare parte.
Unul din tunurile brașovene este scos din luptă, dar centrul și dreapta munteană
pleacă la atac, urmată și de aripa stângă. Stânga ardeleană, secuii lui Gheorghe Raț,
dă înapoi în fața pedestrimii muntene susținută de cavalerie, dar revin la contraatac
și îi resping pe munteni, care dau înapoi; în scurt timp retragerea se transformă în
fugă, antrenând și centrul. Radu Șerban se retrage, centrul și dreapta lui dau tot mai
mult în spate, ajungând în periferiile Brașovului. G. Báthory exclamă: „Dumnezeu a
dat nouă biruința!”.
Brașovenii de pe ziduri sunt cuprinși de disperare. Unul dintre ei, Mihail
Seybringer, martor ocular din Turnul Postăvarilor, a lăsat una dintre cele mai complete descrieri ale acestei bătălii. Radu Șerban se retrage până în piața orașului, dar
secuii și pedeștrii unguri, în loc să continue atacul, se opresc să jefuiască pe cei căzuți,
iar rândurile lor se dezorganizează. Cavalerii cuirasați poloni, rezerva lui Radu
Șerban, poate la ordinul acestuia, poate din proprie inițiativă, sesizând momentul
pornesc o șarjă puternică din flanc, din spatele Morii de hârtie unde stătuseră ascunși
până atunci. În cursul contraatacului stângii și centrului armatei lui Báthory, archebuzierii și-au consumat toată muniția și considerând că nu mai aveau nevoie nu au
cerut reaprovizionări din spate sau poate acestea nici nu mai erau; cert este că au fost
nevoiți să suporte atacul de flanc al cavaleriei cuirasate polone fără suficientă
muniție. Cavalerii au făcut prăpăd în rândurile împrăștiate, dar totuși au dat în spate
să își refacă rândurile. Singuri, polonii nu ar fi obținut victoria, disproporția era prea
mare. Dar Radu Șerban, observând efectul destabilizator al șarjei cavaleriei polone,
și-a strâns trupele și a pornit din nou la atac cu infanteria și cavaleria, susținându-i pe
poloni. Rândurile refăcute ale secuilor și ungurilor au fost copleșite de noul atac al
lui Radu Șerban; se strigă „fusson a ki futhat!” adică „scapă cine poate”, armele sunt
aruncate și începe o fugă disperată, fiecare pentru propria scăpare, urmăriți de oștenii
lui Radu Șerban. Cavalerii și cazacii au urmărit și tăiat fără milă. De pe zidurile
Brașovului se vedeau în noapte arzând douăzeci de sate secuiești.
Gabriel Báthory, cu coiful cu pene de vultur, o luă la fugă spre Sibiu, ofițerul
polon Sifka era e cale să îl ajungă, când unul din însoțitorii principelui îl doborî. Sifka
a fost înmormântat la biserica mare din Brașov și un preot polon a ținut o slujbă latinească. Báthory își aruncă coiful să nu fie recunoscut și fugi la Sibiu, închizându-se
între zidurile sale. A pierit Imreffy, sfetnicul cel rău al lui Gabriel Báthory, Ioan Elek
și Baltazar Ordog au fost capturați și decapitați în piața Brașovului la ordinul lui Radu
Șerban. A căzut și Gheorghe Raț, un sfârșit nedemn pentru un viteaz al lui Mihai
Viteazul și Radu Șerban. Capul lui a fost țintuit deasupra Porții Mănăstirii din Brașov.
Gabriel Báthory a pierdut între 7.000 și 10.000 de oameni, după estimările
brașovenilor asupra celor căzuți pe câmpul de luptă, fără a socoti pe cei tăiați în
urmărire. Au fost capturate 120 de steaguri. Muntenii au avut și ei pierderi grele,
estimate la 4.000 de oameni, parte din ei răniți aduși la Brașov și morți în urma lipsei
de suficienți bărbieri (bărbierii vremii erau la nevoie chirurgi). O victorie deplină
pentru Radu Șerban.
Urmări
Din păcate, Radu Șerban nu a valorificat victoria categorică de la Brașov din
9 iulie 1611. În loc să plece direct la Sibiu să încheie socotelile cu Báthory, îl așteaptă
pe Sigismund Forgach cu trupele imperiale, care înaintează încet, ocupă Clujul în 25,
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apoi li se supun Alba Iulia și Sebeșul, cu o parte din comitate. Forgach se unește cu
Radu Șerban la Mediaș și pornesc spre Sibiu abia la 25 august20, dar pierduseră timp
prețios, imposibil de recuperat. Forgach mai făcuse o greșeală, crezând în jurământul
lui Albert Nagy, cel ce dezertase cu haiducii din tabăra lui Gabriel Báthory, și îl face
general peste haiduci, dar acesta trădează din nou trecând de partea lui Báthory. Ca
să nu fie prinși între două forțe, Radu Șerban și Forgach se retrag în secuime, încercând să îi treacă pe secui de partea imperialilor. Dar timpul pierdut nu se mai poate
recupera, turcii intervin cu amenințări pentru apărarea protejatului lor, mobilizează
trupe în ajutorul lui Báthory. Acesta iese din Sibiu, cucerește Sebeșul și asediază
Mediașul. Se impunea ca Radu Șerban și Forgach să revină și să-l atace pe Gabriel
Báthory, dar vești rele vin din Muntenia, turcii și tătarii aducându-l din nou pe tron
pe Radu Mihnea. Cei doi, cu armata împuținată și istovită după campania prelungită,
trec în Muntenia, dar sunt înfrânți, apoi se retrag spre Moldova, sunt ajunși la Milcov
de tătari, bătuți și armata împrăștiată. Radu Șerban cu familia este nevoit să plece în
exil, Forgach se întoarce în imperiu. Un complot împotriva lui Radu Mihnea este
descoperit la Târgoviște, boierii antiotomani intenționând să-l ucidă pe Radu Mihnea
și să-l aducă în loc pe Radu Șerban. Radu Mihnea a fost avertizat de Gabriel Báthory,
stolnicul Bărcan și postelnicul Radu Băleanu au fost decapitați în decembrie 161121.
Radu Șerban mai face încercări diplomatice pentru reveni la tron, sprijinit și
de împăratul Mathias, ajuns pe tron după moartea fratelui său Rudolf al II-lea, dar
turcii se opun, amenințând cu izbucnirea războiului între Imperiul Otoman și Austria;
astfel, Radu Șerban moare în exil la Viena în martie 1620.
Radu Șerban a fost și socrul lui Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul. Fost
domn al Munteniei între noiembrie 1599, când tatăl său, Mihai Viteazul, îl trimite din
Transilvania în Muntenia, până în septembrie 1600, când începe exilul lui Mihai
Viteazul, având atunci 16 ani.
Rămas în exil după moartea tatălui său, apare, ca pretendent la tronul muntean, în Transilvania, este extrădat lui Radu Șerban, care îl înseamnă la nas, ca să nu
mai poată pretinde domnia (domnul trebuia să fie sănătos la trup). Însemnarea la nas
era, de fapt, tăierea peretelui despărțitor al nărilor, nicidecum tăierea nasului. Ulterior
cei doi se împacă, Nicolae Pătrașcu fiind unul din căpitanii lui Radu Șerban în campania din 1611. Pleacă împreună în exil, dar sunt destul de strâmtorați din cauza faptului
că renta promisă de împărat pentru serviciile efectuate cauzei nu prea li se plătea.
Nicolae Pătrașcu s-a căsătorit cu fiica mai mare a lui Radu Șerban, Anca, în exil,
având împreună un fiu, numit Mihai după bunicul său Mihai Viteazul. În 1618 are
loc răscoala lui Lupu Mehedințeanu în Muntenia pentru a-l goni pe Alexandru Iliaș
și a-l aduce pe Radu Șerban, corpul expediționar trimis prin Transilvania fiind condus
de Nicolae Pătrașcu, dar acțiunea eșuează în urma contramăsurilor luate de turci22.
Din 1613 principe al Transilvaniei era Gabriel Bethlen, Gabriel Báthory,
după ce oferise turcilor Oradea ca să rămână în scaun, fiind ucis chiar de soldații săi
în cetatea Oradei în același an.
V. Motogna, op. cit., p. 82-83.
Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova,
București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 399.
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Ibidem.
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O ultimă încercare de cruciadă târzie antiotomană europeană are loc la 1618,
prin înființarea ordinului cavaleresc Militia Christiana, bazele ordinului fiind formate
din Cavalerii Ordinului Sfântului Mormânt și Cavalerii de Malta, iar conducători
fiind ducele Charles de Nevers și contele de Altheim, al doilea conducător militar
fiind socotit Radu Șerban, datorită vitejiei și experienței sale în războiul cu turcii.
Lupta antiotomană nu se reia din cauza izbucnirii Războiului de 30 ani. Nicolae
Pătrașcu conduce alături de George Drugeth de Hommona, cu sprijinul contelui de
Altheim, o oștire de cazaci și poloni contra lui Gabriel Bethlen, ce ocupase Cașovia,
dar sunt înfrânți23. Ultima campanie în care este amintit Nicolae Pătrașcu este în
cursul luptelor polono-moldovene-turce de la Hotin din 1621. Aici, în fruntea unei
oști de cazaci ai atamanului zaporojenilor, Sahaydaczny, este învins lângă Nistru24.
Își continuă existența în exil până la moartea sa din 1627, de podagră, la fel ca și Radu
Șerban, și este înmormântat la Raab (Gyor).
În 1640, în timpul lui Matei Basarab, doamna Anca, fiica lui Radu Șerban și
soția lui Nicolae Pătrașcu, le aduce osemintele în țară și le îngroapă la mănăstirea
Comana, o ctitorie a lui Radu Șerban. Tot aici este îngropat ulterior și fiul lui Nicolae
Pătrașcu, Mihai, ucis în Moldova în 165525. Cu acest ultim vlăstar, nepotul lui Mihai
Viteazul, străvechea dinastie a Basarabilor, ce a domnit peste 300 de ani în Muntenia,
se stinge. Paradoxal, sub criptele aceleiași mănăstiri odihnesc oasele ultimului descendent din dinastia Basarabilor, dar și ale primului domnitor care a urmat, Radu
Șerban, meșter în lupte și ilustru diplomat al vremii sale.

Ibidem, p. 400.
Ibidem, p. 402.
25
Ibidem, p. 406.
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ARSENALUL MILITAR AL CETĂȚII FĂGĂRAȘ
DIN SECOLUL AL XVII-LEA
Claudia SIMA1
THE MILITARY ARMORY OF FĂGĂRAȘ FORTRESS
DURING THE 17TH CENTURY
ABSTRACT
Făgăraș Fortress has been an important noble and princely residence. It has been
granted an outstanding importance by all those who ended up ruling the fortress.
The situation of the armory in Făgăraș is widely known because of the general
inventories from the 17th century and especially because of those inventories which target the
arms and ammunition. In the endowment of the fortress we encounter heavy armory (cannons,
mortars) and also different fire weapons. The information is taken from both the general
inventories and the armory inventories such as “the accounts of cannon bullets and primitive
cannons existing in Făgăraș Fortress” from 4th of March 1662 and three “arms and ammunitions inventories from Făgăraș Fortress” dated in 19th of April 1662, 22nd of April 1667 and
23rd of March 1673.
After a much more extensive analysis, we can affirm that Făgăraș Fortress almost
on the entire 17th century was one of the most secure noble fortifications of the Transylvanian
Principality, which had succeeded to fulfill a defensive role, for as much time as it was granted
the proper attention from its owners.
Keywords: armory, deposits, bullets, cannons, rifles.

Cetatea Făgăraș a fost o importantă reședință nobiliară, princiară și centrul
uneia dintre cele mai bogate și întinse domenii feudale din Transilvania, care în anul
1632 cuprindea 52 de sate, cu 3.087 de familii. Acest punct fortificat era menținut
deoarece Făgărașul se afla la jumătatea drumului comercial dintre Sibiu și Brașov.
Tipologic, ea se poate defini ca „Cetate regală sau nobiliară”, conform lui
Gh. Anghel2, sau „fortificație cu caracter pur militar”, după cum afirma Gr. Ionescu3.
Cetății i s-a acordat o importanță deosebită de către toți cei care au ajuns la
conducerea ei. Ștefan Mailat și Gaspar Bekes au folosit-o ca piesă de bază în lupta
lor pentru conducerea Transilvaniei. Mihai Viteazul a considerat-o „cetate de scaun”,
adăpostindu-și aici familia, iar Gabriel Bethlen a acordat prioritate modernizării cetății. În timpul lui Mihail Apafi I, Făgărașul putea fi comparat cu Alba Iulia, deoarece
a devenit o principală reședință princiară, aici ținându-se 11 diete și 18 delegații (reuniuni strânse)4.
Muzeograf, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș;
e-mail: simaclaudia85@yahoo.com.
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Gheorghe Anghel, Cetăți medievale din Transilvania, București, 1972, p. 30.
3
Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, I, București, Editura Academiei RPR,
1963, p. 187.
4
Gheorghe Sebestyen, Cetatea Făgăraș, București, Editura Tehnică, 1992, p. 15.
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Chiar dacă construcția cetății de piatră începe în secolul al XIV-lea, pe un
teren mlăștinos, îmbunătățirea sistemului defensiv începe în timpul lui Ștefan Mailat.
El a fost voievod al Transilvaniei între 1534 și 1540, dar și proprietar al Făgărașului
și inițiatorul unor ample lucrări de modernizare pentru a corespunde noilor cerințe de
apărare din secolul al XVI-lea. El este cel care separă planul de castel (locuința
nobiliară) de planul de cetate (construcția militară propriu-zisă), prin ridicarea unui
nou zid, ce respectă corect planimetria aproximativ trapezoidală a celei dintâi.
Următorul proprietar al Făgărașului între 1567 și 1573, Gaspar Bekes, este
cel care termină lucrările începute de către predecesorul său. Sub conducerea sa este
săpat șanțul din jurul cetății, iar pământul care a fost scos a fost folosit pentru întărirea
zidurilor interioare.
Între 1575 și 1586 proprietarul Făgărașului a fost Ștefan (István) Báthory,
care împreună cu nepotul său Balthazar Báthory (care a fost proprietar al Făgărașului
între 1588 și 1594), au continuat să aducă îmbunătățiri cetății. În această perioadă
începe construcția primului bastion, ce va purta numele familiei Báthory, în colțul
sud-estic al incintei. Între anii 1584-1585 este menționat documentar un „fundator”
(arhitect) la Făgăraș, iar în 1586 Ștefan Báthory trimite din Polonia un zidar. Astfel,
prezența celor doi la Făgăraș ar putea fi pusă pe seama lucrărilor de construcție a
bastioanelor5.
Între 1613 și 1629 principele Gabriel (Gabor) Bethlen ajunge proprietar al
Făgărașului. El a fost cel mai important constructor, care, pe lângă extinderea construcției cetății, modernizează incintele exterioare conform cerințelor de fortificare ale
epocii. Pe 15 ianuarie 1623 provizorul cetății primește de la principe instrucțiuni
foarte detaliate, în 36 de puncte, privind lucrările de construcție și modernizare în
care se specifică:
- deschiderea șantierului chiar din primăvara acelui an;
- construirea a încă trei bastioane prevăzute cu cazemate (în colțurile din sudvest, nord-vest și nord-est) și dublarea incintei exterioare;
- pregătirea terenului și a materialelor (piatră, var, cărămidă, lemn);
- 1.500 de muncitori permanenți (iobagi de pe domeniu), supravegheați de
logofeți, să lucreze în trei schimburi (500 muncitori pe schimb, iar fiecare schimb
câte o săptămână);
- 6 oameni să producă câte 3.000 de cărămizi pe zi, astfel încât în anul
următor să fie gata un minim de 600.000 de bucăți;
- aducerea a 500 de „fire” (bușteni) din scaunele Cincu și Rupea, și din pădurea Șercaia pentru ridicarea cetății husarilor (în afara incintei), fiind specificate
dimensiunile și detaliile tehnice precise ale acesteia6.
Gabriel Bethlen reușește să ducă la bun sfârșit ceea ce și-a propus, în afară
de al treilea bastion, care nu a fost terminat. Gh. Sebestyen susține că în inventarul
din 1632 blazonul lui Gabriel Bethlen a fost găsit depozitat, iar acesta a fost făcut
pentru a fi montat la terminarea bastionului, deci acesta nu a fost finalizat7.
Ibidem, p. 76.
Robert Paraschivoiu, Sistemul defensiv și armamentul cetății Făgăraș (sec. XVI-XVII), în:
„Palate, castele și cetăți din Transilvania”, editor Constantin Băjenaru, Făgăraș, 2000, p. 97.
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Ultima proprietară a cetății care a mai adus îmbunătățiri a fost Susana
(Zsuzsanna) Lorántffy între 1634 și 1660, însă cel care se ocupa cu finanțarea și coordonarea lucrărilor de fortificare a fost soțul acesteia, Gheorghe (Georg) Rákóczy I.
În această perioadă s-au podit cele 4 bastioane și s-a construit corpul de gardă, care
era lipit de partea nordică a turnului porții. Tot acum este pietruit fundul lacului, sunt
reparate și cele două poduri de acces (de pe latura de nord și cea de sud), și este
acoperită cu țiglă una din „casele de pulbere” aflată pe lac8.
Planimetria cetății este patrulateră, având cele 4 bastioane în colțuri, iar în
interior se află castelul. Zidurile sunt groase de 6-8 m și cu o lungime de 75 m latura
de est și 50 m latura de vest.
Toate cele 4 bastioane ale cetății sunt umplute cu pământ, au ziduri de cărămidă, iar baza, muchiile și parțial brâul sunt din piatră fasonată, ceea ce la conferă
o mare rezistență.
Una dintre cele mai potrivite catalogări ale Făgărașului este aceea de „castelîntărit”. Făgărașul este o îmbinare de castel, construcție cu rol locativ în care predomină asigurarea confortului, și cetatea, construcție cu un rol militar. Având în
vedere că Făgărașul era o importantă cetate militară și politică a Transilvaniei,
necesita și măsuri de protecție pe măsură.

Planul cetății – secolul al XVII-lea
Întreg personalul militar se afla în subordinea pârcălabului (care mai era
denumit și castelan), iar acesta se supunea dispozițiilor date de căpitanul cetății, care
era reprezentantul direct al proprietarului (principelui).
Personalul militar al cetății, „oastea de pază”, se compunea din darabanți germani sau maghiari. Termenul de darabant provine din limba germană de la „tarabant”,
care înseamnă soldat pedestru și desemnează o categorie distinctă de mercenari
pedeștri, recrutați de obicei în grupuri a căror slujbă, uneori, poate deveni ereditară.
Angajatorul se obligă să le asigure întreținerea și echipamentul conform funcției
deținute9. La Făgăraș întâlnim și funcțiile de decurioni, soldați, tunari, stegari etc.
8
9

Ibidem, p. 82.
Nicolae Stoicescu, Curteni și slujitori, București, Editura Militară, 1968, p. 117-118.
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Deosebit de importantă pentru aprecierea valorii defensive a unei fortificații
este cantitatea și calitatea armelor sale și în special a armelor de foc. Situația armamentului în Făgăraș se cunoaște foarte bine datorită inventarelor generale din
secolul al XVII-lea și mai ales a celor care vizează exclusiv armele și munițiile. În
dotarea cetății întâlnim armament greu (tunuri, mortiere), cât și diferite arme de foc.
Informațiile sunt preluate atât din inventarele generale, cât și din inventarele de
armament și anume „evidența gloanțelor de tunuri și de săcălușe existente în cetatea
Făgăraș”, din 4 martie 1662, și trei „inventare ale armelor și munițiilor din cetatea
Făgăraș”, datate 19 aprilie 1665, 22 aprilie 1667 și 23 martie 167310.
Inventarele generale erau făcute de provizori, iar cele de armament de către
pârcălabi. În prima jumătate a secolului al XVII-lea provizorul a avut cea mai mare
importanță, deoarece a fost timp de pace, iar în a doua jumătate a secolului al XVIIlea o importanță mai mare a avut pârcălabul, deoarece vremurile au fost tulburi.
Echipamentul de război era adaptat unei perfecte apărări, cuprinzând sistemul
complex de fortificații și armamentul. În inventare armamentul propriu-zis era constituit din tunuri, mortiere, spărgătoare de zid, roți, osii și afete de tunuri11, ghiulele de
piatră și fier de toate calibrele, bărboși, puști, muschete, puști poloneze sau ienicerești, carabine, sulițe, gloanțe, grenade, cununi de smoală, petarde, făclii etc.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea, în inventare întâlnim situația
armamentului greu. Pe poziții erau 24 de arme în anul 1632 și 28 în anul 1637, iar în
depozite nu se știe exact câte erau. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea tunurile
și mortierele erau 29 pe poziții și 2 în depozite în anul 1656, 41 pe poziții și 11 în
depozite în anul 1665, 42 pe poziții și opt în depozite în anul 1667, 41 pe poziții și
opt în depozite în anul 1673. Se poate observa că de la un an la altul numărul armelor
grele crește.
În inventarul din 1632 se întâlnesc blazoane aplicate pe unele tunuri, care pot
indica proveniența pieselor. Acestea sunt în număr de 11:
- un tun cu blazonul lui Ștefan Mailat;
- două tunuri cu blazonul lui Ferdinand de Habsburg (deci tot din timpul lui
Ștefan Mailat);
- un tun cu blazonul lui Gaspar Bekes;
- un tun cu blazonul lui Balthazar Báthory;
- „Șoimul”, cu blazonul lui Mihai Viteazul;
- un tun cu stema Moldovei (aparținând probabil tot lui Mihai Viteazul);
- un tun cu blazonul lui Rudolf II de Habsburg (tot din timpul lui Mihai
Viteazul);
- „Știuca”, cu stema Sibiului;
- două tunuri care primeau denumirea de „Ursul” și „Privighetoarea”12.
Făcând o analiză, ne putem da seama că cele mai multe au apărut sub conducerea lui Ștefan Mailat și a lui Mihai Viteazul. Mai putem observa că denumirile
ce le poartă aceste piese sunt nume de animale de pradă, pentru tunurile grele, iar
pentru cele ușoare nume de păsări sau de pești.
Gh. Sebestyen, op. cit., p. 60.
Suport pe care se fixa țeava unui tun.
12
David Prodan, Urbariile Țării Făgărașului. Vol. I (1601-1651), București, Editura Academiei RSR, 1970, p. 132-134.
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Gh. Sebestyen a susținut că cel mai important tun a fost tunul „Lup”. Acesta
avea calibrul de 50 de fonți, greutatea proprie de 140 de măji și lungimea de 33 de
palme (aproape 6,5 m). Decorația țevii constă în blazonul Báthoreștilor și o bogată
ornamentație florală, cu căluți de mare, sirene, meduze, șerpi și pești, cu inscripția
„Sum Lupus Alpinum nomen ne temnite Lector, Nata est auspicus inclita roma meis”.
Se știe că acesta a fost folosit în fața Sebeșului, dar la Făgăraș nu a ajuns. La Făgăraș
au fost găsite ghiulele pentru el, însă nu se știe cum au apărut acestea13.
În inventarele din 1665, 1667 și 1673, în cele 4 bastioane erau între 6 și 8
tunuri care aveau diferite calibre (greutatea încărcăturii), între 6 și 12 funți (1 funt=
cca. 2 kg), majoritatea lor însă fiind de 10-15 funți, iar greutatea era cuprinsă între 250 măji (1 majă=cca. 200 kg). Acestea au capete de fier, osii, roți, lăzi pentru ghiulele,
curățătoare, linguri, încărcătoare. Tunurile se aflau sub un acoperiș de șindrilă.
Fiecare bastion avea câte o cazemată care era împărțită în două camere. În fiecare
cameră se afla câte un tun și câte un mortier sau câte două mortiere.

Tun – secolul al XVII-lea
Mortierul este o piesă de artilerie cu țeavă scurtă, făcută pentru a lansa
proiectile asupra unor obiective aflate de obicei în spatele unui obstacol. În Evul
Mediu acesta mai purta denumirea de pivă.

Mortier – secolele XVII-XVIII
Armament greu întâlnim și la nivelul superior al cetății. Câte 2-3 în turnurile
Roșu, Temniței și Thomory.

13

Gh. Sebestyen, op. cit., p. 63.
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Între bastionul Toboșar și bastionul Szabó Ioan se află casa pentru pulbere,
cu pulbere pentru tunuri, pentru muschete, pentru pușcă măruntă, pentru aruncătoare
de flăcări în butoaie. Numărul butoaielor de pulbere crește în inventarul din 1667,
față de cele din 1665, iar în cele din 1673 numărul lor începe să scadă. Tot aici se
întâlnesc și instrumente de foc, care în inventarul din 1665 erau: 20 granate mari, 68
aruncători mari de foc, 348 aruncătoare mai mici de foc, 22 coroane mari de sală, 23
cange de azvârlit foc cu coadă lungă, 23 cange de azvârlit cu coadă scurtă, o petardă
și patru torțe. Numărul instrumentelor de foc se păstrează același și în inventarul din
1667, doar cangele de azvârlit foc cu coadă lungă sunt cu două mai multe. Însă în
inventarul din 1673 numărul instrumentelor de foc este mai mic față de celelalte
inventare.
Urmărind evoluția artileriei din cetate, se constată două tendințe: pe de o
parte sporirea numărului de piese, ca urmare a asedierii otomane din 1658 și 1661, și
pe de altă parte scoaterea treptată de pe poziții a pieselor de mare calibru și a celor cu
țevi multiple care sunt mai greu de manevrat14.
Comparând inventarele din 1665, 1667 și 1673 putem observa că în casa pârcălabului, care se afla deasupra porții din partea de nord-est, apar diferențe în ceea ce
privește arsenalul militar. Dacă în anul 1665 se întâlnea un tun de trei funți, în
inventarele din 1667 și 1673 erau un mortier de trei funți și doi bărboși.
Dacă comparăm inventarele din turnul cu orologiu (ceas), din partea de sudvest, observăm diferențe între inventarul din 1665 și celelalte două. În partea din
mijloc a turnului erau, în inventarul din 1665, o pivă de 2 funți și o ladă de ghiulele,
iar în inventarele din 1667 și 1673 erau două mortiere de un funt și două pive. În
partea de jos a turnului, în inventarul din 1665 erau două pive de câte un funt și două
tunuri mari, iar în celelalte inventare erau câte un mortier de doi funți și ghiulele de
fier în număr de 31.
Pe bastionul Thomory: în inventarul din 1665 erau trei pive mari cu ghiulele
cuprinse între 1,5-11 funți; în inventarul din 1667 erau două mortiere și un tun cu
ghiulele de 1,5-11 funți, iar în cel din 1673 erau trei mortiere mari cu ghiulele de 1,511 funți.
Deosebiri apar și pe bastionul de deasupra închisorii: dacă în inventarul din
1665 erau două pive cu ghiulele de doi și opt funți, în cel din 1667 erau un mortier
de doi funți și un tun de opt funți, iar în cel din 1673 erau două mortiere de doi și opt
funți15.
Piese de artilerie care se găseau în casa arsenalului de jos, din cele trei inventare: patru tunuri (două cu ghiulele de 30 de funți, iar celelalte două de 10 funți) și
patru mortiere în inventarul din 1665, patru tunuri (două cu ghiulele de 30 de funți,
unul de 35 de funți, iar cel de al patrulea de 10 funți) și patru mortiere în inventarul
din 1667, patru tunuri (două tunuri cu ghiulele de 30 de funți, iar celelalte două de 10
funți), patru mortiere și două bombardiere (unul cu patru țevi, iar celălalt cu cinci
țevi) în inventarul din 1673. Putem observa că inventarele din 1665 și 1667 coincid,
însă la cel din 1673 mai apar două bombardiere.
Ibidem, p. 62.
Inventarul de muniții 1665, 1667, 1673, Muzeul Țara Făgărașului „Valer Literat”, Biblioteca-Fond Documentar, nr. inv. 3.539/R, p. 5.
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În ceea ce privește munițiile pentru această artilerie, inventarele ne prezintă:
- în inventarele întocmite de provizori numărul ghiulelelor era de 4.005 în
1632, 123 în 1637 și 119 în 1656;
- în inventarele întocmite de pârcălabi erau 12.026 în 1662, 13.579 în 1665,
11.579 în 1667 și 14.070 în 1673.
Ghiuleaua era un proiectil sferic folosit la tunurile de tip vechi, cu țeavă
neghintuită.

Ghiulele medievale
Dacă facem o analiză mai amănunțită putem observa însă câteva neclarități:
există tunuri care nu au ghiulele corespunzătoare, dar și ghiulele pentru calibre inexistente și o fluctuație nejustificată a numărului de ghiulele de la un inventar la altul.
Neconcordanțele pot fi explicate din practica încărcării unui tun de mari dimensiuni
cu mai multe ghiulele de calibru mai mic sau prin greșeli și omisiuni de inventariere
sau transcriere16.
Armele cu țevi multiple sunt constituite din arme denumite „siska”, având
diferite calibre, de 0,5 fonți, 20 fonți, 25 fonți. În inventarele generale din 1632, 1637
și 1656 sunt amintite trei bucăți (una cu 16 țevi și două cu 7 țevi), patru bucăți (una
cu 16 țevi, două cu 7 țevi și una cu 5 țevi) și respectiv trei bucăți (două cu 7 țevi și
una cu 5 țevi). În inventarele de muniții din 1665, 1667, 1673 erau câte două bucăți
(una cu 5 țevi și una cu 4 țevi) în fiecare.
Situația puștilor și armelor este mai puțin clară în mare parte din cauza terminologiei insuficient de clare. Astfel, în inventarul general din 1632 existau 121 de
săcălușe într-o încăpere a corpului de gardă, iar în cel din 1637 erau 21 de săcălușe
sub bolta intrării. În inventarele de muniții erau: 133 de săcălușe în 1665, 157 de
săcălușe în 1667, 155 de săcălușe în 1673. Săcălușele (țăcălașe) erau tunuri mici, din
Evul Mediu românesc, care aveau tragere directă. Pe lângă săcălușe erau și muschetele, care erau arme de foc cu țeavă și încărcare pe la gura țevii, cu calibre de la
12,7 mm la 20,32 mm la sfârșitul Evului Mediu. Acestea sunt amintite doar în inventarele de muniții; astfel, în inventarele din 1665 și 1667 erau câte 180 de muschete,
iar în cel din 1673 erau 143 de muschete.

16

Gh. Sebestyen, op. cit., p. 63.
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Muschetă
În inventare erau menționate diverse tipuri de puști, în număr de 51 în 1665,
de 36 în 1667 și de 39 în 1673. Singurele puști care nu au fost incluse la diverse alte
tipuri de puști au fost puștile de Korompa, care au fost menționate doar în număr de
11 în inventarul din 1673. În ceea ce privește numărul total al puștilor în fiecare
inventar, acesta era de 364 în 1665, 373 în 1667 și 348 în 1673. Puștile de Korompa
(denumirea vine de la o localitate din Slovacia) au fost aduse de la Săcuieni, în urma
demolării acestei cetăți în februarie 1665. Putem observa că, deși numărul lor era
redus, ele nu au fost incluse la „diverse alte tipuri de puști”, deoarece gloanțele lor
ridică o problemă, datorită faptului că numărul lor este foarte mare.
În ceea ce privește numărul gloanțelor folosite la puști, acesta era variabil de
la un inventar la altul. În inventarul general din 1632 sunt amintite 16.000 de gloanțe
pentru săcălușe. În inventarele de muniții numărul gloanțelor pentru săcălușe era de
18.775 în 1665, de 12.800 în 1667 și de 24.806 în 1673. În ceea ce privește gloanțele
pentru muschete, acestea erau în număr de 54.031 în 1665 și 68.509 în 1673. Putem
observa că deși numărul gloanțelor crește de la un inventar la altul, în inventarul din
1667 nu au fost găsite. Gloanțe pentru puști de Korompa sunt întâlnite în inventarul
din 1673, în număr de 5.55017.

Muniții pentru muschete
Pe lângă armele de foc, apar și armele albe (sulițe, securi de luptă, scuturi
topoare etc.), care la această dată sunt depășite și din această cauză se găsesc în număr
17

Ibidem, p. 64.
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mic. Mai numeroase, de ordinul a câteva sute, sunt armele explozive: grenade și
ghiulele explozive18.
În temnițe existau echipamente folosite pentru deținuți și pentru diferite
pedepse. Astfel întâlnim 70 de perechi fiare pentru picioare, un paloș de călău, 14
perechi de cătușe pentru mâini, din care șase cu lacăt, doi obuzi mari, un lanț de fier
și un fier de tortură cu șurub de strângere19.
Pe teritoriul țării noastre mai există un singur inventar de armament din
secolul al XVII-lea, cel din 1632 de la Oradea. Desigur cetatea de la Făgăraș nu se
poate compara cu cea de la Oradea, deoarece aceasta este de zece ori mai mare, are
cinci bastioane mari, cu cazemate duble, față de cele făgărășene. Deoarece inventarul
cetății Făgăraș din 1632 este unul general, informațiile despre armament sunt foarte
puține. În inventarul de la Oradea era amintită existența a 67 piese de artilerie, două
arme cu țevi multiple (8 țevi, respectiv 9 țevi), 14.859 ghiulele, 580 săcălușe și puști,
iar în cel de la Făgăraș erau 24 piese de artilerie, trei arme cu țevi multiple (una cu 16
țevi și două cu 7 țevi), 4.005 ghiulele și 121 de săcălușe. Dacă facem o comparație
între cele două inventare vom observa că și cetatea de la Făgăraș era bine dotată din
punct de vedere militar, ținând cont că aceasta este mult mai mică decât cea de la
Oradea.
După o analiză mai amplă, putem spune că cetatea Făgărașului, pe aproape
întreg parcursul secolului al XVII-lea, era una dintre cele mai sigure fortificații ale
Principatului Transilvaniei, care a reușit să-și îndeplinească cu succes rolul defensiv,
atât timp cât i-a fost acordată atenția cuvenită din partea posesorilor săi.

18
19

R. Paraschivoiu, op. cit., p. 105.
D. Prodan, op. cit., vol. II (1651-1680), București, 1976, p. 42.
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O CAPODOPERĂ A ARTEI CULINARE PRINCIARE
ÎN CETATEA DE LA FĂGĂRAȘ
Judit GRAPĂ1
A MASTERPIECE OF THE CULINARY ART
FROM THE PRINCIPALITY COURT IN FAGARAS FORTRESS
ABSTRACT
The cookbook of Princess Anna Bornemisza, is considered one of the masterpieces
of culinary art in Transylvania of the seventeenth century. Its history is closely related to that
of Făgăraș Fortress, because on 1680, Keszei János began to write this book here in the
fortress. Includes 1646 recipes, but interesting is that none of them has the amount of ingredients mentioned.
The cover bears the initials ABDGPT, that is Anna Bornemisza Dei Gratia Princess
Transilvaniae, and down the year 1680, when it was written. The value of the book is also
increased by the two signatures that appear inside the cover. The one of the princess and with
the following text written by her own hand:
„I wrote here, on September 3, 1680 it was completed” and „This book shows us,
that the first time we seek food for the soul and only afterwards does God also give us his
body” and that of Prince M. Apafi I, the princess's husband.
Keywords: masterpiece, culinary art, principality court, recipes, ingredients, main
menus, indications for yard trades, table arrangement protocol.

Atunci când vrei să evadezi, chiar și pentru câteva ore, într-o lume de basm
de mult apusă și să încerci să retrăiești o frântură din viața principilor și principeselor,
cel mai recomandat loc este frumoasa Cetate a Făgărașului, acest ultim bastion al
curții princiare transilvănene, care după câteva sute de ani de existență încă se ridică
falnic și impunător în mijlocul Țării Făgărașului.
Trecerea anilor a știrbit prea puțin din frumusețea ei, iar atunci când pașii te
duc prin interiorul său ți se dezvăluie în față istoria unei lumi fabuloase, dorită și
visată de orice vizitator. Nu poți rămâne nepăsător când ai ocazia să vezi curtea,
cândva plină de cele mai frumoase flori, încăperile acum simple și amenajate cu mult
bun gust ale muzeului, care odinioară găzduiau cele mai importante personalități din
micul principat, delegați de seamă ai Europei, ai sultanului de la Înalta Poartă.
Această cetate care nu a fost cucerită niciodată în istoria sa, încă poartă în ea
aerul nobiliar care, în momentul în care îi calci pragul, îți impune și totodată îți
reflectă și respect și eleganță.
Este singurul loc din țară care poartă și denumirea de Cetate a principeselor,
deoarece principii Transilvaniei în secolele al XVI-lea și al XVII-lea au dăruit-o
soțiilor lor ca dar de nuntă, iar doamnele cu o mână de fier au condus-o, împreună cu
tot ținutul Țării Făgărașului.
Documentarist, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș;
e-mail: iuditgra@yahoo.com.
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Trecând prin toate sălile muzeului de la etajul unu și încă celelalte patru de
la etajul al doilea – amenajate în stilul secolului al XVII-lea –, nu ai cum să nu-ți
imaginezi cum arătau celebrele covoare ale lui Gabriel Bethlen sau fabuloasa colecție
de ceasuri a lui Mihail Apafi I, ce împodobeau cândva încăperile de aici.
Imaginația își face datoria și atunci când te gândești la modul în care se desfășurau ceremonialele din cetate, iar curiozitatea își face apariția atunci când începi
să te întrebi „oare ce mâncau, cum preparau mâncărurile, din ce și cum arăta meniul
servit, pe ce muzică dansau, cu ce ținute se îmbrăcau”? Oare ar putea toate acestea să
te lase indiferent? Nu ai cum!
Lumea de basm care se așterne la picioarele tale atunci când vizitezi această
remarcabilă cetate, te marchează pentru multă vreme și o să-ți dorești, iar și iar, ca să
mai poți cunoaște încă o frântură din misterele sale.
La granița falnicului Principat al Transilvaniei, care nu se putea compara ca
mărime cu imperiile și regatele Europei din secolul al XVII-lea, era așezată una dintre
cele mai importante cetăți, Făgărașul, scena de desfășurare a multor evenimente de
seamă din viața principilor și a oamenilor importanți, precum și centrul vieții sociale
transilvănene, atunci când familiile princiare, alături de toată suita lor, se aflau aici.
Evenimente ca primirea delegațiilor, vânătoarea, baluri, mese festive, nunți,
botezuri, Diete ale Transilvaniei, erau prilejuri deosebite de petrecere și sărbătoare,
de organizare cu fast a unor ospețe, mese fastuoase comparabile cu cele de la marile
curți europene.
Practic, prin aceste ritualuri ale puterii princiare, care erau puse în scenă după
un anume ceremonial, se făcea o demonstrație a bogăției și puterii curții, care în
decursul timpului au fost înzestrate cu diverse semnificații și reprezentau evenimente
abia așteptate de înalta societate, atât pentru măreție, socializare, cât și pentru
distracția în sine.
Locul de desfășurare a meselor, bucătăriile, depozitele, bogăția de alimente
existente și consumate, personalul de la bucătării și cei care serveau la mese,
meniurile, atmosfera de desfășurare a meselor, ceremonialele în sine, sunt descrise în
jurnale economice, cronici, însemnări zilnice, jurnalele personale ale angajaților și
inventarele generale ale cetății din secolul al XVII-lea și ne oferă o imagine bogată
asupra acelor timpuri.
Obiceiurile și tradițiile strămoșești erau prezente în toate bucatele și ceremonialele autohtone și au fost păstrate în mare parte pe vremea Principatului, dar au
fost împrumutate și elemente din alte culturi, având în vedere perioada de vasalitate.
Însă, lucrurile se schimbă radical atunci când moda germană începe să-și facă apariția
în Transilvania după anul 1687.
Cartea prezentată în această lucrare, a apărut ca o necesitate a modernizării
și alinierii gastronomiei princiare transilvănene la această nouă modă.
Din punct de vedere cronologic, este considerată la ora actuală a doua carte
de bucate princiară din Transilvania și este recunoscută ca una dinte cele mai valoroase documente ale artei culinare princiare, o capodoperă a gătitului, de acum mai
bine de trei sute și patruzeci de ani.
Este precedată de Știința bucătarului sau Cartea de bucate a bucătarului șef
al principelui Transilvaniei, scrisă de un autor care se recomandă a fi „bucătar șef al
curții princiare din Transilvania”, cu multă experiență căpătată la câteva curți euro83

pene. Chiar dacă, oficial, a fost publicată abia în anul 1893, la Budapesta, de către
baronul Radvánszky Béla și nu se cunoaște numele autorului, totuși după recomandările și descrierile din text se știe că a fost scrisă în Transilvania la sfârșitul secolului
al XVI-lea. Se presupune că autorul ar fi servit la curtea familiei Báthory. Poate fi
considerată o carte complexă, întocmită cu migală, în care autorul ne pune la dispoziție toată experiența lui de o viață în domeniul gastronomiei.
Pentru istoria cetății de la Făgăraș, această cartea de bucate reprezintă una
dintre cele mai remarcabile manuscrise, deoarece autorul său, Keszei János, a început
să o scrie și „să o traducă în 1680 în cetatea de aici”2 și a dedicat-o Annei Bornemisza,
care la acea dată era stăpâna cetății și principesa Transailvaniei.
Dedicația este făcută pe una dintre primele pagini ale cărții, care cuprinde și
următorul psalm: „Biciul nu se poate apropia de sălașul tău, pentru că El a poruncit
îngerilor săi în legătură cu tine, ca ei să te păzească în toate drumurile tale, să te poarte
în mâinile lor, ca să nu te lovești la picioare” (Fig. 3).
Autorul s-a născut în comitatul Moson din Ungaria, de unde ajunge în
Transilvania. Prin 1672 deja este consemnat ca scrib la curtea princiară, iar în 1678
ca pedagog, ca mai apoi să fie secretarul lui Apafi al II-lea3.
A fost terminată la data de 3 septembrie 1680 la Iernut și cuprinde 1.646 de
rețete. Manuscrisul acestei cărți de bucate poartă pe coperta făcută din pergament, în
față sus, inițialele ABDGPT, adică „Anna Bornemisza Dei Gratia Prinicipissa Transilvaniae”, jos anul 1680 (Fig. 1), iar în interiorul coperții numele principelui M.
Apafi I, soțul principesei, și următorul text scris chiar de principesă cu mâna ei: „Am
scris aici, în 3 septembrie 1680 a fost terminată. Anna Bornemisza”. „Această carte
ne arată, ca prima dată să căutăm hrana sufletelor, după care Dumnezeu ne dă și trupul
lui” (Fig. 2).
Totodată, această pagină oglindește și o mică istorie a cărții. După moartea
principesei, se poate presupune că ea este moștenită de singurul ei urmaș, fiul său,
principele Apafi al II-lea, care s-a căsătorit cu Bethlen Gergely Kata. Cei doi nu au
avut copii. Principele moare în 1713 la Viena, iar cartea a rămas în posesia soției sale,
în familia Bethlen. Prin specificația făcută în josul paginii de către Bethlen Borbára
(văduva lui Bánffy László), din 18 iunie 1806 în Cetatea de Baltă, ea dăruiește această
carte fiului său: „Am dăruit această vechitură fiului meu drag Bánffy László; merită
să fie respectat în toate: ori în carte ori în toate”. De aici ajunge la Colegiul Reformat
din Cluj, iar în anul 1948 la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj4, unde este
păstrată și în prezent (mulțumiri deosebite domnului șef serviciu dr. Bogdan Crăciun,
de la Serviciul de documente, referințe și colecții speciale, pentru colaborare și pentru
aprobarea primită pentru publicarea acestor fotografii în anuarul Muzeului Țării
Făgărașului „Valer Literat”).
Cel care a transcris și a publicat pentru prima dată textul acestei cărți este dr.
Lakó Elemér, în anul 1983, la editura Kriterion din București, sub titlul Cartea de
bucate a principesei Anna Bornemisza din anul 1680, așa cum menționează în PreLakó Elemér, Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból, București, Editura Kriterion, 1983,
p. 29.
3
Ibidem.
4
Ibidem, p. 27.
2
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față: „prin publicarea acestui volum, în primul rând am dorit să facilitez accesul
cercetării de specialitate la acest material valoros”5.
Nu a fost scrisă pentru marele public, scopul era acela de a fi utilizată în
bucătăria princiară. Este o traducere parțială a cărții de bucate apărută în anul 1581 și
reeditată într-o ediție îmbunătățită în anul 1604 de către Marcus Rumpolt, care era
bucătarul șef al principelui elector de pe Main de la Frankfurt, sub numele de Ein
New Koch-buch. Este o transpunere și învățătură despre modul de preparare a
mâncărurilor și așa cum subliniază autorul pe prima pagină este „o carte despre o
nouă metodă de gătit” (Fig. 4).
O trăsătură importantă este că nici una din rețete nu are precizată cantitatea
de materie primă, doar modul de preparare.
Primele 8 capitole sunt de introducere și cuprind „descrieri și indicații”
pentru meseriile din curtea princiară, ca bucătar șef, paharnic, căpitanul cetății,
maestrul de curte, purtători de mâncare sau indicații în legătură cu pregătirile ce
trebuiau făcute pentru mesele cu musafiri importanți și delegați (Fig. 5).
Capitolul I este dedicat „hofmaestrului, căpitanului curții și maeștrilor de
bucătărie”. Înainte de angajare, hofmaestrul și maeștrii de bucătărie trebuiau verificați, să li se dea „cadouri și donații” ca să fie mulțumiți și să „nu pună mâna pe
nimic” (adică să nu fure), iar în schimb ei trebuia să aibă „grijă de obligațiile, credința
și de subalternii lor”, față de care „aveau sarcina să-și ducă datoria până la capăt”6.
Tot ei trebuiau să aibă în subordine „un bucătar, un feliator și un șafar, bine instruiți”
și să se îngrijească de ținuta lor.
Pentru „hofmeastru” se face recomandarea să „aibă grijă de mâncarea și
băutura stăpânului său”, dar în mod deosebit de „bucătărie, pivniță și cămară”, unde
să nu permită accesul nimănui, iar atunci când umblă cu mâncarea stăpânului să aibă
„mâinile albe, nu negre și murdare” și să poarte o ținută „cuvenită și elegantă”7.
În al doilea capitol se vorbește despre meseria de „șafar”, adică cel care făcea
aprovizionarea curții de la piață. Se recomanda ca el să fie „frumos, vesel, harnic,
curat și de moralitate bună”. „Prima dată să învețe meserie de la un șafar mai bătrân,
să se poarte la piață frumos cu cei de la care cumpără, să nu fure și să nu pună bani
deoparte”. Una din condițiile acestei meserii era „să știe să citească, să scrie și să
socotească”8.
Recomandările din al treilea capitol sunt făcute pentru bucătarul șef. Este
unul dintre cele mai lungi capitole, unde se precizează încă din primele rânduri că
această funcție este „mai presus de altele”, deoarece principii și domnii „își pun viața
în mâinile lui”, drept pentru care acesta trebuie să fie „cinstit, cu prestanță, drept,
prietenos, săritor, bun, credincios, sănătos, curat, harnic, prietenos și în ale gătitului
învățat și umblat”. Avea obligația de a „cunoaște felurile de mâncare preferate ale
stăpânilor”, precum și modul în care „trebuiau acrite sau îndulcite acestea”, și să fie
gata cu mâncarea la ora la care știa că se servește masa9.

Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 36.
7
Ibidem, p. 37.
8
Ibidem, p. 38-39.
9
Ibidem, p. 39-41.
5
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Paharnicul este cel căruia îi este scris Capitolul IV. El era cel care îmbrăca
mesele cu fețele de masă, așeza vesela și toate cele necesare. Trebuia să așeze „șervețele îndoite frumos, cu artă și în multe forme, atât pe farfurii, cât și pe pâine”10 .
Practic, aranjarea mesei era o artă și o demonstrație a bogăției.
Capitolul V reprezintă o specificație făcută „purtătorilor de mâncare” și pentru „degustător”. Recomandarea făcută pentru purtătorii de mâncare este ca să ducă
felurile de mâncare „așezate pe șervete curate și frumoase, în fața lor”. Iar pentru
funcția de degustător să fie angajat un „tânăr nobil, credincios, prezentabil”, pentru
că aceasta este considerată „cea mai nobilă funcție a curții”11.
„Feliatorul” sau „frisneider”-ul, prezentat în Capitolul VI, avea obligația de
a porționa, felia mâncărurile aduse întregi la mese. Dar, înainte, trebuia în primul rând
să guste aceste feluri de mâncare cu „o felie de pâine înfiptă în vârful cuțitului”, așa
cum îi solicitau cei prezenți. Dar trebuia să facă o „degustare și feliere ordonată și
onorantă”, de la începutul și până la sfârșitul mesei. De asemenea, avea obligația ca
după ce se termina masa, „cu un cuțit lat, comandat special pentru aceasta, să curețe
firimiturile pe locul stăpânului său”. Trebuia să fie „politicos, harnic și să știe să se
poarte cuviincios și cum se cuvine”12.
În Capitolul VII se face referire despre modul în care trebuie să se pregătească
mesele princiare și domnești. Privit din punct de vedere al istoriei protocolului, această parte din carte are o importanță majoră. Sunt menționate două tipuri de mese: cele
de „dimineață” și cele de „seară”. La pregătirea acestor mese i se atrage atenția
căpitanului „să aibă personal pregătit pentru servirea lor”. Pentru mesele de seară,
care sunt mai „pompoase și cu prestanță”, trebuiau așezate sfeșnice și ușile „să fie
bine păzite”. Desfășurarea meselor se precizează a fi făcută în funcție de anotimp și
după obiceiurile musafirilor, mai ales a celor care vin din alte țări.
Exemplul dat este pentru o masă care se ținea în martie: „Să se aleagă un
palat frumos și spațios, care să fie încălzit bine, iar masa să fie așezată în mijloc. Masa
pe care se pun mâncărurile să fie acoperită cu un covor scump, colțurile căruia să
ajungă până la pământ. Peste care paharnicul, repede și cu meserie, să așeze o față de
masă frumoasă, bine mirositoare, împăturită pe patru colțuri și tipărită, care să acopere jur-împrejur acel covor la o distanță de o șchioapă de pământ, deasupra să așeze
o altă față de masă frumoasă, care este tipărită în altă formă și care să fie tot jurîmprejur și mai scurtă cu o palmă decât cealaltă. Pe masă să fie așezate patru solnițe
subtile fine. Pâinea să fie curată, să fie curățată de orice făină și coajă arsă și pusă în
farfurie curată și acoperită cu șervete frumoase, scumpe, elegante și meșteșugite”13.
După ce masa era așezată, tot paharnicul era cel care trebuia să facă un „fum
bine mirositor”, cu care trebuia umplut palatul, iar în bucătării mâncarea trebuia să
fie gata și personalul care servea la mese să fie pregătit.
Se propunea ca la o astfel de masă, în afară de „confectumuri” și fructe, să
fie servit un meniu din patru feluri, iar fiecare fel să aibă „opt mâncăruri, fiecare în
trei rânduri”, care să fie servite cu 24 de castroane pe mese. După ce mâncarea era
așezată la masă, se cuvenea ca hofmaestrul sau căpitanul curții, îmbrăcați în mare
Ibidem, p. 41.
Ibidem, p. 42.
12
Ibidem, p. 43.
13
Ibidem, p. 43-44.
10
11

86

pompă, „cu un băț în mână” să se apropie de stăpânul lor și „cu o plecăciune să-i dea
de știre că masa este gata”. Atunci când stăpânul din casa lui sosește în palat împreună
cu alaiul lui, personalul să fie prezent și să-i facă pe plac.
O parte interesantă din acest capitol face referire la modul de spălare pe mână
înainte de aceste mese: „(...) să-și țină în mână (personalul de la mese-n.n.), cu
pregătiri bune, ligheanul, cana și prosoapele albe, frumoase și să dea apă prima dată
stăpânului lor, după care celorlalți domni și musafiri oficiali și pentru fiecare să întindă, cum se cade la o curte, câte un prosop cu plecăciune de genunchi”14.
Urmează propunerea ca, după ce stăpânul se pune la masă, căpitanul curții să
așeze și restul musafirilor, iar feliatorii, stând „față în față”, la capetele mesei, să taie
mâncarea cu „respect și politicos” și să împartă după dorința musafirilor. Atunci când
căpitanul sau hofmaestrul consideră de cuviință este cazul să trimită „servitorii
nobili” la bucătărie ca să aducă alte feluri de mâncare, iar la sfârșit să așeze pe mese
confectumurile și fructele.
Între servirea meniurilor se precizează ca farfuriile să fie șterse. Iar armata de
„comornici și ucenici” să îndeplinească toate poftele musafirilor. În mod special se
atrage atenția degustătorului ca „să aibă grijă de stăpânul său” și să-i dea de băut de
„câte ori acesta cere”15.
Se menționează că după ce masa s-a terminat și totul era curățat se cuvenea
ca pe masa curată să fie așezate pe farfurii scobitori de către paharnici.
După aceasta să înceapă petrecerea cu muzică, așa cum se cuvine la „mesele
domnești mari”. Se atrage atenția ca la servirea fiecărui fel de mâncare aceasta să se
facă cu „zgomot și cu fast”.
Capitolul VIII și ultimul este dedicat „ținerii domnilor oficiali și ai slugilor
musafiri”16. Aici recomandările sunt făcute către căpitan și hofmaestru, care după
terminarea meselor, dacă „vor să câștige laude”, trebuiau să pună masă și pentru cei
care au servit la masa oficială, adică pentru personalul musafirilor, care erau de fapt
nobili. Masa trebuia să fie așezată așa cum se cuvine rangului persoanelor respective
și trebuia să fie bogată. Obligatoriu erau servite mâncărurile care au fost pe masa desfășurată mai înainte și completate cu alte feluri noi. Trebuia să li se asigure apă și
prosop pentru spălat pe mână, după care să fie așezați la masă „frumos, prietenește”.
Aceștia trebuiau „tratați bine, să li se vorbească frumos”, pentru că ei erau cei care
„laudă mai departe evenimentul desfășurat”, atunci când se duc undeva și vorbesc cu
alte persoane17.
Aceste opt capitole sunt urmate de o „Învățătură înțeleaptă și luminată”
despre modul și descrierea mâncărurilor atât pentru mesele împăraților, regilor, principilor, grofilor, nobililor, cetățenilor și țăranilor, pentru fiecare diferit. Din păcate în
acest capitol al cărții apar numai cele dedicate împăraților, regilor și principilor, restul
lipsesc. Pentru că autorul cărții nu a tradus decât capitolele pentru înalta societate,
dovedește clar că restul capitolelor nu prezentau interes pentru el în acel moment.
Vom reda mai jos traducerea unui meniu propus pentru masa împăratului, în zi de
dulce:
Ibidem, p. 45.
Ibidem.
16
Ibidem, p. 46.
17
Ibidem, p. 46-47.
14
15

87

„1. Carne fiartă de vacă, servită caldă. 2. Carne de vacă fiartă în sare, servită
rece. 3. După care, carne de berbec. 4. Un clapon în zeama lui, cu rădăcină de pătrunjel și cu floare de nucșoară; peste care să aruncați și piper iute. 5. Burtă de vită cu
„unelte”: poate să fie albă sau galbenă. 6. O friptură de vacă presărată cu parmezan.
7. O pulpă prăjită de căprioară cu migdale sau cu zeamă de migdale. 8. Un clapon
prăjit cu supha (?) dulce sau cu zeamă de fructe. 9. Un capridat. 10. O plăcintă sau un
béles unguresc. 11. O friptură de vițel cu usturoi. 12. Un curcan prăjit, uscat și cald.
13. Găină caldă prăjită. 14. Tocană cu piele prăjită; pulpa caldă din spate cu zeamă
acră. 15. Un fazan prăjit cu zeamă dulce din portocală. 16. O potârniche cu zeamă
acră de lămâie și servită caldă. 17. Pui de găină, prăjit, curățat bine. 18. Pateu spaniol
cu piept de pui tocat. 19. Un mansoblan, aceasta este o mâncare spaniolă. 20. Pui de
găină cu zeamă galbenă, în stil unguresc. 21. Fazan prăjit. 22. O pulpă de berbec. 23.
Carne fiartă de vițel, cu lămâie, acră. 24. Un purcel prăjit. 25. Un sfert de miel prăjit.
26. Din rinichi de vițel gogoși sau paste umplute. 27. Mazăre albă”18.
După acest capitol urmează practic cel dedicat rețetelor. Este tot o „Învățătură
sigură și luminată” despre modul de preparare a mâncărurilor în stil „nemțesc,
unguresc, spaniol, italian și franțuzesc”, așa cum sunt menționate în recomandarea
făcută la începutul cărții, dar în afară de aceste meniuri apar și altele ca cele turcești,
olandeze, englezești, daneze, poloneze.
Din punct de vedere structural, rețetele au o anumită ordine, sunt grupate pe
părți și subcapitole. Partea I este dedicată animalelor cu patru picioare și sălbăticiunilor (adică vânatului), a II-a păsărilor, a III-a peștilor. O altă parte este dedicată
dulciurilor, aluaturilor fierte, salatelor, pateurilor. Torturile nu lipsesc nici ele. Acest
capitol este încheiat cu descrierea celor două moduri în care se fac „confectumurile”,
precum și a modului de preparare a gemurilor.
Rețetele descrise provin din mai multe țări din Europa. Nu aveau numai rolul
de a fi prezentate din curiozitate sau ca să li se dovedească specificul lor, ci ca
bucătarii principesei să gătească și să poată să servească cele mai la modă meniuri în
cadrul meselor zilnice și festive organizate în onoarea musafirilor și a delegaților.
Interesant este că în carte apar prea puține supe și ciorbe. Marea majoritate a
preparatelor sunt din carne. Zeama în care sunt fierte cărnurile este înlocuită la toate
rețetele de o alta, în care sunt făcute garniturile care vor fi servite lângă carne. Aceasta
trebuia să fie cât mai densă, să aibă consistența sosului de astăzi. Baza era o apă în
care era fiartă un anumit fel de carne sau vinul. Pentru consistență, la început se punea
pâine înmuiată și trecută prin sită, iar mai apoi rântaș. În unele rețete pentru îngroșare
se folosea oul. În acest sos se mai adăuga ceapă, fructe. Ultimul pas era aromatizarea.
Zeama neagră este una dintre curiozitățile care apar aici. Se prepara cu sânge,
migdale prăjite, pâine neagră, coacăze și era servită lângă carne.
Aproape în toate rețetele apar oțetul și nelipsitele condimente orientale, ca
piperul, șofranul, scorțișoara, cuișoara, ghimbirul, folosite în exces. Rețetele variază
de la cele simple la cele sofisticate. O parte din preparatele descrise sunt consumate
și în zilele noastre. Mai jos redăm două din acestea:
„Fă un aluat tare din ouă si făină. Întinde aluatul foarte subţire și pune făina
peste. Îl împătureşti și îl tai în fâșii subţiri, după care arunci fâșiile în apă fierbinte.
18

Ibidem, p. 48-49.
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Amestecă să nu se lipească. Dacă s-au fiert, îi pui în sită şi speli tăieţeii în apă caldă.
Iei o tavă, presari parmezan si pâine rasă pe fund (peste care se aşează tăieţeii-n.n.).
Deasupra pui unt prăjit. Acoperi cu un capac. Serveşti măncarea caldă”19.
„Ia brânză dulce, ouă și făină. Amestecă totul și fă pogăci din ele. Pune-le pe
hârtie și aruncă-le în cuptor. O să crească frumos ca „spondia”. Pune-le într-un vas și
toarnă unt peste ele. Servește-le calde, stropite cu zahăr de trestie”20.
Gătirea alimentelor este făcută prin prăjire, fierbere, călire, afumare, la grătar,
coacere și uscare.
Diferența dintre preparatele din bucătăria țărănească și cea princiară din carte
este făcută de materia primă și condimentele scumpe folosite la cea princiară.
Nu se arunca nimic. La animalele cu patru picioare, ca vita, oaia, porcul,
cerbul se preparau toate părțile corpului. De la sânge, mațe, limbă, burtă, ficat, rinichi,
copite, coarne, până la rât, urechi, gură, pulpe, coaste, gât, spată. Fiecare era preparat
în meniu separat.
Descrierea rețetelor începe cu 83 de moduri de preparare a cărnii de bivol (și
vacă), se continuă cu 7 rețete pentru uger de vacă, 59 pentru carnea de vițel, pentru
berbec cu 45 de rețete, din miel cu 28 de rețete, 30 din ied, 32 din purcel. Urmează
rețete din carne de vânat: de cerb 37, din căprioară 29, 20 din carnea de iepure, din
mistreț 40, din capră sălbatică 16 etc.
Dintre meniurile propuse la acest capitol amintesc: „limbă afumată”, „gură
de bou cu migdale”, „ficat prăjit”, „stomac umplut”, „limbă cu hrean”, „tocană de
plămâni”, „tocană de vacă cu semințe”, „fripturi”, „cărnuri fierte”, „pateuri”, „carne
la grătar”, „coaste umplute”, „cârnați”, „carne afumată și fiartă”, „ruladă de carne cu
grăsime”.
Una dintre cele mai deosebite rețete este cea care se referă la prepararea gurii
de bou. Se numește „Gură de bou cu zeamă neagră cu stufat de migdale sau cu zeamă
deasă de migdale” și se prepară astfel: „(...) zdrobește mărunt migdalele, dar înainte
călește-le în unt ca să fie maro închis și așa zdrobește-le. Trece-le prin sită. Pune piper
și verzituri”21. Se presupune că acest sos se punea în gura deschisă a capului de bou
fiert în prealabil.
Pateurile joacă și ele un rol important. Pentru prepararea lor se toca carnea
sau organele de animale, care se amestecau cu grăsime și se așezau într-o tavă între
două foi de aluat, după care erau coapte la cuptor. Nu se amesteca carnea de la mai
multe animale, astfel încât sunt în carte pateuri de vacă, păsări, pește, vânat.
Este interesantă și rețeta pentru prepararea ugerului de vacă: „Taie mărunt
mere și ceapă roșie, călește-le în unt. După care adaugă oțet, piper și un pic de șofran
în zeama de carne de vacă. Amestecă cu făină prăjită , lasă să fiarbă. Adaugă coacăze
negre și atunci când ugerul s-a fiert, taie-l bucăți. Prăjește-l pe grătar. Adaugă-l în
zeamă și lasă să fiarbă, dar nu pune prea multă sare”22.
În partea dedicată păsărilor, sunt propuse preparate pentru lebădă, vultur,
struț, curcan, găinușă de munte (aici numărul rețetelor este mai mic), dar la fazan
numărul acestora crește la 22, 29 la gâscă, 15 la rață sălbatică. Cele 44 de rețete pentru
Ibidem, p. 217.
Ibidem, p. 229.
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pregătirea claponului demonstrează că era una dintre cărnurile preferate și consumate
în mare cantitate. Pentru găină sunt 22 de rețete, iar pentru prepararea cărnii de pui
23. Apoi din nou urmează un număr mai mic de rețete propuse pentru prepararea
cărnii de fazan, potârniche, porumbel, prepeliță, privighetoare și tot felul de păsări
mărunte.
Una dintre cele mai sofisticate dintre aceste rețete este cea de „lebădă cu
pene”, care era un meniu special de pus pe mese regale și princiare: „Scoate esofagul
din gâtul lebedei și păstrează aripile, gâtul, capul și coada. Scoți pielea și o usuci,
după care prăjești lebăda. Fă din fier un suport care să aibă talpă plată și înfige-l în
piciorul lebedei. După ce lebăda s-a prăjit și s-a răcit, iei o scândură curată, bați în
cuie suportul de fier împreună cu picioarele și așezi capul, aripile și coada. Pune totul
într-o tavă și fă din picioare de bou mâncare rece (răcitură) cu vin, oțet, șofran,
scorțișoară. Se vede foarte frumos. Poți prepara lebăda și în alte feluri, cum vrei tu”23.
La capitolul dedicat peștilor, sunt descrise un număr mare de rețete pentru
peștii specifici zonei, ca: somn, crap cu 25 de rețete, păstrăv cu 18, păstrăv alb cu 4,
știucă cu 40, caras cu 9, mihalț, până la cele mai exotice, ca pește cu nouă ochi, hering,
plătică, raci cu 25 de rețete, melci cu 9, broaște țestoase cu 9, precum și broaște verzi
cu 5 rețete.
O rețetă propusă din acest capitol este cea de „Cârnat din știucă”: „Fierbe
ştiuca în apă sărată, curăţă frumos carnea, scoate toate oasele. Toacă carnea mărunt
împreună cu pâinea înmuiată în apă. Adaugă câteva ouă, strecoară unt topit şi toacă
tot. Pui amestecul într-un aluat subţire şi totul într-o tavă mare. Fă foc şi sus şi jos, şi
lasă să se prăjească, să se călească. Așa poţi să umpli stomacul de știucă”24.
Una dintre modalitățile de preparare a broaștei țestoase este următoarea:
„Pune la fiert în apa cu sare broasca țestoasă. Dacă s-a fiert, scoate-i carapacea. Să o
cureți, pune sare, piper și făină. Prăjește-o în unt. Servește-o caldă și uscată cu zeamă
de agrișe sau de lămâie”25.
După aceste capitole dedicate cărnurilor este redată una dintre cele mai complicate rețete din carte. Este un meniu foarte scump deoarece are 90 de ingrediente.
Se numește „Holipotrida”. Cele mai multe ingrediente sunt din carne. Este un amestec
de cărnuri de animale mari – ca vacă, vițel, porc, berbec, căprioară –, și păsări, ca
gâsca, fazan, rață, potârniche, care sunt fierte sau prăjite în prealabil, după care sunt
așezate într-un vas mare pe un pat de varză, alternativ cu legumele. Peste acestea se
toarnă un amestec de condimente din ierburi verzi și cele orientale, rântaș, parmezan,
pâine rasă, usturoi, zeamă de carne și totul se pune la cuptor la foc mic pentru o scurtă
perioadă. Se specifică că este o mâncare pentru prepararea căreia trebuie să „te apuci
cu 2-3 zile înainte”. La sfârșitul rețetei se face precizarea că „este o mâncare de pus
pe masa regilor, împăraților, principilor și oamenilor mari”26.
Urmează un capitol în care sunt făcute propuneri pentru „înmulțirea mai
multor feluri de mâncare”. Practic aici vorbim de garnituri care pot fi servite lângă
carne. Mazăre fiartă cu slănină, pere călite în unt, fasole, cașe, cartofi fierți în apă și
oțet, smochine fierte în vin și trecute prin sită, arpacaș fiert în lapte de migdale, floare
Ibidem, p. 135.
Ibidem, p. 170.
25
Ibidem, p. 196.
26
Ibidem, p. 198-200.
23
24
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de soc fiartă în lapte și îngroșată cu rântaș. Varza verde, varza maro italienească,
pătrunjelul, morcovul, sfecla, fasolea, lintea, migdala, lămâia, portocala, fructele
autohtone, ciupercile, toate erau gătite și mâncate.
O rețetă simplă dintre cele menționate mai sus este cea cu ciuperci. „Ciuperca
albă, care crește pe pajiște, trebuie luată și pusă pe foc: o să iasă din ea o zeamă
neagră. Golește acea apă și prăjește ciuperca pe grătar. Presară piper și sare: o să aibă
un gust bun”27.
Urmează 50 de rețete cu salate. Aici salata, cicoarea, portocala, varza roșie și
albă, dovlecelul, ridichea sunt vedetele rețetelor propuse. Salata din rădăcina de
cicoare se prepara astfel: „(...) frumos curățat, taie coroana interioară a cicorii,
opărește-o. Fă-o dulce sau acră”28.
Aproape fiecare rețetă are la sfârșit o specificație. Acestea pot fi grupate în
trei categorii. Prima este legată de calitatea, aspectul și de modul de servire a mâncărurilor. Fraze ca: „este o mâncare foarte bună”, „așa o să aibă gust bun”, „o să fie
roșie și frumoasă”, „servește-o caldă sau rece, dulce sau acră”, „este bună atât pentru
bolnavi cât și pentru omul sănătos”, „este o mâncare atât de rară, se numește...”, „este
o mâncare principală”, „se întărește”, „trebuie tăiat cu cuțitul”, „taie-o frumos”, „presară peste confectumuri”, „este o pasăre domnească”, „îi poți auri coarnele”,
dovedesc acest lucru.
Din a doua categorie fac parte specificațiile legate de proveniența preparatelor și de denumirile lor străine, deoarece acest lucru nu este menționat la începutul
rețetelor. Aici menționăm: „este mâncare olandeză”, „este făcută în stil unguresc”,
„așa le place turcilor”, „așa le place domnilor unguri și polonezi”, „este o mâncare
italienească și se numește Maniade”, „este un pateu spaniol”, „este o mâncare foarte
bună în stil polonez”, „așa se face în Anglia”.
Iar a treia categorie cuprinde indicațiile în legătură cu locul servirii acestora:
„așa trebuie servită la masa regelui polonez”, „este bună de pus pe masa împăratului,
regelui, principilor, domnilor”, „este o mâncare domnească”.
Urmează partea de încheiere a rețetelor. Aceasta este dedicată aluaturilor,
prăjiturilor, torturilor și confectumurilor. Începe cu descrierea preparatelor din migdale. Aluaturile sunt preparate în trei moduri. Unele, ca tăiețeii și găluștele sunt fierte,
altele, ca gogoșile și clătita, sunt prăjite, iar cozonacii, tartele, torturile sunt coapte.
Modul de preparare a multora dintre ele este identic cu cel din ziua de azi, iar la altele
diferă.
Pentru a le da un gust mai bun erau folosite fructele și brânza. „Ia lapte și
făină albă, împreună cu drojdia de bere fă un aluat din ele. Lasă să crească lângă foc.
Scoate din el și întinde-l subțire cu mâna, pune una câte una în unt fierbinte. Prăjeștele repede, poți servi și caldă și rece, și poți presăra peste și zahăr”29.
Marțipanul făcut din migdale, alături de zahăr, era foarte utilizat în confecționarea figurinelor cu care erau împodobite mesele elegante. Acestea aveau forme
de fructe, animale, cetăți, căruțe, farfurii, oameni. Toate formele existente pe pământ

Ibidem, p. 217.
Ibidem, p. 220.
29
Ibidem, p. 224.
27
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se puteau copia și confecționa din marțipan și zahăr, și se puteau pune pe mese ca
decor.
Torturile ocupă în carte mai puțin loc în comparație cu alte preparate. Există
46 de rețete pentru prepararea lor. Una dintre acestea este „tortul cu smochine”: „Ia
smochine și toacă-le. Adaugă stafide mărunte. Fă din el tort, adăugând unt peste el.
Lasă să se prăjească ori în cuptor, ori în tavă mare pentru tort. Și dacă vrei să faci tort
din el, pune unt în făină și ou făcând un aluat din el. Întinde aluatul și taie-l rotund
adăugând sare. Acest aluat se poate face la tot felul de mâncăruri”30.
Capitolul dulcurilor este încheiat de rețetele pentru prepararea confectumurilor. Există două categorii. În prima intră tot felul de semințe și coji de fructe
care sunt tăiate mărunt și acoperite cu zahăr. Acestea sunt de migdale, alune, coji de
lămâie, portocale, semințe de piersică, prune, castane, rădăcină de cicoare, ghimbir.
În a doua categorie intră fructele care sunt fierte în diferite siropuri. Practic aici vorbim de compoturi. Fructele din care acestea se făceau erau: perele, merele, piersicile,
vișinele, cireșele, nucile, agrișele, prunele, porumbele.
Ultimul capitol din carte este rezervat vinului și poartă denumirea de „Măiestrie de chelar”. Autorul menționează de la început că „este o învățătură SIGURĂ,
despre modul în care ar trebui protejate vinurile de tot felul de pagube, cele stricate
reparate, cum se prepară vinurile cu ierburi și de alte feluri, berea, oțetul și tot felul
de băuturi, ca acelea să fie după natura lor, fără pagubă”31.
Se știe că la curtea princiară a lui Apafi I vinul avea o deosebită valoare și
era consumat în mari cantități, așa cum descrie Apor Péter: „Atunci când principele
începea să beie, bea deseori, acolo nimeni nu avea scăpare. Atât trebuia să beie, până
cădea sub masă, iar el bea o vadră de vin și totuși niciodată nu se îmbăta, numai își
luă jos de pe cap căciula căzăcească de catifea și parcă ar fi obosit, așa îi abura puterea
vinului pe creștetul capului, după care bea mai mult”32.
De la începutul capitolului se menționează că strugurii adunați pentru vin nu
trebuie să fie nici „prea copți, nici ciupiți de frig și nici zbârciți”, ci să fie „dulci, cu
zeamă limpede, care se lipește de deget, cu boabe mici”33.
Butoaiele care urmează a fi folosite „trebuiau spălate cu apă cu sare și afumate” cu frunze de nuci.
Pentru ca vinul să iasă tare, în mustul care fierbe să fie adăugată o găleată de
„must dulce”, după care să fie lăsat să se limpezească și operațiunea să se repete de
trei sau patru ori. Sunt date indicații despre modul de pregătire a vinului care își
păstrează tăria, cum trebuie gustat. Pentru recuperarea culorii vinului să fie pus în
butoi „ulei de chimen” și boabe de grâu.
Pivnița unde erau depozitate vinurile trebuia să fie „curată, ferită de vânturi,
de lumină și frig”34.
Sunt făcute câteva recomandări pentru a drege vinurile când acestea voiau
să-și schimbe culoarea, aveau miros sau începeau să se îngroașe, sau cum trebuie
Ibidem, p. 234.
Ibidem, p.242.
32
Apor Péter, Metamorphosis Transylvaniae, Hargita Kiadóhivatal, Miercurea Ciuc, 2012, p.
24.
33
Lakó Elemér, op. cit., p. 242.
34
Ibidem, p. 248.
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transformat vinul alb în vin roșu. Este interesantă specificația făcută pentru modalitățile de a da diverse gusturi vinurilor. Vinul cu gust de soc trebuia aromatizat cu soc
uscat atunci când fierbea, în cel cu gust de brad trebuia băgat un „băț de brad” de pe
care a fost arsă scoarța.
Tot la acest capitol găsim o rețetă interesantă pentru prepararea unei „băuturi
contra căldurii”. Aceasta se făcea din lobodă fiartă și era bună a fi consumată în
timpul arșiței.
Urmează îndrumări făcute pentru prepararea și depozitarea oțetului. Aici se
face mențiunea că „această meserie și știință a fost cumpărată de la filozofi”. Sunt
redate mai multe modalități de preparare a oțetului, care putea fi făcut din struguri
acri, agrișe, vin, bere. Pentru a „da putere” oțetului, una din metodele recomandate
este uscarea rădăcinii de hrean, care apoi să fie adăugat în oțet. Era la modă folosirea
oțetului colorat. Astfel, petalele de trandafiri erau colorantul preferat. Lăsate trei nopți
în oțet îi dădeau și culoare și aromă plăcută.
Berea, încheie acest capitol. Aici găsim trei metode de preparare a berii.
Acestea se referă la prepararea berii „proaspete”, a berii „curate și frumoase” și a
berii „acre”. Berea proaspătă se recomandă a fi făcută din cenușă de fag, din care să
se amestece la fiecare găleată de apă un pumn. Berea curată și frumoasă să fie preparată din drojdie de bere, iar berea acră din grâu zdrobit și drojdie. În rest sunt
propuneri despre păstrarea, curățirea și transportul berii.
Având în vedere dovezile care atestă că în Făgăraș s-au perindat personalități
importante în perioada domniei principelui M. Apafi I, mai ales atunci când curtea
princiară era prezentă aici, presupunem că multe din meniurile descrise în carte și
vinurile inventariate din pivnițe, au fost servite aici, în cetate, cu ocazia diverselor
mese organizate în onoarea lor.
Începând cu anul 2015, această carte de bucate a fost cercetată de specialiștii
Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” și s-a început promovarea sa. Ne-am
canalizat atenția pe punerea în evidență a acestei cărți de bucate prin:
- festivaluri anuale de meniuri medievale;
- expoziții de gastronomie medievală;
- baluri medievale cu meniuri medievale;
- broșuri;
- târguri de turism;
- articole apărute în diverse publicații locale și naționale;
- interviuri pe posturile de radio și TV naționale și locale;
- crearea unui restaurant cu specific medieval în cadrul cetății;
- promovarea pe paginile de socializare.
Prin promovarea și valorificarea acestui bun patrimonial în cadrul unor
evenimente culturale, Făgărașul reușește să-și păstreze în continuare locul ocupat în
istoria Transilvaniei și a României. Meniurile sofisticate descrise aici sunt preparate
și în zilele noastre în cadrul unor evenimente deosebite pe tot teritoriul Europei.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Coperta exterioară a cărții de bucate.
Fig. 2 – Partea interioară a coperții.
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Fig. 3 – Pagina cu dedicație.
Fig. 4 – Pagina cu explicații despre conținut, numele autorului.
Fig. 5 – Pagina cu primul capitol.
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PALATUL DOMNESC DE LA COTROCENI –
REȘEDINȚĂ PRINCIARĂ (SECOLELE XVII-XIX)
Mariana LAZĂR1
THE COTROCENI PALACE – PRINCELY RESIDENCE
(17TH-19TH CENTURIES)
ABSTRACT
The Cotroceni Monastery has been founded at the end of the 17 th century by Serban
Cantacuzino, prince of Wallachia, being one of the most important monastic Romanian
establishments. Within its walls, Serban Cantacuzino built a princely palace, located in the
immediate vicinity of Bucharest, the capital of the country, which served as temporary
residence for some of the rulers of Wallachia in the 18 th-19th centuries. Starting with the
middle of the 19th century, at the request of the prince Barbu Stirbei (1849-1856), the
Cotroceni Palace became the official summer residence, being reorganised and redecorated
with furniture and other European art pieces. Ever since, the Cotroceni ensemble served as
summer residence for the following rulers – Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), the first
prince of the United Romanian Principalities, and Carol of Hohenzollern (1866-1914), who
became the first king of Romania in 1881.
Keywords: Cotroceni monastery, princely palace, Șerban Cantacuzino, ruler of
Walachia, princely residence.

Mănăstirea Cotroceni s-a delimitat în cadrul așezămintelor religioase
românești prin însăși statutul conferit de ctitorul său, domnul Şerban Cantacuzino,
acela de mănăstire domnească. Din această perspectivă, a dobândit în timp o dublă
funcționalitate, una spirituală şi una rezidențială. Dispunerea ei geografică, într-o
zonă împădurită, retrasă faţă de „drumul cel mare”, dar totuşi în apropierea capitalei,
aspectul fortificat, dimensiunea şi aspectul clădirilor, ca şi soliditatea acestora, au
impus-o și drept una dintre reședințele domnești din secolele XVIII şi XIX, destinație
pe care au suplinit-o adesea mănăstirile bucureștene Radu Vodă, Mihai Vodă sau
Văcărești.
Deosebita ei amplasare peisagistică era remarcată de reverendul englez
Edmund Chishull, atunci când vizita Cotrocenii la începutul secolului al XVIII-lea:
„Este aşezată pe Dâmbovița, care o scaldă din două părţi, în timp ce celelalte două
laturi sunt împodobite de o pădure de stejari minunaţi, deşi şi umbroşi. Păşunile din
apropiere oferă o perspectivă veselă, în timp ce terenurile din imediata vecinătate a
mănăstirii sunt acoperite cu vii bine îngrijite şi cu grădini”2.
Prin arhitectura lor cu un pronunțat caracter aulic, casele domnești zidite de
Șerban Cantacuzino în interiorul ansamblului monastic, așa cum erau desemnate în
Muzeograf, doctor în istorie, Muzeul Național Cotroceni, București;
e-mail: mlazar_mnc@yahoo.fr.
2
Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1968, p. 198.
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vechile catagrafii, erau în fapt un veritabil palat, putând satisface exigențele de
confort ale familiei domnitoare şi ale suitei sale în zilele toride de vară. Şi au fost
preferate nu doar ca o reședință estivală, ci şi ca una temporară, determinată de
incapacitatea utilizării palatului domnesc, datorită molimelor şi războaielor ce s-au
abătut în dese rânduri asupra Bucureștilor în secolul al XVIII-lea şi la începutul celui
de-al XIX-lea.
În incinta principală a mănăstirii Cotroceni, palatul domnesc ocupa o parte
din laturile de nord şi est (avea forma literei L), şi era structurat în subsol, parter şi
etaj. Primele informații despre compartimentarea încăperilor sunt oferite de inventarul din 1840, iar primul plan al etajului, cunoscut până în acest moment, a fost
întocmit de arhitectul Anton Hefft în 18523.
Pivnița mare, impresionantă prin sistemul constructiv, reprezentativ pentru
arhitectura munteană a secolului al XVII-lea, ocupa latura de nord, mai lungă, a
palatului, ajungând prin înălțimea bolților (de 6 m) la nivelul etajului. Accesul se
realiza prin gârliciul plasat pe latura de nord a curții interioare, pe scara din cărămidă,
care delimita spațiul în două compartimente de dimensiuni diferite. În partea stângă
se află o încăpere de dimensiuni mai reduse, cu un stâlp de zidărie plasat în plan
central, pe care se sprijină arcuri dublouri ce susțin bolți semicilindrice. Compartimentul din dreapta, cu o arhitectură deosebită realizată prin intersectarea arcurilor,
este divizat în lungime în două nave; acestea sunt delimitate la rândul lor în câte patru
travee, prin intermediul a cinci perechi de arcuri dublouri, unite transversal prin patru
arcade semicirculare, toate coborând până la nivelul pardoselii din lespezi de piatră,
constituind, astfel, trei stâlpi cruciformi, într-o combinație menită să susțină bolțile
semicilindrice şi cu un deosebit efect decorativ. La 1893, în timpul lucrărilor de amenajare a noului palat destinat principilor moștenitori, pentru a susține greutatea celui
de al doilea etaj, în axul median al fiecăruia dintre arcurile dublou dinspre latura de
sud a pivniței a fost zidit câte un stâlp. Bolțile, cu o înălțime de aproximativ șase
metri, sunt situate deasupra nivelului solului pentru a permite ventilarea şi parțiala
luminare a spațiului prin ferestre, iar în fiecare travee este prevăzută o firidă în pereții
laterali 4 . Pivnița mare era destinată, în special, depozitării vinurilor mănăstirii,
obținute din podgoriile de la Ceptura-Scăieni (Prahova), dealul Piteștilor, Pietrile sau
de la Cotroceni.
Parterul era constituit din patru odăi, de dimensiuni diferite, care încadrau de
o parte şi de alta, două câte două, pivnița mare, cu acces din curtea interioară, fiind
destinate probabil personalului care deservea familia princiară. Erau acoperite cu
ample bolți semicilindrice, cu penetrații de lunete şi prevăzute cu firide în pereții
laterali. Fiind modificate în perioada ulterioară, nu cunoaștem dacă la origine co-

Mariana Lazăr, Mănăstirea Cotroceni. Catastife și Catagrafii (sec. XVII-XIX), Muzeul
Național Cotroceni, 1997, p. 96; Mihail Ipate, Istoria Cotrocenilor de la Şerban Cantacuzino
la Barbu Ştirbei, Muzeul Naţional Cotroceni, 2009, p. 39, de la anexa cu fotografii.
4
Nicolae Vlădescu, Petre Badea, Palatul Cotroceni. Cotroceni Palace, București, Editura
Universalia, 2009, p. 123; dimensiunile pivniței: compartimentul mic are 7,15x11,45 m; compartimentul mare este de 23,50x11,45; Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara
Românească în secolele XIV- XVIII, București, Editura Vremea, 2000, p. 401, în care prezintă
şi pivnițe asemănătoare de la alte clădiri din secolul al XVII-lea.
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municau cu pivnița, posibil prima încăpere dinspre vest, de dimensiune mai mică,
acoperită cu o boltă semicilindrică.
Etajul, ridicat deasupra parterului şi bolților pivniței, era compartimentat în
zece camere, care comunicau cu două saloane mai mari de recepție, așa cum apare
specificat în inventarul din 1840, fiind rezervate o parte domnului (în secolul al XIXlea cele de pe latura de est) şi alta doamnei (cele de pe latura de nord), şi suitei lor.
Luând în considerare încăperile conservate până astăzi, precum şi alte construcții
asemănătoare datând de la finalul secolului al XVII-lea (palatele Cantacuzinilor,
casele domnești din mănăstirea Hurezi), presupunem că şi sălile palatului domnesc
de la Cotroceni erau acoperite cu bolți semicilindrice cu penetrații, poate şi cu ornamente florale în stuc, având, potrivit arhitectului Nicolae Vlădescu, o înălțime de
aproximativ cinci metri şi dimensiuni cuprinse între 80-100 m2 (saloanele). În secolul
al XIX-lea, o scară din piatră, plasată pe latura de nord a curții interioare, în apropierea gârliciului, şi acoperită cu o copertină, asigura accesul la etaj şi se deschidea
în coridorul din fața unui amplu salon5. În mod sigur, având în vedere arhitectura
celorlalte conace şi palate muntenești, în secolul al XVII-lea intrarea se realiza printrun foișor plasat deasupra gârliciului pivniței şi transformat probabil după cutremurul
din 1802 sau după cel din 1838. Atunci, se pare, s-au demontat coloanele foișorului
şi construcția a fost completată în înălțime şi în lățime, refăcându-se scara ce conducea la ușa de intrare, integrată într-un ancadrament cu o arhitectură neoclasică. Întrun plan al Bucureștilor din 1770, în care apare și mănăstirea Cotroceni, pe latura de
sud a palatului domnesc apare un decroș, care putea fi un foișor6.
De precizat că în cadrul acestei mănăstiri sunt menționate documentar după
mijlocul secolului al XVIII-lea două foișoare, construcții la modă încă din secolul
anterior, unul fiind cel inclus în arhitectura caselor domnești şi datând din perioada
zidirii lor de către Șerban Cantacuzino. Despre existența lui dispunem numai de
mărturii indirecte, dintr-o însemnare de epocă privind cutremurul din 1738, unde se
precizează că la această mănăstire „s-au dărâmat trei coloane de la foișor”, fiind
afectate şi chiliile de pe latura de sud şi turnul-clopotniță7. Este posibil ca unele dintre
elegantele coloane, conservate după lucrările de reamenajare a palatului la finalul
secolului al XIX-lea şi incluse într-o pergolă pe latura de est a incintei, să provină de
Istoria Cotrocenilor în documente, Muzeul Naţional Cotroceni, București, Editura Sigma,
2001, p. 133-134; Tereza Sinigalia, op. cit., p. 401-402; Niculae Vlădescu, Palatul Cotroceni.
Moment de referință în istoria construcțiilor din România, în: „Materiale de construcţie”, vol.
XX, nr. 4/1990, p. 252-258; Idem, Restaurarea palatului Cotroceni (1976-1985), p. 57, 81 –
la refacerea palatului Cotroceni după cutremurul din 1977, arhitectul mărturisește că a găsit
zidărie medievală, din fostele case domnești, la nivelul etajului I, palatul princiar de la sfârșitul
secolului al XIX-lea fiind clădit astfel pe structura vechilor construcții medievale, înglobândule; vezi N. Vlădescu, P. Badea, op. cit., p. 82, planul cu zidărie medievală; M. Ipate, op. cit.,
p. 36-42, consideră aceste case domnești drept un palat în stil baroc, afirmație pe care nu o
considerăm fondată.
6
Ion Ionașcu, Planul cartografic inedit al orașului București din anul 1770, în: „Studii.
Revistă de Istorie”, nr. 5, 1959, p. 113-131.
7
Aurora Ilieş, Însemnări de pe cartea veche românească, în: „Studii şi Materiale de Istorie
Medie”(SMIM), vol. VI, 1973, p. 353. Având în vedere că la cutremur au fost afectate în
special clădirile de pe latura de sud, este posibil ca acest foişor să fie chiar cel situat în colţul
de sud-est, atribuit ulterior lui Alexandru Ipsilanti.
5
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la acest foişor, întrucât decoraţia lor este specifică arhitecturii cantacuzinobrâncovenești, regăsind-o în primul rând la coloanele pridvorului bisericii Hurezi –
dintr-o bază de forma unui vas pătrat, decorat cu frunze de acant, se înalță fusul
canelat, încununat cu un capitel compozit, ornamentat tot cu frunze de acant8. Pe una
dintre abacele plasate deasupra uneia dintre aceste coloane era incizat cu cifre arabe
anul 1679, iar pe altă abacă, cu litere chirilice, 1679 mai 259, când începuse construirea mănăstirii, fiind posibil ca acestea să fi fost montate în cel de al doilea foișor,
la reparațiile de după cutremurele din 1802 sau 1838, în momentul în care s-a
remodelat accesul la etajul palatului domnesc10.
Celălalt foișor de zid era situat „spre amiază-zi” de palat, în colțul de sud-est
al mănăstirii, oferind o perspectivă deosebită asupra peisajului înconjurător; avea o
formă pătrată, cu șaisprezece elegante coloane din piatră (cu același decor descris mai
sus), cel mai probabil fiind construit tot de Șerban Cantacuzino și numai renovat de
Alexandru Ipsilanti către 1780 11 . Acest domn, atunci când rezida la Cotroceni,
„amândouă chioșcurile le avea gătite cu toate cele trebuincioase, unele făcute cu
cheltuiala domniei, altele cu de la mănăstire”12. La 1893, coloanele foișorului vor fi
demontate și incluse în pergola care-l unea cu noul palat regal, iar partea inferioară,
cu un aspect diferit, a fost destinată corpului de gardă13.
Raporturile deosebite pe care Șerban Cantacuzino le-a avut cu principala sa
ctitorie au determinat prezența sa relativ frecventă la Cotroceni, la început pentru
supravegherea mersului construcțiilor, apoi a modului de administrare, dar, mai ales,
pentru împlinirea nevoilor sale spirituale. Că urmașul său, Constantin Brâncoveanu,
va fi venit la Cotroceni, este lucru sigur, numai că nu a făcut din acest lăcaș una dintre
reședințele sale favorite, nici ca spaţiu de reculegere religioasă, nici ca loc de plăcută
odihnă14. Pe aici au trecut patriarhii Răsăritului în vizitele lor canonice pe pământ

Nicolae Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în: „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, XXV, 1932, p. 66.
9
N. Vlădescu, P. Badea, op. cit., p. 127-128.
10
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 102-103; la 1838, arhitectul desemnat de Logofeția
Trebilor Bisericești propunea realizarea mai multor reparații la diverse clădiri ale mănăstirii
Cotroceni, aflate în stare de degradare.
11
Călători străini despre Ţările Române, vol.X/I, București, Editura Academiei, 2000, p. 340,
precizarea lui Domenico Sestini despre rezidenţa domnului Alexandru Ipsilanti la Cotroceni.
Dacă foişorul ar fi fost construit mai târziu în colţul de sud-est de Ipsilanti, nu este de înţeles
de ce Şerban Cantacuzino nu a zidit casele egumeneşti începând din acest colţ şi le-a plasat la
o anumită distanţă, spre vest, lăsând colţul liber, deşi forma generală a incintei era una dreptunghiulară, toate celelalte laturi fiind ocupate de clădiri. În planul de la 1770, deci înainte de
domnia lui Ipsilanti, pe întreaga latură de sud apar clădiri, inclusiv în acest colț putând fi
respectivul foişor.
12
V.A. Urechia, Istoria românilor, vol. I, Bucureşti, 1891, p. 290-291; aceeași informație
pentru domnul Nicolae Caragea.
13
Eugeniu Arthur Buhman, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României, București,
Editura Sigma, 2006, p. 22; „aşa-numitul foişor al lui Ipsilante (...) astăzi înglobat în clădirea
modernă a palatului”.
14
Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod, editor
Aurora Ilieş, București, Editura Academiei, 1970, p. 64-66.
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românesc, ca şi alţi arhierei veniţi pentru milostenii, oficiind în veşmintele lor
somptuoase slujbele din zilele hramurilor.
Secolul al XVIII-lea a reprezentat şi pentru Cotroceni, ca de altfel pentru
întreaga societate românească o perioadă frământată, cu scurte răgazuri de linişte,
marcată de confruntările militare între Marile Puteri vecine, cu ocupații, rechiziții,
asociate epidemiilor de ciumă şi calamităților naturale; instabilitatea politică, economică şi socială devenise o constantă. Sfârşitul perioadei de relativă stabilitate pe
care o asigurase țării hegemonia cantacuzino-brâncovenească, prin dispariția tragică
a reprezentanților celor două familii înrudite şi opțiunea Porții de promovare a
domnilor fanarioți, a fost marcat de reizbucnirea conflictului austro-turc. În septembrie 1716, proaspătul domn, Nicolae Mavrocordat, era făcut prizonier de trupele
austriece şi-şi petrecea noaptea la Cotroceni, înainte de a porni pe drumul captivității:
„și au luat pe domn cu toată casa măriei sale de i-au dus la Cotroceni cu pază tare”15.
În ziua următoare plecau spre Transilvania, unde Mavrocordat a fost ținut prizonier
până la finalul războiului.
Eliberat din captivitate în urma păcii de la Passarowitz (1718), Nicolae
Mavrocordat a redobândit tronul ţării în 1719. În condițiile izbucnirii violente a
epidemiei de ciumă, a trimis-o mai întâi pe doamna Smaranda și pe copii la Cotroceni,
urmându-i la scurt timp, însoțit de sfetnicii săi: „De aci, au ieşit cu toţii la Cotroceni,
de vreme ce începuse boala a se înmulți”. Din acest loc va încerca să coordoneze
măsurile de izolare a bolnavilor şi o minimă „asistenta medicală”, ca şi să rezolve
gravele probleme cu care ţara se confrunta 16 . Ulterior, consolidându-și domnia şi
asigurând o anumită stabilitate internă, domnul îşi rezerva timp şi pentru plimbări:
„fiind vesel şi toţi boiarii, făcea plimbări şi să ospăta pe la Văcărești, pe la Cotroceni,
pe la Fundeni (...) şi era de sus până jos o bucurie şi o veselie”!17. În iulie 1738, în
palatul domnesc de la Cotroceni avea să se retragă şi fiul său Constantin Mavrocordat,
atunci domn al țării, în timpul unui nou conflict austro-turc (1736-1739), fiind însoţit
de trupele otomane18. Deși nu există informații documentare, este posibil ca și Mihai
Racoviță să-și fi stabilit reședința la Cotroceni în timpul verii, având în vedere că
apare reprezentat în pictura bisericii.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, deteriorându-se vechile curți
domnești bucureștene, ca urmare a ocupațiilor militare, a cutremurelor (31 mai 1738),
în condițiile în care domniile scurte nu le-au mai permis inițierea unor lucrări de
amploare, domnii au fost nevoiți să locuiască fie în casele unor mari boieri, fie în
marile mănăstiri domnești. Un principe cu inițiative și măsuri de mai bună guvernare
și administrare a statului, Alexandru Ipsilanti (1774-1782) a considerat necesară și
edificarea unei noi reședințe princiare, „Curtea Nouă” din Dealul Spirii. În acest context, curtea domnească şi-a stabilit-o la Cotroceni, unde a locuit împreună cu doamna
Ecaterina (născută Moruzi) și copiii lor: „(...) toate odăile din lăuntrul mănăstirii, cum
şi amândouă chioșcurile le avea gătite cu toate cele trebuincioase, unele făcute cu
Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, ediția Constantin Grecescu, Bucureşti,
1963, p. 232.
16
Ibidem, p. 246-247; pentru îndepărtarea bolii au fost aduse în ţară de la Muntele Athos
moaște sfinte.
17
Ibidem, p. 254.
18
C. Dapontes, Éphémerides daces, ed. E. Legrand, Paris, 1881, p. 109.
15

101

cheltuiala domniei, altele cu de la mănăstire” 19 . Ulterior, după finalizarea zidirii
palatului bucureștean, principele, familia și suita sa se retrăgeau la mănăstire doar pe
timpul verii: „(...) în această mănăstire obișnuiește domnul Ipsilanti să-şi petreacă
timpul de vară, pentru a fi aproape de oraș şi în acest scop a pus să se clădească un
chioșc”20.
O poruncă asemănătoare i-o adresa egumenului de la Cotroceni și urmaşul
său pe tron, Nicolae Caragea (1782-1783), în mai 1783: „toate odăile şi chioșcurile
amândouă să cauți a le găti pe mâine cu toate cele trebuincioase, dimpreună cu ispravnicul de curte”, deoarece intenționa să locuiască la mănăstire împreună cu doamna
Tarsia, copiii și suita lor, însoțiți şi de marele logofăt Constantin Brâncoveanu; aici
urmau să vină boierii divaniți să-l consulte în „trebile judecăților norodului”21. Şi
domnul următor, Mihai Suţu (1783-1786), și soția sa, Sevastia (Callimachi), s-au
oprit mai întâi la Cotroceni, în august 1783, înainte de a intra în București22.
În palatul domnesc de la Cotroceni, renovat în urma incendiului din 1787 şi
a deteriorărilor produse de ocupația militară (1788-1791), şi-a stabilit apoi reședința
Alexandru Moruzi (1793-1796) cu doamna sa, Zoe (născută Rosetti); în acel moment
Curţile domneşti erau ruinate, iar în București izbucnise din nou o epidemie de ciumă.
Plimbându-se în pădurea din jos de mănăstire, fiii săi au descoperit un izvor cu apă
bună de băut, unde domnul a pus să fie amenajată o fântână, numită „Cişmeaua
Beizadelelor”23. La Cotroceni, Alexandru Moruzi l-a întâmpinat pe ambasadorul rus
ce se îndrepta spre Constantinopol, Mihail Kutuzov, în 1793. În acest palat domnesc
s-au celebrat şi două nunţi, una a surorii domnului, Ecaterina Moruzi, în iulie 1793,
şi alta boierească, a paharnicului Scarlat Slătineanu cu fiica marelui vistier Constantin
Filipescu, Catinca, în ianuarie 179524.
Ultimul domn fanariot care a locuit la Cotroceni a fost Ioan Caragea (18121818), în 1813 retrăgându-se la această mănăstire cu doamna Elena (născută Skanavi)
și copiii, ca urmare a ruinării noii Curţi domneşti într-un devastator incendiu, dar şi a
izbucnirii epidemiei de ciumă, devenită o constantă a fiecărui sfârşit de război. Pentru
confortul său şi al familiei, domnul îi poruncea egumenului „numaidecât să puneţi a
meremetisi casele domneşti din năuntru, din mănăstire, ca să nu aibă nici un cusur,
cum şi celelalte odăi să fie măturate, curăţite şi destoinice spre a se locui, fiindcă întraceste zile avem a ne muta domnia mea acolo în mănăstire”25.
Dacă din relativ rarele mărturii ale acelor vremuri au putut fi identificați
domnii care au rezidat la Cotroceni, sursele documentare nu ne oferă detalii relative
la amenajările interioare, la mobilierul și textilele ce decorau saloanele și apartamenV.A. Urechia, op. cit., p. 290.
Călători străini ..., p. 340, relatarea lui Domenico Sestini; de menționat că acest domn a
zidit un chioșc și pe moșia de la Herăstrău a mănăstirii Cotroceni.
21
V.A. Urechia, op. cit., p. 291.
22
Ibidem, p. 304.
23
Ibidem, vol. V, p. 405. Alexandru Moruzi și soția sa Zoe au avut doisprezece copii. Să fie
această cișmea aceea cunoscută în secolul al XIX-lea ca „Fântâna Brâncoveanului”, care era
situată însă pe moșia Lupești a mănăstirii Radu Vodă, în vecinătatea hotarului cu moșia
Cotroceni? Pe aceasta o va cumpăra regele Carol și o va dărui Azilului „Elena Doamna”.
24
Ibidem, p. 405, 459-463.
25
Ibidem, vol. X/B, p. 36.
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tele, la ambientul în care trăiau acești principi și familiile lor. Delimitarea încăperilor
destinate doamnei și copiilor de cele ale domnului, precum și de saloanele de primire
a fost o realitate a secolului al XVIII-lea, ca un obicei al timpului, ce va fi perpetuat
și în veacul următor. În mod asemănător altor reședințe din epocă, despre care există
mărturii, de-a lungul pereților se întindeau divanuri și sofale largi, acoperite cu
tapiserii și covoare din țesături scumpe, aduse de negustori din renumitele târguri
orientale, dar poate și din cele italiene, venețiene cu precădere, măsuțe cu decor geometric și vegetal stilizat, cu arabescuri atât de specifice artei orientale, încrustate cu
sidef sau fildeș, taburete cu picioare rotunjite, etajere cu decor traforat, lăzi de diferite
forme și mărimi, pline cu veșminte, bijuterii, covoare și lenjerii sau cu atât de prețioasa argintărie orientală, dar și cu argintărie sau ceramică europeană, aduse de la
Viena, Leipzig sau Veneția.
Ca reședință domnească, palatul de la Cotroceni dobândea în acele momente
o dublă funcționalitate, de locuinţă a domnului, a familiei şi a suitei sale, dar şi de
spaţiu de exercitare a autorităţii domneşti. Aici îi primea pe marii dregători, pe
oaspeții străini, în salonul mare se întrunea divanul domnesc, aici domnul judeca
diferitele pricini, exercitându-și atribuțiile administrative şi judecătorești.
Prezenţa acestor domni la Cotroceni, cu agitaţia zilnică a vieţii de curte, în
mod evident a perturbat viaţa liniştită a comunităţii monastice, supusă în fiecare
moment „ispitei”, dar şi-a avut şi aspectele ei pozitive. Raporturile egumenilor cu
domnia au fost, astfel, facilitate, reuşind să obţină conferirea sau întărirea privilegiilor
mănăstirii. Intervenției autoritare a domniei i s-a datorat în câteva rânduri inițierea
lucrărilor de renovare a clădirilor mănăstirești. Însă, repetatele intruziuni în spaţiul ei
interior au afectat viața comunității monastice, restrângându-i treptat funcţia specifică, cea de lăcaş de cult.
Palatul domnesc a deținut un statut aparte în cadrul mănăstirii Cotroceni,
semnificativ fiind faptul că nici unul dintre inventarele privind averea mobilă a acestui așezământ monastic, întocmite în secolul al XIX-lea, nu oferă informații asupra
patrimoniului lui mobil. Probabil responsabilitatea asupra acestui patrimoniu revenea
personalului curții domnești sau altor instituții ale statului. Este de presupus că
interioarele sale au dispus în mod permanent de mobilier și dotări specifice unei reședințe, și în 1821 când Tudor Vladimirescu a locuit în aceste spații, dar și mai târziu,
în 1848-49, când a fost ocupat de comandantul turc, Fuad efendi. Această realitate
este confirmată şi de propunerea de mobilare a etajului, pe care arhitectul Anton Heft
o înainta în 1852, în care sunt menționate bunurile aflate „în ființă”, ce urmau a fi reparate, retapițate şi care au şi constituit majoritatea mobilelor din dotarea palatului26.
Palatul domnesc de la Cotroceni - reședință princiară de vară
Unul dintre cele mai semnificative momente în evoluţia componentei rezidenţiale a ansamblului Cotroceni l-a constituit opţiunea domnului ţării, Barbu
Ştirbei (1849-1853, 1854-1856), ca din 1852 palatul domnesc şi o parte a celorlalte
clădiri să devină reședința oficială de vară a principilor munteni 27 – mai mult o
„résidence secondaire” decât o „maison de vacances”. Opţiunea sa se înscria în
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 107-111, 113-115.
Mihai Ipate, Amenajări la Cotroceni în epoca modernă, în vol. „Studii şi Articole de Istorie
şi Istoria Artei”, Muzeul Național Cotroceni, București, Editura Sigma, 2001, p. 129-138.
26
27
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programul urbanistic-edilitar de modernizare, în primul rând, a capitalei, în
conceperea şi realizarea căruia atât Barbu Știrbei, cât şi fratele lui, domnul Gheorghe
Bibescu, avuseseră un rol important28.
S-a început din noiembrie 1851, mai întâi cu amenajarea şoselei Cotroceni,
pentru a facilita accesul către noua reşedinţă, pornindu-se de la podul de peste
Dâmboviţa, prin „aşternerea unei ramure de şosele între aceea a Podului de Pământ
şi Cotroceni”, cu piatră de caldarâm (pe o suprafaţă de 100 stânjeni) 29 . Prin delimitarea acestei căi de comunicație se fragmenta grădina din jurul mănăstirii în două,
o parte care a fost amenajată ca parcul Cotroceni, cealaltă fiind rezervată amenajării
ulterioare a Grădinii Botanice (1862).
Începând cu luna ianuarie 1852, la Cotroceni, „unde are a fi rezidenţa de vară
a măriei sale domnului stăpânitor”, a început amenajarea parcului palatului, ca o
componentă indispensabilă oricărei reşedinţe, lucrările desfăşurându-se sub coordonarea directorului Grădinilor Publice, arhitectul peisagist Karl Wilhelm Meyer
(Mayer), secondat de grădinarul Karl Matheus, francezii Z. Lalanne, directorul Lucrărilor publice, şi Simet, inspectorul Grădinilor Publice. Pe o suprafaţă apreciabilă,
în zona de la nord şi de la est de palatul domnesc, până la poalele dealului Cotroceni,
s-au executat lucrări de asanare, de plantare a mii de arbori, s-au trasat alei şi s-au
delimitat geometric diferite suprafeţe, probabil pentru flori („figuri de plantaţie”). Sa refăcut zidul de împrejmuire şi s-au montat felinare pentru iluminatul nocturn30.
Un spirit cult şi rafinat, cu studii la Paris, principele Barbu Ştirbei aprecia
stilul de viaţă, de confort și ambientare occidental, conferindu-i acestei reședințe un
nou statut. Familiei princiare îi era rezervat etajul, la care se ajungea urcând scara de
piatră plasată pe latura de sud a palatului, dinspre curtea interioară, intrarea fiind
încununată cu un fronton triunghiular, susținut de coloane în stil neoclasic. Ușa se
deschidea într-un coridor dreptunghiular cu extremitățile ușor adâncite spre nord,
fiind dispusă în pandant cu aceea a Salonului de recepție („cel mare”), plasat central
şi flancat spre vest de Salonul „de primit” al Doamnei şi spre est de Camera Adjutanţilor, ambele spaţii fiind mărginite lateral de două holuri, care comunicau cu
două balcoane, deschise spre parc. Aceste saloane de protocol, dispuse pe centrul
laturii de nord, delimitau spațiile destinate domnului de cele rezervate doamnei. Pe
latura de est, începând dinspre sud, se succedau dormitorul domnului, cu funcţie şi
de salon de lucru şi cu acces şi spre curte, printr-o scară de fier în formă de melc,
adusă de la Viena, un mic salon de audienţă, un salon de „adăstat” (aşteptat), ultima
fiind odaia camerdinerului, spre nord. Plasat la vest de salonul de primire şi de sufrageria familiei („salonul de prânzit”), apartamentul doamnei era compus din

Despre personalitatea şi activitatea acestui domn vezi Nicoale Iorga, Viaţa şi domnia lui
Barbu Ştirbei, domn al Ţării Româneşti (1849-1856), București, Institutul de Arte Grafice
Carol Göbl, 1905. Barbu Știrbei dobândise în timp o experiență deosebită în administrarea
treburilor publice, însă conjunctura nefavorabilă în care a domnit, marcată de două ocupații
militare străine (1849 și 1853-1856), l-a împiedicat să-și concretizeze întreg programul de
reforme pe care le avea în vedere.
29
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 106.
30
Ibidem, p. 104-106; M. Ipate, op. cit., p. 132-133.
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dormitor şi un mic salon, care se deschideau într-un alt hol, cu vedere spre nord, spre
parc, ultima încăpere fiind odaia cameristelor31 (Fig. 1).
Sub coordonarea arhitectului Anton Hefft, care a întocmit şi proiectul de
mobilare a interioarelor, s-au realizat lucrări de modernizare şi renovare a palatului,
mai puţin la exterior, unde avea o decoraţie relativ neoclasică, rezultat al intervenţiilor
anterioare. Saloanele şi apartamentele au fost zugrăvite şi dotate cu uşi în două canaturi, ferestre duble, sobe din faianţă importante din Germania sau Austria şi
pardosele din lemn de brad. În ceea ce priveşte amenajarea lor interioară, nu se
realizează modificări esenţiale, conform propunerii înaintate de Hefft în luna martie
menţinându-se piesele de mobilier deja existente, care, însă, urmau să fie reparate,
lustruite sau retapiţate. Încăperile urmau să fie decorate, însă, cu textile decorative
noi, iar în unele se propunea comandarea unor oglinzi cu rame bogat ornamentate.
De mobilier nou avea să beneficieze, însă, principele Ştirbei pentru dormitorul său, arhitectul propunând a se comanda la Viena o canapea, un pat, un scrin,
o comodă, două dulapuri, un jilţ, mai multe fotolii, precum şi câteva mobile destinate
dormitorului doamnei. Cromatica textilelor – tapiseria mobilelor, perdele, draperii,
lambrechinuri, covoare –, conferea individualitate decorației interioare a fiecărei
camere. Culoarea roșie predomina în salonul mare, salonul de așteptat, salonul de
prânzit şi salonul privat al doamnei, pe când în salonul de audiențe al doamnei era o
combinație de galben şi alb, iar la dormitorul doamnei mobilierul alb era completat
de tapiseria verde. Mobilierul era din lemn de mahon, de nuc, de frasin, dar şi din
lemn vopsit în alb, la modă în epocă şi, deşi nu se precizează stilurile, la jumătatea
secolului al XIX-lea în cadrul reședințelor înaltei societăți române se manifesta
preferința pentru arta decorativă în stilurile neobaroc sau neorococo, de factură
austriacă32. Dacă unele piese de mobilier au fost importate prin comenzi speciale de
la Viena, alte mobile, precum şi vase şi textile decorative de proveniență europeană
au fost obținute prin intermediul lui Albert Olbrich, negustor de mobilă şi tapițer.
Mobilarea palatului intra în responsabilitatea clucerului Constantin Pencovici, şeful
Secției Lucrărilor Publice, din Departamentul Trebilor din Lăuntru33.
Toate aceste amenajări erau menite a asigura confortul familiei princiare și
în luna iunie a anului 1852 domnul Barbu Ştirbei şi doamna Elisabeta (Cantacuzino
prin naştere)34 îşi stabileau reședința la Cotroceni până prin octombrie – poate nu
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, ANIC), Fond Obştescul Control, Dos.
nr. 598/1852, planul etajului schiţat de arhitectul Anton Hefft şi lista cu piesele de mobilier
pentru fiecare cameră; vezi şi M. Ipate, op. cit., p. 131, 137; Hefft era un arhitect austriac
(1815-1900), venit în ţară în 1846, cu rol în edificarea Teatrului Naţional (1849-1852); devine
şeful Despărţiturii de arhitectură din cadrul Departamentului Trebilor din Lăuntru; în 1853, în
contextul războiului Crimeei, a plecat din Bucureşti.
32
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 107-111; Marian Constantin, Palatul Cotroceni.
Destinul unei reşedinţe regale, București, Editura Noi Media Print, 2011, p. 16-19.
33
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 112.
34
Doamna Elisabeta (Safta) Ştirbei era fiica lui Grigore Cantacuzino-Paşcanu şi a Elenei
Brâncoveanu, fiind descendentă prin tatăl său chiar din ctitorul Cotrocenilor, Şerban Cantacuzino (bunicul ei, marele logofăt Iordache Cantacuzino, era fiul Mariei Vlasto, fiica Bălaşei
Cantacuzino, fiică a lui Şerban Cantacuzino şi a doamnei Maria) şi nepoată de soră ultimului
Brâncoveanu, banul Grigore; era o persoană educată, cu deosebite inițiative filantropice. În
1843 a înfiinţat un aşezământ pentru fetele sărmane, se pare în hanul „Șerban Vodă”, care va
31
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întâmplător, acest palat fiind zidit de cel mai remarcabil dintre înaintașii săi, Șerban
Cantacuzino. Ambientarea unora dintre interioare a presupus și o adecvare la noua
funcționalitate, în condițiile în care principele Barbu Ştirbei continua să-şi exercite,
şi de aici, îndatoririle lui oficiale, ale unui principe cu vederi iluministe, de
modernizare și reformare a statului. Edificatoare în acest sens este publicarea
programului de audiență la palatul Cotroceni, în fiecare zi, în afară de miercuri, la ora
1235.
În luna octombrie 1852, după ce asistase la manevrele oştirii pe câmpul
Colentinei, Barbu Ştirbei, „însoţit de Ecscelenţia sa, domnul şef al oştirii şi de
amândouă ştaburile, s-a întors la vesela reşedinţă de la Cotroceni, trecând prin
politie în fruntea oştirei, împresurat de o numeroasă mulțime de oameni”36. În august
1853, în salonul din palatul Cotroceni, principele Știrbei oferea un dejun prinţului
Gorceacov şi generalilor ruşi ajunși în capitală37. Izbucnise un nou conflict militar
între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, de data aceasta susținut de Marile Puteri
occidentale, pentru stăpânirea Crimeii (1853-1856), teritoriul țărilor române fiind din
nou ocupat de unii sau alții dintre beligeranți. Principele Barbu Ştirbei, la sugestia
autorităților otomane, a şi părăsit țara în octombrie 1853, stabilindu-se la Viena până
în septembrie anul următor. Mănăstirea Cotroceni, inclusiv palatul, au devenit sedii
ale comandanților ruși, apoi otomani, ceea ce a afectat într-o anumită măsură și
patrimoniul său.
Probabil în 1855 principele Barbu Știrbei a revenit la Cotroceni pe timpul
verii. În luna iunie, arhitectul J. Freiwald/Freywald, posibil solicitat pentru anumite
reparații și amenajări în cadrul mănăstirii Cotroceni, a întocmit planurile clădirilor
din curtea principală, primele pe care le cunoaștem: pe laturile de nord și est, palatul
domnesc (etajul), la care se observă noi compartimentări interioare, inclusiv o scară
în extremitatea de vest, care asigura comunicarea cu parterul, pe latura de sud, casele
egumenești (parter, etaj) împreună cu celelalte încăperi cu portic în față (fostele
chilii), latura de vest, cu turnul clopotniță, plasat central, flancat de fostele chilii și cu
două cuhnii în extremități. Aceasta a fost şi ultima perioadă din domnia lui Barbu
Ştirbei.
În contextul evenimentelor din 1856, prin decizia sultanului Barbu Știrbei își
înceta domnia și pleca în străinătate cu doamna Elisabeta, stabilindu-se la Nisa până
la finalul vieții. Palatul Cotroceni, căruia îi conferise statut de reședință princiară,
avea, însă, să beneficieze în timp de o atenție deosebită din partea succesorilor săi pe
tron și a principalilor arhitecți străini stabiliți la București.
Noi perspective aveau să se deschidă Principatelor Române prin reglementările Congresului de pace de la Paris (1856), referitoare la organizarea internă și
statutul lor internațional, care, prin implicarea deosebită şi acţiunea fermă a

purta mai târziu numele de „Aşezământul Elisabetan. Esternatul de fete”, prima şcoală de
fete, cu un alt sediu, în Calea Rahovei, reorganizată după 1850/1856. Doamna Elisabeta
Știrbei, ca și cumnata sa Maria Bibescu (născută Văcărescu), au promovat la nivelul elitei
feminine costumul popular românesc, înaintea Elenei Cuza și a reginelor Elisabeta și Maria.
35
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 121.
36
Vestitorul Românesc, nr. 83, 1852.
37
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 122.
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reprezentanților elitei române, au condus la Unirea Munteniei cu Moldova în ianuarie
1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza pe tronul ambelor țări române.
Palatul Cotroceni a devenit reședință pentru domnul Principatelor Unite,
Alexandru Ioan Cuza, şi soţia sa, doamna Elena (născută Rosetti), încă din august
1859, în condițiile în care la palatul domnesc de pe Podul Mogoșoaiei se executau
lucrări de renovare și mobilare38. Aici, la finalul lunii, primea principele Cuza confirmarea recunoașterii dublei sale alegeri, ceremoniile de investitură desfășurânduse, însă, într-un cadru restrâns.
La Cotroceni, intervenții de renovare şi dotări interioare sunt consemnate încă din 1860, însă lucrări semnificative de reamenajare s-au realizat începând cu anul
1862. Dispunând de resurse financiare superioare predecesorului său, din inițiativa și
cu aprobarea principelui Cuza, din luna martie s-au contractat pe seama Ministerului
de Externe două credite, la început de 4.000 de galbeni, suplimentați apoi cu 600 de
galbeni, alocați redecorării interioarelor, recondiționării unora dintre piesele de
mobilier existente și comandării unor mobile noi, obiecte ambientale şi servicii de
masă39. Sub coordonarea arhitecților Petre Tabai40, Carol Benisch (Scarlat Beneş)41
şi Johann Schlatter42, prin opțiunile estetice și ale familiei princiare, palatul Cotroceni
a devenit o reședință modernă, eleganța unora dintre saloanele europene regăsinduse atunci și în interioarele sale.
François Bruzzesi, U. D'Arsy și Albert Olbrich, intermediari pe lângă manufacturile și magazinele occidentale, au furnizat mobilier nou, obiecte decorative și
servicii de masă, dar s-au adresat comenzi și direct firmei Levi&Worms din Paris. Sa apelat și la furnizori bucureșteni, precum Vasile Grigoriati sau Vasile Iordanovici,
iar o bună parte a mobilierului existent a fost reînnoită, reparații și o nouă tapisare a
unor piese de mobilier fiind executate în atelierul lui Pavel Rădulescu43.
Calitățile estetice ale mobilelor, argintăriilor și porțelanurilor ce le decorau
interioarele au precumpănit întotdeauna și în opțiunile elitelor române, dar acum și la
Cotroceni, și la palatul domnesc oficial, tendința a fost spre o anumită coerență
stilistică a ansamblului unei camere. Nu deținem informații dacă intervențiile au vizat
și decorația parietală, însă pentru mobilier și obiecte de artă decorativă s-a manifestat
preferința, în special, pentru stilul la modă în epocă, Napoleon III/Second Empire, un
ANIC, Fond Mănăstirea Cotroceni, Dos. nr. 202/1849, f. 6.
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 151, 157; Constantin Căzănișteanu, Palatul Cotroceni
în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în vol. „Studii şi Articole de Istorie şi Istoria
Artei”, Muzeul Naţional Cotroceni, p. 126-128; M. Constantin, op. cit., p. 23-24; un galben
echivala cu 31,5-32 lei, 4.000 de galbeni echivalau cu 126.000 lei, 600 galbeni, cu 18.750 lei.
40
ANIC, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dos. nr. 996/1862; era un arhitect
italian, angajat la propunerea lui Barbu Ştirbei (1844).
41
Ibidem, Dos. nr. 1.308/1862; Oana Marinache, Carol Benisch, 50 de ani de arhitectură,
București, Editura Istoria Artei, 2015: era un arhitect ceh, venit în Ţara Românească în 1847,
care a coordonat lucrări de renovare și la mănăstire şi palat (1860-1862, 1865).
42
Horia Moldovan, Johann Schlatter, cultura occidentală și arhitectura românească (18311866), București, Editura Simetria, 2014: era un arhitect elveţian (1808-1865), lucrase și cu
Karl Mayer la amenajarea grădinii Kiseleff.
43
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 172-173; ANIC, Fond Ministerul Agriculturii și
Domeniilor, Serviciul Bunuri, Dos. nr. 1.308/1862 (întreg dosarul se referă la achiziţiile făcute
pentru palatul Cotroceni din aceste credite).
38
39
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stil eclectic, caracterizat prin somptuozitate şi policromie, dar și cu o anumită preocupare pentru confort44. În primele documente denumirea unora dintre saloane era
determinată de cromatica textilelor care le ornamentau – salonul roşu, galben,
albastru, verde, alb –, identificare ce nu se va mai regăsi în inventarele ulterioare, în
care numele încăperii era conferit de destinația ei.
În dispoziția interioarelor se menține delimitarea anterioară între saloanele de
recepție – „salonul cel mare”, „sala de mâncare”/„sofrageria” –, apartamentul
domnului – camera de dormit, camera de toaletă, cabinetul de lucru –, plasat probabil
tot pe latura de est, și apartamentul doamnei – iatacul, camera de toaletă, salonul –,
situat pe latura de nord și comunicând cu parterul, unde se amenajaseră și încăperile
de aici, se pare la dispoziția principesei Elena. Pe lângă camerele persoanelor aflate
în serviciul direct al familiei princiare, adjutant, camardinier și cameristă, a fost
amenajată și o sală („cancelarie”) destinată secretarului domnului, marcând o nouă
organizare şi extindere a personalului Curţii princiare. În amenajarea interioară,
principele Cuza preferase pentru dormitorul său mobile din mahon/acaju, comandate
la Paris, în cabinetul de lucru mobile din palisandru, cu anumite aplicații din bronz
aurit, în salonul cel mare canapele, divanuri, fotolii, scaune, din lemn de acaju.
Principesa Elena optase pentru mobilele din palisandru și abanos în dormitor, pentru
mahon la mobilierul din odaia de toaletă și pentru nuc la cel din salon. În camerele
personalului de serviciu, mobilele erau din lemn de nuc, arin și stejar45. Încăperile
erau ambientate cu diverse obiecte de artă decorativă, pendule, ceasuri, sculpturi,
oglinzi, diferite vase ornamentale, comandate în capitala franceză.
Întrucât reședințele princiare reamenajate erau spaţiile în care familia princiară organiza recepții, dinee, serate, diferite primiri, protocolul de la Curte a impus
comandarea unor deosebite servicii de masă de la Christofle, din argint sau aliaj de
argint cu cupru (Ruolz, model englezesc), din porțelan de Sèvres sau sticlărie de
Boemia; „pentru complectarea serviciului palatului două serviţe elegante de la domnul Fransua Bruzesi, 4 mese lucsoase de la domnul d'Arcy”46. Diferite ceremonii erau
organizate şi în reşedinţa de la Cotroceni, cea mai semnificativă fiind sărbătoarea
onomastică a principelui Cuza, Sfântul Alexandru, celebrată pe 30 august47.
Clădirile de la Cotroceni necesitau însă în fiecare primăvară, înainte de
sosirea familiei princiare, anumite reparaţii, executate şi în anii 1864-65, conform
planurilor arhitecţilor Gaetano Burelli şi Carol Benich, intervenţii care i-au conferit
noul aspect48. În 1864, în turnul clopotniţei fusese montat un ceas de către orologierul
Jules Enderle, care se va preocupa pentru buna lui funcţionare şi sub urmaşul lui
Cuza, principele Carol 49 . Pentru administrarea reședinței de la Cotroceni se desemnase şi un intendent permanent – N. Vasilescu (1860), N. Niţescu (1863) şi Marin
Serghiescu (1864-1866).
M. Constantin, op. cit., p. 24.
ANIC, Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Serviciul Bunuri, Dos. nr. 1.306/1862, f.
82-86 și Dos. 1.308/1862, f. 19; Istoria Cotrocenilor în documente, p. 152-155.
46
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 155; M. Constantin, Palate și colibe regale din
România, București, Editura Compania, 2007, p. 51-53.
47
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 171, 184.
48
Ibidem, p. 197-198; Gaetano Burelli era un arhitect italian (1820-1896).
49
Ibidem, p. 240.
44
45
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La Cotroceni, la finalul lui iulie 1862, sensibilizată de situaţia micuţilor
orfani lipsiţi de îngrijirea şi căldura sufletească a familiilor şi apreciind demersul în
acest sens al doctorului C. Davila şi al soţiei sale, Ana, principesa Elena Cuza punea
piatra de temelie a unei instituții caritabile, „Azilul Elena Doamna”, pe care o şi lua
sub patronajul său direct şi pentru care şi aloca o mie de galbeni din caseta sa
personală. La îndemnul principesei, s-a realizat o deosebită mobilizare a societăţii
româneşti în primul act de subscripţie publică pentru un act filantropic – zidirea
acestui aşezămât pentru copii defavorizați, reexperimentat, ulterior, în construirea
Ateneului Român 50 . În îndemnul adresat doamnelor române să contribuie la edificarea lui, doamna Elena Cuza argumenta cu responsabilitatea lor în educarea tinerei
generaţii: „Naţiunea română (...) va fi în viitor aceea ce femeile române vor voi să
fie. (...) ele sunt chemate ca mame, înainte de alţii, a lucra pentru creşterea unei
generaţiuni în viitor”51. În martie 1863 şi principele Al.I. Cuza aloca suma de 1.600
galbeni din lista sa civilă pentru continuarea lucrările de construcţie la această
instituţie filantropică, care a beneficiat de suportul financiar al unei bune părţi a elitei
sociale şi culturale româneşti şi care va intra sub protecţia şi a reginelor Elisabeta şi
Maria52. Și epitropul mănăstirii Cotroceni a donat 6.300 de lei, alături de stareţii altor
mănăstiri, pământene sau închinate.
În efortul său reformator, de reorganizare a armatei pe baze moderne, din
dispoziția lui Alexandru Ioan Cuza s-a constituit tabăra militară pe platoul din fața
mănăstirii Cotroceni de atunci, întreaga zonă fiind concesionată Ministerului de
Război. În cadrul manevrelor din august 1863, tânăra armată defila în faţa publicului
bucureştean, încântat de spectacol53.
În aceste spații, principii Alexandru şi Elena Cuza îşi vor fi primit oaspeții,
precum consulul francez Tillos în 186154, şi vor fi fost gândite și discutate cu miniștrii
și consilierii unele dintre reformele şi legile care au continuat, la un nivel superior şi
cu resurse sporite, procesul început anterior de modernizare a societăţii românești.
De la Cotroceni era înaintată preşedintelui Consiliului de miniştri, în august 1862,
propunerea de înființare a unui Colegiu Român la Paris, unde se instruiau majoritatea
tinerilor români ce plecau în străinătate pentru studii, având drept menire o organizare
mai eficientă a pregătirii lor, căruia să i se adauge o capelă, o bibliotecă şi, mai târziu,
un muzeu55.
Reformele adoptate de principele Cuza şi de către unii dintre miniştri, cu
aceeaşi gândire politică, au determinat nemulțumiri, adversități, iar unele dintre actele
şi deciziile sale i-au îndepărtat chiar pe colaboratorii fideli. În februarie 1866 era silit
să abdice; aici, la Cotroceni, unde trăise clipe plăcute, i-a fost dat să-şi petreacă şi
ultima noapte, înainte de a porni pe drumul nefericit al exilului. Dincolo de toate, în
Ibidem, p. 158-59, 164-169; G.M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupescilor (Sf. Elefterie)
şi Grozăvescilor, Bucureşti, 1902, p. 210-213; Mirela Tîrnă, Azilul „Elena Doamna” (18621884), în vol. „Studii şi Articole de Istorie şi Istoria Artei”, p. 139-142; M. Constantin, Palatul
Cotroceni, p. 20-23.
51
Apud G.M. Ionescu, op. cit., p. 213.
52
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 178.
53
Ibidem, p. 183-184.
54
Ibidem, p. 143.
55
Ibidem, p. 169-171.
50
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scurta sa domnie principele Cuza se dovedise un „om nou la vremurile noi” care se
deschideau societăţii româneşti, creând, alături de colaboratorii săi, principalele fundamente pentru modernizarea statului român. Pentru Cotroceni, schimbarea fusese
esenţială, numele său fiind de acum asociat cu reşedinţa de vară a principelui ţării şi
nu cu vechea ctitorie cantacuzină, funcţia spirituală cedase, aproape exclusiv, locul
celei rezidenţiale.
Provenit dintr-un perimetru geografic cu veritabile castele și palate, principii
de Hohenzollern, deţinând de altfel unul dintre cele mai frumoase castele din spaţiul
german, este de înţeles de ce în 1866, când urca pe tronul României, principele Carol
era decepţionat de noile sale reședințe, palatul domnesc din București și cel de la
Cotroceni. Deşi se realizaseră modernizările anterioare, ele nu corespundeau aşteptărilor sale, astfel că anumite renovări şi remobilări ale ansamblului Cotroceni s-au
succedat în anii următori, coordonate de arhitecţii Gaetano Burelli, Carol Benisch,
M. Capuţineanu, T. Teodorini. Pentru decoraţia interioară, principele Carol a apelat,
în principal, la Martin Stöhr, artizan din ducatul Baden, devenit sculptor-tâmplar al
Curţii princiare, apoi regale56. Apartamentele şi saloanele erau reamenajate pentru
principele Carol, apoi, din 1869, şi pentru soţia sa, principesa Elisabeta de Wied, şi
apoi pentru fiica lor, principesa Maria (născută în1870), în vederea rezidenţei lor la
Cotroceni, din luna mai până în luna octombrie, în zilele toride de vară bucureşteană
sau atunci când palatul oficial era în reamenajare. Principesa Maria a fost botezată în
biserica de la Cotroceni şi, din nefericire, peste numai câţiva ani a fost înmormântată
în parcul de la Cotroceni (1874).
În mai 1872, principele Carol discuta cu arhitectul C. Benisch extinderea
clădirilor din partea dreaptă şi reconstruirea „celei actuale, spre a-i da o înfăţişare mai
demnă de un palat princiar al ţării”57. Totuşi, la Cotroceni nu s-au realizat lucrări mai
ample, preocuparea principală a domnitorului vizând remodelarea şi reamenajarea
palatului oficial şi construirea unei alte reşedinţe de vară, palatul Peleş (1879-1883).
Acordând o atenţie deosebită obiectelor de artă în decoraţia interioară58, fiind şi un
pasionat colecţionar, probabil că şi pentru reşedinţa de la Cotroceni principele/regele
Carol a comandat mobilier, sculpturi, porţelanuri, argintărie în stilurile preferate.
În mod asemănător antecesorilor săi, în perioada cât locuia la Cotroceni Carol
I nu renunţa la îndatoririle sale oficiale, în aceste spaţii fiind discutate şi aprobate
măsuri şi reglementări importante privind modernizarea instituţiilor statului şi a
societăţii româneşti. În timpul războiului ruso-turc, pentru români războiul de
Independenţă (1877), familia princiară i-a invitat la Cotroceni pe ţarul Alexandru al
II-lea, pe fiii săi şi pe marele duce Nicolae, oferindu-le un dejun. În acelaşi context,
principesa Elisabeta a amenajat în curtea palatului un spital pentru răniţi, de care s-a
preocupat în mod deosebit 59 . Principesa Elisabeta a acordat o atenţie specială şi
Azilului Elena Doamna, aflat în administrarea Eforiei Spitalelor Civile, căruia i se
M. Constantin, Palate și colibe regale, p. 82.
Istoria Cotrocenilor în documente, p. 226-227. Nu dispunem de informaţii privind clădirile
la care se refereau şi dacă au fost executate lucrările; oricum nu s-a realizat o reconstruire a
palatului, poate numai anumite transformări ale faţadelor şi în interior.
58
M. Constantin, op. cit., p. 82.
59
Adrian Silvan Ionescu, Cotrocenii la 1877, în vol. „Studii şi Articole de Istorie şi Istoria
Artei”, p. 145-153.
56
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alocau în 1874 fonduri pentru terminarea clădirii şi zidirea unei capele. De altfel,
principele Carol a cumpărat şi locul din vecinătate, cu Fântâna Brâncoveanului, pe
care l-a donat Eforiei Spitalelor, în folosul acestui Azil60.
Obţinerea independenţei României a determinat şi statutul său în plan internaţional, în 1881 fiind proclamată Regat. În luna mai, la palatul Cotroceni s-au
desfăşurat o parte dintre serbările prilejuite de încoronarea regelui Carol şi reginei
Elisabeta, la care au participat fratele său, principele Leopold, cu cei doi fii, Ferdinand
şi Carol.
În perioada 1882-1885, când la palatul regal din Bucureşti se executau lucrări
de modernizare şi extindere, sub coordonarea arhitectului Paul Gottereau, reşedinţa
de la Cotroceni a fost pregătită pentru locuirea familiei regale şi pe perioada iernii61.
Însă, după zidirea castelului Peleş (1883), Cotrocenii îl vor primi mai rar pe oaspetele
regal.
Destinul, dar şi arhitectura palatului se vor modifica esenţial începând cu anul
1893, când regele Carol a decis ca ansamblul Cotroceni să devină reşedinţa permanentă a tinerilor principi moştenitori, Ferdinand de Hohenzollern şi Maria de
Edinburgh. După planurile arhitectului francez Paul Gottereau, în mai puţin de doi
ani vechiul palat cantacuzin a fost extins, remodelat şi redecorat în stilul eclectismului
francez, promovat în arhitectura epocii. Pentru Cotroceni se deschidea o nouă etapă,
poate cea mai semnificativă din existenţa sa.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Planul lui Anton Heft (1852).
Fig. 2 – Palatul domnesc.
Fig. 3 – Palatul domnesc.
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Istoria Cotrocenilor în documente, p. 228.
Ibidem, p. 238.
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CONSIDERAȚII PRIVIND STEAGURILE MEDIEVALE
DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ ȘI MOLDOVA
Maria-Mihaela AVRAM1
CONSIDERATIONS REGARDING MEDIEVAL FLAGS
FROM ȚARA ROMÂNEASCĂ AND MOLDOVA
ABSTRACT
Flags have been a form of identification, or a form of communicating messages, since
ancient times. During the Middle Ages flags came to be used as heraldic device in battles.
Flags can play different roles in religion, too. They are also used as a symbol or for decoration.
We intend to present Middle Age flags from Moldova and Ţara Românească,
revealing their history, form, color, symbols and position in the army, as well as documents
describing them.
Keywords: flag, Middle Age, history, symbols, army.

Steagul, sub diferitele sale forme şi denumiri, a avut şi are un rol însemnat în
istoria comunităţilor. Fie că este vorba de prapurul bisericesc, de stindardul de luptă,
de steagul de nuntă sau de drapelul naţional, acest obiect a stârnit emoţii puternice,
punând în mişcare mase mari de oameni pentru care el nu era un simplu obiect, ci un
simbol important al comunităţii din care făcea parte.
Steagurile nu sunt numai simboluri cu o extraordinară forţă de mobilizare a
maselor, ci sunt într-o măsură mai mică sau mai mare şi obiecte de artă, deoarece
multe au fost executate artistic, uneori pe materiale scumpe, cu fir de aur şi argint,
tocmai pentru a sublinia importanţa lor şi a avea un efect suplimentar în timpul
ritualurilor în care erau folosite.
Termenul de steag, în sens larg, poate fi utilizat în diferite ipostaze:
- din punct de vedere al vieții politico-militare, denumit drapel, respectiv,
stindard de luptă;
- din punct de vedere religios sub forma prapurului,
- în manifestările tradiţionale desemnat cu termenul de steag de nuntă și al
cetelor de căluşari.
În marină se folosesc termenii de pavilion, fanion, geac, iar pentru cavalerie
se folosește termenul de stindard. Acelaşi termen de pavilion este folosit pentru a
numi steagul familiei regale.
În Ţările Române, în Evul Mediu termenul de steag avea următoarele
înţelesuri:
a) însemn militar, steag sau prapur sau vexillum sub care se adunau oştenii
unei unităţi şi purta pe el semnele distinctive ale unităţii sau categoriei de oşteni căreia
îi aparţinea;
1
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b) unitate militară a Ţării Româneşti şi a Moldovei, formată dintr-un număr
variabil de oşteni, în secolele XIV-XVI având efective mai mari, iar în secolul al
XVII-lea devenind subunitate a căpeteniei, cuprinzând 50-100 de oşteni;
c) steagurile breslelor;
d) steag de domnie sau steag al ţării.
Sub suzeranitatea otomană, steagul domniei era primit de la Poartă, fiind
numit şi steag împărătesc, tuiuri2.
Steagurile de luptă, steaguri iconografice, cu simbolistică creştină, erau des
întâlnite, iar după ce se învecheau şi nu se mai întrebuinţau în luptă erau păstrate în
biserici şi mănăstiri, folosite la procesiuni, ca urmare a imaginilor religioase cu care
erau decorate3.
În Ţara Românească, simbolurile cele mai vechi, din care s-au dezvoltat dea lungul vremii cele noi, erau: vulturul, steaua heraldică (soarele), semiluna, creanga
de ienupăr şi crucea.
Cele mai vechi însemne pe steagurile moldovene erau capul de bour cu stea
între coarne, încadrat între o roză (mai târziu soare) şi o semilună. Legenda spune că
şi steagul voievodului Bogdan avea aceste însemne4. Culoarea era la fel de importantă
ca emblema sau figurile sfinţilor reprezentaţi pe steag5.
Semnificaţia steagului este dată atât de materialul din care e confecţionat, de
forma lui, de culoare, dar şi de poziţia pe care steagul o ocupă în cadrul armatei6,
poziţie stabilită prin regulamente militare.
Informaţii legate de acestea le găsim în lucrarea lui Mauricius, Arta Militară7,
un adevărat tratat de tactică şi strategie militară. Este de fapt un manual de război,
scris la sfârşitul secolului al VI-lea şi atribuit lui Mauricius. Lucrarea este compusă
din douăsprezece cărţi sau capitole, inegale ca extindere, fiind cea mai întinsă şi mai
bogată scriere de această natură8. Cele mai multe informaţii privind mărimea, culoarea şi poziţia steagurilor le întâlnim în cartea a doua, însă referiri la steaguri există
şi în cărțile unu și șapte.
În Ţările Române, steagurile au devenit simboluri ale întregii comunităţi,
reprezentând naţiunea respectivă. Pe „steagul cel mare”, care desemna statul, erau
reprezentate elemente heraldice ale stemei, brodate sau pictate. Materialul din care se
confecţiona era mătasea, în general roşie pentru Moldova şi albă sau deschisă pentru
Ţara Românească, dar existau şi excepţii.

Vladimir Mischevca, Ion Negrei, Alexandru Nichitici, Simbolurile Ţării Moldovei (Din
istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. XIV-XIX), Chişinău, 1994,
p. 31; Jean N. Mănescu, Stema Moldovei, în: „Magazin Istoric”, nr. 5, 1972, p. 38-39.
3
Constantin Razachevici, Steagurile militare ale Ţării Româneşti şi Moldovei în veacul al
XVII-lea, în: „Revista de Istorie”, tomul 29, nr. 8, 1976, p. 1211-1212; Adina BerciuDrăghicescu, Tiberiu Velter, G.T. Iscru, Aurel David, Tricolorul României: Simbol al unității,
integrității și suveranității naționale, București, Editura Sigma, 1995, p.10.
4
Adina Berciu-Drăghicescu ș.a., op. cit., p. 30.
5
Ibidem, p. 17.
6
Vezi Anexele 1, 2, 3.
7
Mauricius, Arta militară, București, Editura Academiei RSR, 1970, p. 423.
8
Ibidem, p. 8.
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Înlocuirea „balaurilor” cu „icoanele creștinești” a reprezentat momentul în
care poporul român a renunțat la vechile simboluri. Sfântul Gheorghe, devenit
patronul bisericii ortodoxe române, a ucis „balaurul”, marcând începutul luptei pentru
apărarea credinței creștine, dar nu l-a exclus din simbolistica românească. „Balaurul”
(dragonul) s-a întors pe pământ românesc din Europa Centrală, unde catolicismul a
dat o nouă interpretare simbolisticii sale, când unul dintre fiii lui Mircea cel Bătrân,
Vlad, a obținut sprijinul împăratului Sigismund de Luxemburg pentru a ocupa tronul
Țării Românești în competiția cu frații săi, în schimbul acordării călugărilor dreptul
de a răspândi catolicismul în Țara Românească9. El a fost cel care a adus din nou
dragonul pe pământ românesc, dar sub semnul crucii catolice, în calitatea de cavaler
al Ordinului Dragonilor. Dragonul s-a păstrat pe monedele emise de Vlad Dracul,
precum și pe stema acestui voievod, încrustată pe turnul Mănăstirii Argeș10. Pe plaiurile românești, a fost regăsit celălalt dragon, păstrat „sub semnul lupului în
interiorul obștilor sătești”11.
Printre cele mai vechi atestări documentare privind existența steagului la
români poate fi relatarea cronicarului bulgar Paisie de Hilandar. Referindu-se la
bătălia de la Rovine, cronicarul explică înfrângerea turcilor și moartea cronicarului
sârb Marco Cralevici astfel: „(...) a văzut icoanele creștinești înaintea armatei
valahice, lăcrimă și nu mai voi nicidecum să lupte cu creștinii”12. Probabil că ceea ce
cronicarul Paisie numea icoane creștinești nu erau decât steagurile oastei Țării
Românești. Spre confirmarea acestei idei, slavistul I. Bogdan susținea că „nu era nicio
deosebire între steagul bisericesc, numit prapor, și steagul folosit pe câmpul de
luptă”13. Drept urmare, atunci când steagurile ostășești se învecheau sau nu se mai
întrebuințau pe câmpul de luptă, ele se păstrau în biserici, fiind folosite pentru
alaiurile religioase14. Cu toate că există această mare asemănare, steagul ostășesc avea
în plus înfățișată stema țării.
În ceea ce privește steagurile Țării Românești din această perioadă, avem
doar lucrarea lui Ciro Spontoni, Historia della Transilvania, unul dintre secretarii
generalului Gheorghe Basta, care descrie evenimentele de la 13 noiembrie 1594.
Despre steagul mare al Țării Românești afirma că era confecționat din damasc alb,
decorat cu un corb aflat pe o frunză de ienupăr verde și care avea în cioc o cruce de
argint, suflată cu aur. Tot același autor, vorbind despre bătălia de la Mirăslău din
septembrie 1600, dintre austrieci în frunte cu Basta și Mihai Viteazul, afirma: „(...)
mai întâi însă porunci (Mihai-n.n.) să-i aducă steagul cel mare, steagul țării. Acest
steag, foarte vechi și privit de români ca sfânt, era de damasc alb, având zugrăvit un
corb, pe un câmp verde, purtând în cioc o cruce roșie și îndoită. Mihai puse de-l
Adina Berciu-Drăghicescu ș.a., op. cit., p. 48; Istoria militară a poporului român, vol. II,
București, 1986, p. 66.
10
Ibidem, p. 49.
11
Ibidem.
12
Revista istorică română, București, 1939, p. 265; C-tin Ucrain, op. cit., p. 10.
13
Analele Academiei Române, București, 1880, p. 90.
14
C-tin Ucrain, op. cit., p. 13; Nicolae Iorga, Steagul lui Mihnea vodă Radu în Muzeul Istoric
din Belgrad, în: „Analele Academiei Române”, seria II, tomul XXXVI, București, 1914, p.
529-531.
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scoaseră de pe lancea pe care era atârnat și îl vârî în sânul său, dând astfel pildă la
ofițerii săi de făcură asemenea spre a scăpa cât mai multe steaguri”15.
Spontoni descrie și ceremonia primirii grandioase pe care Radu Șerban
(1602-1611) o face reprezentatului împăratului Austriei, care venise să-i aducă un
steag ca semn de întărire a domniei. Steagul trimis era din damasc roșu, țesut cu flori
de aur, cu două vârfuri, pe el având acvila imperială, încoronată cu o diademă
împărătească și ținând în gheare un crucifix; pe cealaltă parte, era emblema Casei de
Austria simbolizând toate țările aparținătoare. După ce domnul primi steagul din
mâinile trimisului, aduse mulțumiri Maiestății Sale, asigurându-l de credință până la
moarte. Spontoni a spus că se formă cortegiul pentru intrarea în capitală: pedestrimea
mergea în șiruri de câte patru, iar după ea două steaguri ale țării: unul de damasc alb,
având reprezentat pe el corbul cu crucea dublă, iar celălalt de culoare roșie purtând
chipul Fecioarei, cu hieroglife16. Între acestea două a fost așezat steagul împărătesc.
La începutul domniei lui Matei Basarab, steagul care sta în fața oștirii sale în
lupta de la Plumbuita din 1634, îl avea reprezentat pe Arhanghelul Mihail cu sabia
întinsă, după mărturia lui D. Fotino. Relatarea își găsește o posibilă confirmare în
Letopisețul Cantacuzinesc, care ne arată că în lupta amintită „hasna (în folosul-n.n.)
lui Matei vodă au fost arhanghelul Mihail, iar hasna Radului Vodă a fost Orac Mîrzea,
capul tătarilor”17.
Steagul domnesc din vremea lui Mihnea al III-lea (1658-1659) se abate
oarecum de la tradiție, reprezentarea țării nemaifiind un însemn religios. Acesta a fost
studiat de către N. Iorga, care-l descrie astfel: „Pe o bucată de moire roșie-vișinie cu
ape: 139 de centimetri lungime (145 cu franjuri – de aceeași culoare-cu tot) și 105
de lățime (...), între soarele și luna de pe monede și peceți stau literele. Mai jos, de o
parte și de alta, se înșiră stele: douăsprezece în stânga, cinci în dreapta, care se unesc
jos prin alte trei stele. Stema înfățișează întâi o mai mare coroană, apoi o alta mai
mică peste capetele unui vultur bizantin, sprijinit de lei cu gura căscată, iar jos penele
cozii se află între cele două chipuri împărătești, obișnuite, încă din al XV-lea veac, în
pecetea cea munteană (cea mică având vulturul cu un singur cap). La dreapta, spre
suliță mai e o cruce, în celălalt sens, cu tivituri de un albastru deschis și însemnarea
îndatinată a biruinței creștine: În Isus Hristos biruință”18. Inscripția de căpetenie are
acest cuprins: „IO MIHAIL RADU, CU MILA LUI DUMNEZEU: DOMN AL
UNGROVLAHIEI ȘI AL PĂRȚILOR MEGIEȘE ARHIDUCE”19.
Cu ocazia asediului Vienei (1683) de către turci, la care participă domnul
Țării Românești, Șerban Cantacuzino, sunt descrise steagurile oștii române ca având
pe o parte crucea și pe cealaltă Sfânta Fecioară Maria, a cărei reprezentare o întâlnim
și pe steagul lui Radu Șerban20.
Un alt stindard este cel a lui Constantin Brâncoveanu, steag domnesc, care
este posibil să fi fost și steag al țării; acesta este păstrat la Mănăstirea Horezu în formă
de gonfalon, având pe o parte brodată stema Țării Românești și sfinții împărați
Anton Velcu, Steagurile României, în „Enciclopedia României”, vol. I, p. 76.
Ibidem.
17
C-tin Razachevici, op. cit., p. 1203.
18
Vezi Anexele 1-3.
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N. Iorga, op. cit., p. 532-533.
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Constantin și Elena cu inscripția: „KONSTANTINUS BRANCOVAN, VALACHIAE TRANSALPINAE PRINCEPS, ANNO DOMINI 1698”, iar pe cealaltă
față scena Botezului Domnului21.
Pentru Țara Românească fondul era de preferință alb, iar pentru Moldova era
roșu. Ca aspect comun avem imaginile religioase, respectiv simbolurile religioase
care apar alături de stemă sau pe una din părțile steagului, separat de stemă. Prin
aceasta este contrazisă teza istoricului Anton Velcu, care neagă reprezentarea sfinților
pe steagurile țării, pe motivul că acestea erau confecționate în afara țării, probabil la
Constantinopol și veneau din partea sultanului, care era de altă religie decât cea
creștină 22 . Existența simbolurilor religioase, a reprezentărilor de sfinți, indiferent
unde au fost confecționate, este dovedită prin descrierile steagurilor domnești, care
erau și steagurile țării, din secolele XVI-XVII. Astfel, pe unul din steagurile lui Radu
Șerban apar reprezentate Maica Domnului și crucea ținută în cioc de corb. Pe steagul
lui Mihnea al III-lea apare înscris „În Isus Hristos biruință”. Pe steagul lui Constantin
Brâncoveanu, stema este flancată de sfinții Constantin și Elena, și pe partea cealaltă
este redată scena botezului lui Iisus Hristos. Menținerea reprezentărilor religioase
poate fi sesizată și în cazul steagurilor mici pentru ambele țări române23.
O etapă importantă în istoria steagului începe cu prezenţa culorilor naţionale
în cromatica steagurilor Ţărilor Române.
Conform științei heraldice, semnificația celor trei culori este următoarea:
- roșul este simbolul măririi, bravurii, îndrăznelii și generozității, dar simbolizează de asemenea sângele vărsat în lupte, puterea de viață;
- galbenul este simbolul forței, bogăției, virtuții, dar reprezintă și holdele aurii
de grâu din timpul verii;
- albastrul reprezintă cerul, simbolizează blândețea, frumusețea, loialitatea,
noblețea24.
Folosirea cu predilecţie a celor trei culori nu este o noutate, utilizarea lor
preferenţială fiind constatată documentar la începutul secolului al XV-lea în cărţile
bisericeşti, manuscrise şi apoi în cele tipărite, în ţesături, broderii şi picturi. Cromatica
din unele portrete, scene, chenare ale manuscriselor, cromatica blazoanelor unor
domni şi boieri, costumele militare de la mijlocul Evului Mediu românesc, coloristica
stemelor Ţărilor Române sunt dovezi ale folosirii cu predilecţie a celor trei culori:
roşu, galben şi albastru cu diferite nuanţe.
Pentru Moldova, cele mai vechi drapele păstrate sunt cele din perioada domniei lui Ștefan cel Mare. Astfel, au fost păstrate două „steaguri” descoperite la
mănăstirea Zografu de la Muntele Athos și un stindard lung cu vârful rotunjit, dungat
vertical și armoriat la hampă cu capul de bour, atestat de către o gravură, care
ilustrează lupta de la Baia din 1467 și este inclusă în ediția din 1488 a Cronicii lui
Johannes de Thurocz.
Unul dintre steagurile păstrate în biblioteca mănăstirii Zografu de la Muntele
Athos are în câmp pe Sfântul Gheorghe pe tron, încoronat de doi îngeri cu o coroană
http://www.istorie-pe-scurt.ro/istoria-drapelului-din-antichitate-pana-in-epoca-moderna/.
Al. Velcu, op. cit., p. 77.
23
Ibidem.
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cu nestemate, înveșmântat militărește, cu două tunici, cea dedesubt verde, largă de la
mijloc spre poală, coborând până la genunchi, învârstată cu fâșii de piele brodată,
picioarele cu coturni vișinii și sandale, odihnind deasupra unui balaur cu trei capete,
cu aripile verzi25. Îngerul din dreapta Sfântului Gheorghe ține în mână o sabie, iar cel
din stânga un scut. Ei sprijină în mâinile lor și coroana26.
De formă rectangulară (înălțime 110 cm, lățime 90 cm), avea suportul de
pânză, acoperit cu o foaie de mătase, care a fost ulterior înlocuită cu o catifea roșiegranat, figurile fiind conturate cu fir de aur, azi decolorat, figurile și mâinile fiind de
mătase ivorie, părul de mătase castanie, tronul având ornamentele de mătase peruzea,
materia compoziției, relieful fiind alcătuit dintr-o țesătură de fire lungi de in, de aur
și de mătase27. Nestemate, din care doar două au mai rămas, împodobeau coroana
sfântului.
Pe cealaltă parte este reprezentată Învierea Domnului cu troparul respectiv.
Inscripția, brodată cu fir de aur, argint și mătase, pe fond de atlas roșu, în traducerea
lui I. Bogdan și revizuită de profesorul Ion Radu suna astfel: „O, răbdătorule de
patimi și purtătorule de biruință, mare mucenic Gheorghe, care în nevoi și nenorociri
ești grabnic apărător și cald ajutător și celor necăjiți bucurie nespusă, primește de la
noi și această rugăciune a smeritului robului tău, domnul Ioan Ștefan voievod, din
mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, păzește-l neatins în acest veac și în cel
viitor, cu rugăciunile celor care te cinstesc, ca să te proslăvim, în veci, Amin. S-a
făcut la veleatul 7008 (1500), iar al domniei 43”28.
Acest steag va reveni României după Primul Război Mondial, la solicitarea
din 1917 a consulului României la Salonic. Comandamentul Armatei Levantului,
aliate, a dispus ca steagul să fie luat de un detașament francez, condus de un ofițer
rus, de la Mănăstirea Zografu și trimis la Paris, prin Legația României din capitala
Franței. El va reveni Muzeului Militar Național, iar în 1971 a fost dat Muzeului
Național de Istorie.
Cel de al doilea steag păstrat la mănăstirea Zografu avea forma unui prapor
cu trei prelungiri atârnând în partea inferioară. Banda din mijloc este mai lungă decât
celelalte două și sunt împodobite cu flori. La fiecare dintre cele patru colțuri ale
dreptunghiului se află câte un arhanghel, iar un al cincilea pe prelungirea din mijloc
a steagului. Sfântul Gheorghe apare reprezentat pe un cal alb ucigând balaurul; în
fundal dreapta este reprezentată o cetate cu o domniță înaintea sa; deasupra, mâna
Domnului binecuvântând; pe cealaltă față e reprezentat botezul lui Iisus Hristos29.
Ca și în cazul primului steag, inscripțiile au fost traduse de istoricul Ion
Bogdan, și anume: „Biruitorule, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Christos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, tu care ești mântuitorul celor robiți și
apărătorul celor săraci, vindecătorul celor neputincioși și al împăraților tovarăș de

Sergiu Iosipescu, Ștefan cel Mare și vremea sa în Muzeul Militar Național, în: „Revista
Muzeelor”, tomul XL, nr. 3, 2004, p. 35.
26
Ion Bogdan, Două steaguri ale lui Ștefan cel Mare din Muntele Athos, în: „Analele
Academiei Române”, Seria II , Tomul XXIV, 1991-1992, p. 91.
27
S. Iosipescu, op. cit., p. 36.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
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luptă” 30 . Potrivit istoricului I. Bogdan, acest steag, nedatat, pare a fi de origine
rusească.
În afirmarea acestei teze, I. Bogdan ia în calcul elementele ornamentale carel împodobesc și anume florile care se întâlnesc foarte des în ornamentica rusească a
secolelor XV-XVI31. I. Bogdan formulează în această privință două ipoteze, anume:
steagul este o donație rusească atribuită mai târziu de tradiție lui Ștefan cel Mare sau
e numai de proveniență rusească32.
În concluzie, I. Bogdan consideră că acest steag i-a aparținut într-adevăr
domnitorului Ștefan cel Mare, care l-a comandat sau l-a primit din Rusia, având în
vedere relațiile moldo-ruse din timpul domniei, precum și donațiile consistente ale
domnitorului și ale fiului său, Bogdan al III-lea, către mănăstirea Zografu33.
Opiniile istoricilor privind tipurile de steaguri păstrate la mănăstirea Zografu
sunt împărțite. Pe de o parte, au fost considerate steaguri de luptă de către istoricii I.
Bogdan, N. Iorga, C.C. Giurescu; pe de altă parte, au fost considerate prapuri, de către
gen. Radu R. Rosetti34 și istoricul Petre Ș. Năsturel, care însă va reveni asupra acestei
teze.
Aceste „steaguri” sunt de fapt poale de icoane, idee susținută și argumentată
de către P.Ș. Năsturel. Poalele de icoană se așezau sub icoană – icoană împărătească
sau, la praznic, icoana de pe tetrapod –, cu care adeseori seamănă aproape leit. Acele
văluri împodobeau bisericile și locuințele din jur, precum și palatele bizantine ale
lumii ortodoxe. Ele erau scoase afară în zile de sărbătoare, mărind frumusețea slujbelor săvârșite cu acele ocazii35. Argumentele aduse de către Petre Ș. Năsturel sunt
următoarele: dimensiunea mică a „steagului” de 1m/90 cm, lucru care nu permitea
observarea steagului de la distanță, lipsa stemei țării și a celei domnești 36 . De
asemenea, pentru susținerea acestei idei, istoricul ne prezintă similitudinile existente
între aceste poale de icoane din timpul domnitorului Ștefan cel Mare și câteva din
poalele românești păstrate la Muntele Athos, precum și cu icoane expuse la Moscova,
în Galeria Tretiakov, în care apar reprezentați sfinți ostași37.
Descrierea amănunțită a steagului domnesc apare și cu ocazia depunerii
jurământului de vasalitate de către domnul Moldovei regelui Cazimir al IV-lea, al
Poloniei. Steagul domnesc era descris ca fiind „(...) de mătase, de culoare roșie, pe
care erau pictate frumos în aur blazoanele Țării Moldovei (...)”38.

I. Bogdan, op. cit., p. 93.
Ibidem.
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Ibidem.
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Radu R. Rosetti, Steaguri prapure, în: „Buletinul Muzeului Militar Național”, II, nr. 3-4,
București, 1939, p. 3-9.
34
Petre Ș. Năsturel, Steagul „de luptă” al lui Ștefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de
icoană?, în: „Analele Putnei”, I, 1, 2005, p. 47-48.
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Victor Eskenasy, Ștefan cel Mare și Sfânt 1504-2004. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire
Putna, 2003, p. 442-445, 451, 454.
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Tudor-Radu Tiron, Steagurile heraldice ale lui Ștefan cel Mare. Certitudini și ipoteze în
lumina informațiilor mai vechi sau mai noi, în: „Analele Putnei”, VIII, 1, 2012, p. 71-92.
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Coroborând aceste informații cu una din variantele Cronicii (ediția lui
Ratdolt de la 1488), conservată de Biblioteca Națională de la Budapesta, heraldistul
Tudor-Radu Tiron a ajuns la noi concluzii privind cromatica steagului domnesc și a
steagurilor care reprezentau unități ale oștii țării. Steagul domnesc ar fi fost unic, cu
dimensiuni mai mari și lucrat mai frumos, pe fond roșu, decorat cu simbolul capului
de bour39. Steagul domnesc a fost multiplicat, în variate formule cromatice, din rațiuni
de organizare militară40.
De asemenea, Tudor-Radu Tiron consideră că ar fi fost posibil ca același cap
de bour să fi fost redat și în alte modalități (spre exemplu brodat pe pânze împărțite
bicolor, vertical sau orizontal, ceea ce mărește numărul variantelor tehnic posibile),
permițând astfel o cât mai precisă individualizare a unităților, de la steag la ceată și
pâlc – fapt cu totul justificat în vreme de război41. În situația în care o parte din oastea
țării primea sarcina să ducă lupta în mod independent cu o grupare de forțe inamice,
atunci cel ce comanda forțele respective primea un steag separat.
Existența unui număr mai mic sau mai mare de steaguri în această epocă
permitea uneori să se aprecize mărimea efectivelor armate. Felul și numărul steagurilor capturate era un indiciu al importanței victoriei obținute.
Stema reprezentând capul de bour va fi păstrată pe steagul Moldovei și în
secolul al XVI-lea și la începutul secolului al XVII-lea. Astfel, în crochiul lui Bielski
care reprezintă bătălia de la Obertyn din 1531, se vede steagul moldovenesc cu capul
de bour, lucru care confirmă ideea că pe steagul țării era redată stema țării.
O altă reprezentare a stemei țării pe steag este atestată din timpul domniei lui
Ieremia Movilă, căruia i-a fost capturat unul dintre steaguri de către Mihai Viteazul
în bătălia de la Gorăslău sau Guruslău și dăruit împăratului, împreună cu alte steaguri
polone și turcești. Cu acest prilej a fost executat un desen în acuarelă cu acest steag
al Moldovei, la data de 21 august 1601, de către un artist-artilerist al curții imperiale
austriece.
Steagul de investitură trimis de sultan domnitorilor români era de culoare
verde, dar și roșie. În vremea lui Vasile Lupu sunt cunoscute două steaguri aparținând
unor unități militare. În anul 1636 solul polonez G. Karasinski a fost întâmpinat lângă
Iași de oastea moldoveană, care se afla sub două steaguri: unul din ele era de culoare
albastră cu o cruce roșie, iar celălalt era alb cu o bandă roșie. La ieșirea din reședința
domnească solul a fost însoțit de câteva zeci de boieri cu un steag albastru. Considerăm că cele amintite înainte aparțineau unor unități (poate de curteni) călări. În
anul 1664 steagurile călărimii moldovenești aveau o formă dreptunghiulară,
terminându-se prin două vârfuri ascuțite, la fel ca cele întâlnite în armatele Europei
acelei vremi42.
De-a lungul anilor, atât steagurile Țării Românești, cât cele ale Moldovei au
evoluat, simbolurile reprezentate pe ele având mai multe variante, ca în final, odată
cu unirea celor două țări românești, ele să se contopească pentru a semnifica unitatea
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de neam și țară. Ele au contribuit la formarea conștiinței de neam, amintind de faptele
de vitejie ale celor care au stat sub faldurile lor.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – După Mauricius, Arta militară, București, Editura Academiei RSR,
1970.
Fig. 2 – Steag dăruit de Ștefan cel Mare Mănăstirii Zografu. Sursă: https://
www.google.ro/search?q=steaguri+medievale+imagini&tbm=isch&source=hp&sa=
X&v, accesat: 14.06.2019.
Fig. 3 – Steagul Țării Românești pentru navigație, în vremea lui Constantin
Brâncoveanu. Sursă: https://www.google.ro/search?q=steagul+lui+constantin+brancoveanu&tbm=isch&source=iu&ictx, accesat: 17.06.2019.
Fig. 4 – Steagul de luptă a lui Ștefan cel Mare. Sursă: https://melidoniumm.
wordpress.com/2012/10/04/steagul-de-lupta-al-lui-stefan-cel-mare/, accesat: 17.06.
2019.
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CONSIDERAȚII ASUPRA COLONIZĂRILOR FRANCEZE
ÎN BANAT
Teodora-Daniela MOȚ1
CONSIDÉRATIONS SUR LA COLONISATION FRANÇAISE EN BANAT
RÉSUMÉ
Après la conquête de la région du Banat par l'Empire des Habsbourg en 1716, les
Habsbourgs ont agi sur plusieurs fronts pour augmenter le nombre d'habitants. L'un de ces
fronts comprenait la politique de colonisation, élément constitutif du populationnisme et
partie de la doctrine et de la pratique mercantiliste longtemps favorisée par l'Empire des
Habsbourg. En Banat, parmi les nombreuses nationalités colonisées (Allemands, Italiens,
Espagnols, Hongrois, Bulgares, Serbes, Hébreux), ont été inclus aussi les Français d’Alsace,
Lorraine, Luxembourg et des provinces rhénanes. Ainsi, milliers de volontaires ont été
installés dans cette région marécageuse, dépeuplée par les années de guerre. Ces générations
ont contribué à la transformation de la région du Banat dans l'une des granges d’Europe
centrale. Mais on ne peut pas dire que les villages constitués de colons de la province de
Lorraine et du Luxembourg étaient complètement français, ces colons souvent parlant
l’allemand, aussi. Donc, la colonisation française doivent être inclus et pris en compte dans
le contexte plus large de la colonisation des Souabes, c’est pourquoi cette raison au fil du
temps ont émergé de nombreuses hypothèses concernant l’identité ethnique et l'appartenance
de ces colons à la civilisation française, tout cela, ainsi que les témoignages des descendants
des colons français en Banat, vont être discutés et analysés dans cet article.
Mots-clés: Banat, politique de colonisation, l'Empire des Habsbourg, colons,
Français, Souabes.

După cucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic, în anul 1716, în
acord cu teoriile mercantiliste2 promovate de acesta, s-a acționat pe mai multe planuri
pentru sporirea numărului de locuitori. Unul dintre acestea viza măsurile de ordin
intern, care se concentrau cu predilecție pe asigurarea unor condiții cât mai bune de
trai, obținerea prosperității economice, scăderea mortalității și creșterea natalității. Pe
un alt plan s-a situat politica de colonizare, element al populaționismului și
componentă a doctrinei și practicii mercantiliste, potrivit căreia reușitele unui stat
depindeau de numărul supușilor săi. Populaționismul, ca formă de expresie a etatismului secolului al XVIII-lea, a vizat nu numai modernizarea și reformarea statului,
ci și comunitatea locală, prin acțiuni unite ale elementelor politice, administrative,
civice, educaționale și religioase, în vederea înfăptuirii unui organism comunitar
atașat statului, care să fie crescut și educat pentru a servi scopurile acestuia3.
Muzeograf, Muzeul Național al Banatului, Timișoara; e-mail: teodora_tm@yahoo.com.
Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, University of California
Press, Berkeley-Los Angeles-Londra, 1980, p. 102-104.
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1986, p. 31.
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În urma înfrângerii trupelor turcești de către cele austriece conduse de prințul
Eugeniu de Savoya, în anul 1716, Banatul împreună cu orașul Timișoara vor intra
sub conducere militară imperială. Provincia, numită Banatul Timișan, deosebit de
importantă din punct de vedere strategic pentru Imperiul Habsburgic, nu a fost alipită
Ungariei, ci guvernată ca o entitate catolică separată, Landes Administration des
Temeser Banats, integral anexată Imperiului Austriac și declarată Domeniu Cameral
de Coroană. Habsburgii au găsit Banatul într-o stare precară și neigienică, cu clădiri
ruinate și surpate, cu mlaștini care provocau o serie de probleme de sănătate, cu străzi
pline de gropi și de noroi etc. Legislația populaționistă viza îmbunătățirea și chiar
rezolvarea tuturor acestor probleme, printr-o serie de măsuri menite să asigure
limitarea daunelor produse în cei 164 de ani de dominație otomană, precum și preîntâmpinarea, la nivel macro, statal, a epidemiilor, foametei, iar la nivel micro, al
fiecărui individ în parte, ridicarea nivelului religios, civic și moral, asigurarea
asistenței medicale, a calității nutritive a hranei, igienei individuale, încurajarea
căsătoriilor, reducerea divorțurilor, adulterelor și imoralității4.
Populația românească din Banat forma un grup omogen care își asigura atât
subzistența, cât și un surplus, care varia în funcție de ani, prin agricultură. Se
estimează că în anul 1718 aproximativ trei sferturi din populația Banatului era de
origine românească. Din motive de securitate, administrația habsburgică a căutat să
colonizeze în Banat o populație de origine catolică, pe de o parte pentru a contrabalansa cu maghiarii reformați, iar pe de altă parte pentru a asigura veniturile
provenite din exploatarea resurselor locale5. După pacea de la Passarowitz din 1718
a început colonizarea Banatului, care s-a realizat în trei etape principale (1722-1726;
1763-1772; 1782-1788), în timpul domniilor lui Carol al VI-lea, Mariei Theresia și
Iosif al II-lea, urmate de emigrări ulterioare, mai puțin semnificative numeric (17911835), declanșate printre altele și de Revoluția Franceză.
În Banat, printre numeroasele naționalități colonizate (germani, italieni,
spanioli, maghiari, bulgari, sârbi, evrei), s-au numărat și francezi din Alsacia, Lorena,
Luxemburg și Trier. Astfel, pe lângă germanii veniți din Württemberg, s-au regăsit și
coloniști din Palatinat, Boemia, Baden, Bavaria, dar și luxemburghezi6, colonizarea
francezilor necesitând astfel a fi inclusă și analizată în contextul mai larg al
colonizării șvabilor 7 . Așadar, mii de voluntari din Baden, Württemberg, Saxa,
Luxemburg, Suebia, Alsacia și Lorena s-au stabilit în această regiune mlăștinoasă,
depopulată de anii de război pe care îi îndurase8. Aceștia au contribuit, în decurs de
Ibidem, p. 32-33.
Remus Crețan, Cultural Heritage highlighted by the Habsburg colonisations, a particular
view on the Romanian Banat area, în: „Review of Historical Geography and Toponomastics”,
vol. IV, nr. 7-8, 2009, p. 104-105.
6
Pierre Guillot, Les Français du Banat, teză de doctorat, Université de Paris, Institut d'Études Politiques, 1952-1953, p. 45.
7
Jean-Paul Bled, Les Lorrains dans le Banat, în: „Les Hasbourgs et la Lorraine. Actes du
colloque international organisé par l'Université de Nancy II et Strasbourg III”, Presses Universitaires de Nancy, 1988, p. 162.
8
Pierre Gonzalvez, L'étonnant destin des Français du Banat: L'experience réussie de la
Roque-sur-Pernes (Vaucluse), Récit historique, preface de M. Joseph Bernhardt, Maire de la
Roque-sur-Pernes, Autoédition, Presses de l'Imprimerie des Sorgues a l'Isle-sur-la-Sorgue,
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trei generații, la transformarea Banatului într-unul din grânarele Europei Centrale.
Potrivit lui Francis Cabour, în articolul „Une minorité française de l'Europe
orientale”, publicat la 9 mai 1946 în Le Monde, din cele 4.580 de familii colonizate
în Banat până în 1770, 1.855 erau lorene, 873 alsaciene, 639 luxemburgheze și 1.000
germane9. În prima etapă a colonizării, lorenii au fost distribuiți în localități precum
Mercydorf (Carani), care fusese fondat în anul 1733 de coloniști din Trentino și Friul.
În Mercydorf s-au stabilit 150 de familii, ajungând ca în anul 1750 lorenii să reprezinte 58% din populația satului10. Numărul coloniștilor loreni din Banat va crește
semnificativ între 1764-1771, după 1771 diminuându-se din cauză că autoritățile
imperiale nu au mai susținut cheltuielile de drum ale acestora11. În anul 1787 a fost
emis Decretul imperial prin care se punea capăt în mod oficial proceselor de
colonizare și în care era menționat că pământurile camerale destinate a fi puse la
dispoziția coloniștilor au fost epuizate, încetând a li se mai acorda ajutoare sau
avantaje materiale. Pe lângă acestea, mai era însă prevăzut și faptul că cei care doreau
să se stabilească în Banat erau liberi să vină, fără însă a pretinde vreun fel de susținere
din partea autorităților camerale12.
În aprilie 1764 în Banat au sosit 300 de loreni, urmând ca, în aprilie 1770,
930 de familii din Lorena să se stabilească în Banat. Între anii 1766 și 1772 vor fi
înființate 31 de noi colonii, dintre care 21 vor avea denumiri germane și 3 franceze
(Seultour, Charleville și Saint-Hubert, pe teritoriul Banatului sârbesc). Cele franceze,
fondate în 1770 (Charleville de 75 de familii, Seultour și Saint-Hubert de 62 de
familii), au fost în general alcătuite din loreni și luxemburghezi. Însă și în satele
Gottlob, Ostern și Triebswetter se aflau mai ales loreni și alsacieni13. În anul 1772
Saint-Hubert avea 320 de locuitori, Seultour 283, iar Charleville 27214. Pierre Guilot
afirmă că din cei 40.000 de șvabi veniți în Banat între anii 1722-1729, 15.000 erau
loreni și alsacieni 15 . Conform rezultatelor recensământului din 1740, realizat în
perioada domniei Mariei Theresia, din cei 43.201 de șvabi, 18.000 se dovedesc a fi
alsacieni sau loreni16. Însă este extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil, a aprecia
numărul exact al francezilor colonizați în Banat, cifrele oferite fiind incomplete în
ceea ce privește toate etapele colonizărilor17. La toate acestea se mai adaugă și faptul
că regiunile Lorenei de unde aceștia proveneau sunt atât francofone (Metz, ChâteauSalins), cât și germanofile, precum regiunea Bitche18. Totodată, nu se poate afirma
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că satele alcătuite din coloniști din provincia Lorena sau Luxemburg erau întru totul
franceze, aceștia adeseori vorbind și germana19. Ca o ironie a sorții, urmașii acestora
vor ajunge, peste 200 de ani, în 1944-1945, ca cetățeni români sau iugoslavi, pe
teritoriul Austriei de azi, ca refugiați de război. O parte vor fi primiți în 1948 în
Franța, devenind ulterior cetățeni francezi20.
De-a lungul timpului au fost elaborate numeroase ipoteze și s-au iscat o serie
de controverse pe seama identității etnice și apartenenței acestor coloniști civilizației
franceze. Étienne Frecôt, în cartea sa Les Français du Banat, apărută în anul 1945,
susține că aproape 80% din șvabii colonizați în Banat provin din vechile provincii
franceze Alsacia, Lorena, Marele Ducat al Luxemburgului, precum și din provincii
franceze din zona renană21 și poartă, de asemenea, nume franceze. Aceasta poate cu
ușurință să fie afirmat, în condițiile în care urmașii vechilor francezi colonizați în
Banat au adoptat în marea lor majoritate, poate cu excepția intelectualilor, dialectul
șvab, unii dintre ei continuând să se considere însă francezi. La vremea apariției
lucrării lui Étienne Frecôt, acesta considera că existau încă sate în care francezii erau
majoritari, cum ar fi: Tomnatic (Triebswetter), Comloș (Ostern), Gottlob, Carani
(Mercydorf), astăzi în Banatul românesc, precum și trei comune din fosta Iugoslavie:
Seultour, Charleville și Saint Hubert 22 . De asemenea, Albert Boulanger, în Deux
siècles d'histoire de trois communes lorraines en Europe Centrale: Saint Hubert,
Charleville et Soltur (Sainte Barbe) au Banat (1770-1950), afirmă că din cele 240 de
sate de coloniști francezi din Banat, 170 ar fi compuse numai din cei de origine lorenă
și alsaciană, aducând ca argument în sprijinul acestei afirmații toponime ca SaintAndré (Sânandrei), Saint-Nicolas (Sânnicolau), Saint-Michel (Sânmihai), Lorrain
(Lovrin), Franzfled (câmpul lui François/Franz), Triebswetter (Tomnatic), Ostern
(Comloșul Mic) sau Hatzfeld (Jimbolia) 23 . Procesul de asimilare a coloniștilor
francezi în Banat este abordat de Eugen Tănase, în Les Français du Banat, oferind ca
exemple oscilații în ortografierea unor nume ca Auquel/Hauquel/Hockel/Hockl,
Boquel/Bockel/Bockl sau Toute-Nuit/Touttenui24.
Emile Botiș, în Recherches sur la population française du Banat, publicată
la Timișoara în anul 1946, afirmă chiar că cea mai puternică minoritate etnică din
Banat era constituită din descendenții vechilor coloniști francezi și că minoritatea
etnică franceză din Banat depășește numeric toate celelalte minorități, precum germanii, maghiarii, sârbii etc.25. Botiș, în cuprinsul acestei cărți mai aduce ca argumente
Friedrich Lotz, Die französische Kolonisation des Banats, Donauschwaben Kalender, 1977.
Herausgegeben von der Redaktion des „Donauschwaben”, Aalen-Würtemberg Donauschwäbischer Heimatverlag, 1977, p. 38.
20
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2012, p. 11-12.
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22
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în sprijinul afirmațiilor sale, printre altele, și faptul că deznaționalizarea brutală a
francezilor din Banat a început odată cu eliminarea limbii franceze din școli, potrivit
ordonanței din 6 decembrie 1777, aceasta fiind înlocuită cu germana26, după 1878
maghiarii urmând a practica aceeași politică, de maghiarizare forțată27. Acesta caută
să demonstreze că, deși dispăruți oficial din statistici în anul 1910, identificați de cele
mai multe ori cu șvabii, germanizați și maghiarizați, francezii din Banat continuă să
dăinuie și să își ducă mai departe moștenirea francofonă. Se impune ca aceste
publicații să fie analizate din punctul de vedere al perioadei în care au fost scrise și a
patronajului sub care au fost publicate, și anume al Asociației Descendenților
Vechilor Coloniști Francezi din Banat, condusă de dr. Etienne Frécot, care primise
în 14 august 1945, la Tribunalul din Timiș-Torontal, identitate juridică28, în statutul
său fiind menționată în mod clar obligația membrilor „de a propaga cultura franceză
și de a susține tradiția franceză printre descendenții vechilor coloniști francezi”29.
Având în vedere acestea, se poate face cu ușurință o paralelă între Asociația
Descendenților Vechilor Coloniști Francezi din Banat și Comitetul Francezilor din
Banat, apărut după 1945 la Rastatt, în Germania, sub conducerea lui M. George
Reiser, originar din Banat30, sau Comitetul Francezilor din Banat, fondat de Jean
Lamesfeld împreună cu mai mulți francezi bănățeni la Viena, al cărui principal scop
a fost înregistrarea bănățenilor care voiau să emigreze în Franța 31. Atât cartea lui
Étienne Frecôt, cât și cea a lui Emile Botiș, au ca scop întărirea legăturilor pe de o
parte între francezii din Banat, iar pe de altă parte între aceștia și patria lor de origine,
Franța: „Loin d'Elle, mais en la gardant toujours dans nos coeurs, nous voulons rester
Français et de bons citoyens roumains: le triomphe de la démocratie sur la tyrannie
naziste, nous permettant ce libre voeu” („Departe de Ea, dar păstrând-o mereu în
sufletul nostru, noi vrem să rămânem francezi și buni cetățeni români: triumful
democrației asupra tiraniei naziste permițându-ne să afirmăm această dorință”)32.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra datelor oficiale rezultate de-a
lungul timpului în ceea ce privește ponderea (mai mult sau mai puțin relativă) a
francezilor colonizați în Banat, aflăm că aceștia sunt menționați pentru prima oară cu
ocazia primului recensământ realizat în anul 1770 de guvernatorul Banatului, contele
de Clary, alături de șvabi și italieni ajungând la cifra de 42.201 de suflete. În 1836 în
Banat 6.000 de francezi sunt menționați separat 33 , cifră derizorie după opinia lui
la minorité ethnique française du Banat dépasse toutes les autres minorités du Banat
(Allemands, Hongrois, Serbes etc.)”.
26
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Emile Botiș, care consideră că acea perioadă a fost întru totul marcată de politica de
deznaționalizare forțată a populației franceze34. În statisticile maghiare de la 1900 și
1910, francezii nu mai apar deloc amintiți, nici măcar la rubrica care includea „alte
naționalități”35.
Crâmpeie grăitoare din atmosfera perioadei în care, după opinia lui Emile
Botiș, are loc deznaționalizarea brutală și forțată a francezilor din Banat, au fost
surprinse și redate de către Ioan Slavici în Amintiri. Lumea prin care am trecut, din
perspectiva unui tânăr obișnuit cu peisajul multietnic și multiconfesional, elev al
Liceului Piarist în perioada 1865-1867: „Mai vârtos m-am pus în conflict din cauza
vederilor mele în ceea ce privea pe profesorul de literatură maghiară, pater Hemmen,
un francez șvabizat, și acum cel mai zelos maghiarizator. Sunt adică în Banat câteva
colonii de francezi. Trăind în legătură cu șvabii, francezii aceștia s-au lăpădat încetul
cu încetul de limba lor și s-au pus în rând cu șvabii. Deși era[m] de părerea că nu sunt
oameni cumsecade șvabii care se leapădă de neamul lor, mi se părea lucru firesc ca
francezii aceștia, care erau cu desăvârșire izolați și nu mai puteau să ia parte la viața
națională franceză, să se dea fiecare cum îi trage inima. Un asemenea francez era
Bonas, episcopul de atunci al Timișoarei, Trefort, un însemnat scriitor maghiar și
timp îndelungat ministru de culte și instrucțiune publică, precum și mulți alții”36. Ioan
Slavici oferă astfel în anul 1870 o relatare subiectivă detașată și aproape deloc
categorică asupra procesului de asimilare și de reconstrucție identitară prin care treceau urmașii celor din Alsacia, Lorena, Luxemburg și provinciile renane, colonizați
în Banat în cursul secolului XVIII-lea.
Astăzi, o vizită prin cimitirul din Tomnatic uimește prin multitudinea de
nume franceze, însă evident germanizate și/sau maghiarizate. Astfel, în Banat, francezul Sens a devenit Senz și/sau Senc, Thiebaut a devenit Thewald și/sau Dobo,
Angele a devenit Engelmann și/sau Angyal, Vielhomme a devenit Vilhelm și/sau
Veiman etc. Cu toate acestea, mai există încă și nume care au izbutit să se păstreze în
forma aproximativ originală, precum Petitjean sau Renard37. Pe lângă coloniștii care
au populat satele din jurul Timișoarei, după cum însuși Ioan Slavici evidenția, în oraș
s-au stabilit și personalități marcante de origine franceză, precum contele Claudius
Florimund de Mercy, episcopul de Cenad, Alexander Bonnaz, sau familia de Jean
(devenită ulterior Deschan)38.
Contele Claudius Florimund de Mercy (1666-1734), devenit general de
cavalerie în armata lui Eugeniu de Savoya datorită meritelor deosebite din timpul
luptelor împotriva otomanilor, îndeosebi la Petrovaradin, Timișoara și Belgrad, era
de origine franceză, născut în localitatea Martin-Fontaine din Lorena. Avea o ascendență nobilă, tatăl său fiind ridicat în 1686 la rangul de baron, bunicul lui activând
E. Botiș, op. cit., p. 18.
Dávid Zoltán, A magyar nemzetiségi statisztika múltja és jelene, Valóság, XXIII, 1980, nr.
8, p. 88-89; A Magyar Korona Országainak 1900 évi népszámlálása. Elsö rész. A népesség
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ca general în armata bavareză și austro-ungară 39 . Implicându-se activ și cu mult
succes în acțiunea de colonizare a Banatului40, a fost recomandat ca guvernator al
Banatului și numit ca atare de împărat la 1 noiembrie 1716, prin decretul imperial din
15 aprilie 1718, devenind general-comandant al Banatului41. Consilierul său principal, Anton de Jean (1686-1760), francez născut în Mont Cassel, participase, alături
de Claudius Florimund de Mercy, la luptele cu turcii, precum și la asediul Timișoarei
sub comanda prințului Eugeniu de Savoya. Acesta a fost ridicat la rangul de nobil de
către Maria Theresia în anul 1744, schimbându-și numele în Johann Anton Deschan
von Hansen42. S-a implicat foarte mult și a depus mari eforturi și în ceea ce privește
organizarea agriculturii pe terenurile mlăștinoase din Banat, prin introducerea unui
sistem de canalizare care să permită asanarea acestora. De asemenea, s-a remarcat și
în domeniul zootehniei, organizând adăposturi pentru creșterea vitelor de rasă la
Modoș, Ciacova și Vinga43.
Anton de Jean a construit în anul 1735 palatul Deschan, care în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea a fost unul din cele mai mari edificii private în stil
baroc. Partea din spate a imobilului a fost înălțată ulterior pe două etaje și a fost la
început han, apoi bazar. În 1802, imobilului i s-a mai adăugat un etaj, întreaga fațadă
fiind reconstruită, făcând trecerea spre stilul clasicist. Noua fațadă are în structură patru coloane corintice, parterul fiind proiectat ca și soclu pentru coloane, renunțânduse astfel la baroc în favoarea neoclasicismului 44 , în spiritul unor vremuri în care
rațiunile Imperiului, condus de un împărat iluminist dominat de teoriile mercantilismului și ale echilibrului economic, impuneau un stil mai puțin maiestuos și mai
puțin costisitor. Astfel, arhitectura laturilor estice, vestice și nordice ale Palatului
Deschan este specifică stilului baroc provincial austriac, în timp ce fațada ilustrează
contribuția neoclasicismului. În 1830, în incinta edificiului a fost amenajat primul
cazinou din Timișoara. Palatul Deschan reprezintă ilustrarea cea mai elocventă a
perioadei, elementele barocului elegant, colorat și bogat în detalii convergând cu
neoclasicismul mai sobru, auster, și împreună conferind o notă provincială, ușor
languroasă arhitecturii bănățene a celei de-a doua jumătăți a secolului al XVIII-lea45.
În primăvara anului 1738, în timpul epidemiei de ciumă care a luat viața a
peste 1.000 de locuitori ai Timișoarei, Anton de Jean și-a pierdut nevasta și copilul.
În amintirea soției sale și a celorlalte victime ale ciumei46, acesta a comandat în anul
É. Frecôt, op. cit., p. 2.
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41
Nicolae Ilieșiu, Timișoara. Monografie istorică, vol. I, Timișoara, Editura G. Mathieu, 1943,
p. 75.
42
Ibidem, p. 338.
43
É. Frecôt, op. cit., p. 3; Tr. Simu, op. cit., p. 20.
44
Rodica Vârtaciu Medeleț, Valori de artă barocă în Banat, Timișoara, Editura Fundația
Triade, 2015, p. 63.
45
Elena Milklósik, Portrete anonime bănățene din secolul al XVIII-lea în colecția de artă a
Muzeului Banatului, în: „Analele Banatului”, Seria Artă, vol. III, Timișoara, Editura Eurobit,
1998, p. 208.
46
Johann Nepomuk Preyer, Monographie der königlichen freistadt Temesvár/Monografia
orașului liber crăiesc Timișoara, ediție bilingvă, Timișoara, Editura Amarcord, 1995, p. 198199.
39
40

129

următor de la Viena un monument maiestuos, finalizat în vara anului 1740, care a
fost adus la Timișoara pe bucăți, pe Dunăre, Tisa și Bega și amplasat în fața casei
Deschan 47 . Monumentul, care avea în vârf o sculptură a Sfintei Treimi, iar spre
mijlocul coloanei înfățișați Sfântul Ioan de Nepomuk, patronul catolicilor din Banat,
regele David, Sfânta Barbara și Sfânta Rozalia48, a fost sfințit în 21 noiembrie. Pe
soclu, statui ale sfinților Carol Boromeus, Sebastian cu săgeți în piept și Rochus cu
rană la picior, alternau cu sculpturi în relief care reprezentau ciuma, războiul și
foametea49. Statuia a fost mutată în Piața Unirii, după achiziționarea terenului de sub
aceasta de către baroneasa Rosina von Metzrad în 175250, un monument asemănător
care se spune că ar fi servit ca model pentru lucrarea din Timișoara, fiind amplasat și
în centrul Vienei51.
De departe una din cele mai interesante personalități de origine franceză ale
Timișoarei perioadei dualiste a fost episcopul Alexander Bonnaz (1812-1889), născut
în anul 1812 în Marongy, comuna Challex, în regiunea franceză Savoie din sud-estul
Franței. După ce tatăl său și-a pierdut viața în bătălia de la Leipzig (1813), s-a mutat
împreună cu mama la Tomnatic, unde unchiul său, Anton Bonnaz, era preot paroh.
Încă de la început va manifesta o mare înclinație și pasiune pentru teologie, va
parcurge cu ușurință toate treptele ierarhice, servind și ca preot în Tomnatic între
1848-1858, în 1860 devenind episcop al diecezei de Cenad52.
Episcopul Alexander Bonnaz a petrecut mult timp la Roma, unde a îndeplinit
și funcția de asistent papal până la Conciliul de la Vatican (1869-1870), când printrun discurs s-a opus vehement unei teme controversate abordate în cadrul lucrărilor
Conciliului, și anume dogma infailibilității papale. Deoarece Conciliul a fost unul
foarte dificil, episcopul fiind părăsit de majoritatea susținătorilor săi, a suferit o
cădere nervoasă din care niciodată nu și-a revenit complet. În anul 1874 a predat
administrația episcopiei și deși a rămas în funcție până la moartea sa survenită în anul
1889, pierzându-și încrederea în cei din jurul său a petrecut cea mai mare parte a
timpului retras la mănăstirea Maria Radna și Văliug. În decursul carierei sale înfloritoare, episcopul Alexander Bonnaz a întreținut relații deosebite și cu Curtea vieneză,
numirea sa fiind realizată chiar de însuși împăratul Franz Joseph, fiind totodată
desemnat și consilier imperial. Această loialitate față de Viena i-a adus, de asemenea,
critici vehemente în perioada de maghiarizare de la sfârșitul secolului al XIX-lea53.
De remarcat în decursul activității episcopale de treizeci de ani a lui
Alexander Bonnaz au fost preocupările sale filantropice. Generozitatea sa neavând
margini, a sprijinit cu sume mari de bani nu numai Biserica, ci și școlile. În momentul
Hans Diplich, Die Domkirche in Temeswar. Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte, Verlag des
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când inițiativa acestuia de a construi în Cetate un institut monumental pentru fete s-a
lovit de refuzul orașului de a ceda terenul vechii școli de pe strada Wall, și-a concentrat toate eforturile în direcția obținerii unei suprafețe dedicate acestui scop nobil.
Astfel, a ridicat în Iosefin la 1880 nu numai o nouă clădire a ordinului surorilor Nôtre
Dame, consacrată învățământului pentru fete, ci și o Biserică și mai multe clădiri
monumentale adiacente școlii, care prin fațadele lor formau un frumos cvartal. Tot
aici se aflau școlile elementare și civile, liceul de fete și preparandiile pentru învățătoare și educatoare. Din 1886, Bonnaz întreținea un orfelinat și o școală
elementară de șase clase de fete în Iosefin, centrul de greutate al învățământului
pentru fete fiind astfel mutat în Iosefin. Episcopul Alexander Bonnaz a decedat în
Timișoara la 9 august 1889 și este înmormântat în cripta Domului Romano-Catolic54.
O parte demnă de a fi luată în considerare în chestiunea identității franceze a
coloniștilor veniți în Banat din Alsacia, Lorena, Luxemburg și provinciile renane în
secolul al XVIII-lea, o reprezintă memoriile unor locuitori din satele încă locuite de
urmașii acestora. Adesea, ei înșiși se consideră a fi șvabi55, însă numele franceze de
pe crucile din cimitire (Marton, Etienne, Dumas, Richard, Vive etc.), cele din caietele
genealogice sau chiar ale unor săteni intervievați de prof. dr. Smaranda Vultur, nume
precum Parison, Griffaton, Vitye, Wiewe, precum și repertoriul culinar, toate pledează indirect în direcția atribuirii acestora a unei ascendențe de origine franceză.
În Tomnatic (Triebswetter, traducerea în română datorându-se unei erori
bazată pe necunoașterea faptului că satul purta numele inginerului topograf Anton
von Triebswetter care a condus lucrările de asanare a mlaștinilor din zonă și a conceput, proiectat și trasat planul localității, gândindu-l ca o suprapunere de linii perfect
perpendiculare unele pe altele), au fost colonizați de Curtea imperială de la Viena în
jurul anului 1772, în cea mai mare parte loreni din zona cunoscută ca Lorena belgiană.
Pe la mijlocul secolului al XIX-lea treptat satul s-a germanizat, în acord cu măsurile
promovate în întreg Imperiul Habsburgic, limba oficială la acea vreme fiind germana,
criteriul lingvistic devenind principiul de bază în determinarea apartenenței etnice56.
După relatările Smarandei Vultur, în Francezi în Banat, Bănățeni în Franța,
doamna Ana Schreiber Cocron din Tomnatic, la sfârșitul filmului Tomnatic, o identitate dilematică, realizat în 1998, apare pregătind picioare de broască pane, o așazisă ,,specialitate” gastronomică din Tomnatic, considerată reminiscență a originii
franceze. Fiind o bucătăreasă desăvârșită, aceasta prefera preparatele gătite după rețete franțuzești, dar și pe cele bănățene (pătrunse pe filieră austro-ungară), transmise
din generație în generație în familie, precum supa de roșii, rasolul cu sos de țelină sau
de hrean, torturi și prăjituri, găluște cu prune, sau nelipsitele „calete”57 (de la ,,galettes” campinoises, un tip de waffe, foarte populare în Lorena belgiană). Picioarele de
broaște, specialități franțuzești cu desăvârșire, se consumau la Tomnatic numai în
lunile care conțineau litera ,,r”58. În bucătăriile din Tomnatic încă de la începutul
Josef Geml, Vechea Timișoară în ultima jumătate de secol 1870-1920, Timișoara, Editura
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secolului al XX-lea se gătea și salată de boeuf, ouă umplute, ruladă cu marmeladă,
ștrudel cu mac, holip (un fel de calete întoarse prăjite în ulei, răsucite și goale),
specialități care în acea vreme nu se găseau în alte părți, iar lichiorul de nucă, cireșe,
căpșuni, precum și vinul roșu de calitate erau deosebit de apreciate59. De asemenea,
se organizau lecturi de cărți și recitaluri de poezii, se juca tenis, exista o echipă de
teatru de amatori, se trăia fiecare clipă cu multă bucurie, în spiritul francez autentic60.
Prin urmare, prezența coloniștilor de origine franceză în Banat este o realitate
ce nu poate fi contestată. Deși, ideologic și teoretic, dirijată pe alocuri, de-a lungul
timpului, de diverse interese politice, sociale, economice, culturale sau psihologice,
aceasta a avut o însemnătate importantă în dezvoltarea provinciei, atât personalități
de seamă, cât și oameni de rând care făceau parte din cei veniți în cursul secolelor
XVIII-XIX aducându-și aportul la înflorirea și evoluția atât a zonelor urbane, cât și
rurale ale Banatului pe diferite sectoare de activitate. Chiar dacă în linii mari au fost
asimilați de partea germană, în prezent urmașii coloniștilor veniți în Banat din zonele
preponderent franceze, identificându-se de cele mai multe ori cu șvabii, numai câțiva
păstrând conștiința unei apartenențe franceze, însuși acest fapt adaugă un plus de originalitate și autenticitate multiculturalității și diversității existente pe aceste teritorii
în ultimii 300 de ani.
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Ibidem, p. 179.
Ibidem, p. 120.
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IMPORTANȚA CARAȘOVEI ÎN ISTORIA BANATULUI1
Ancuța DOROHOI2
ZNAČENJE KARAŠEVA U POVIJESTI BANATA
SADRŽAJ
Glede hrvatskoga podrijetla Karaševaca treba u prvom redu spomenuti Mihovila
Grozdića koji je, iako je bio franjevac bugarske provincije poput Kleinera i dugogodišnji
karaševski župnik (1768-85), svoj udžbenik, napisan za karaševsku djecu, nazvao ABC ili
uprava za potribu shularske Dalmatinske mladeži (Temišvar 1779). Iz toga bi se moglo zaključiti da je Grozdić smatrao Karaševce podrijetlom Dalmatincima, ili pak samo to da ih je
odredio kao govornike štokavštine i ikavice kakva je postojala ne samo u Dalmaciji, nego i u
Slavoniji i Bosni.
Ključna riječ: Banat, Carașova.

De-a lungul drumului care se destăinuie privirii curioase a trecătorului ce se
îndreaptă de la Reșița înspre Anina, apare din valea cuprinsă de ceață Carașova. Locul
acesta ademenește ochiul precum o sirenă marinarii: cheamă privirea să mai poposească un pic, iar piciorul să-și plimbe pașii de-a lungul caselor înșiruite și frumos
întreținute. Crașovenii, locuitorii acestui loc binecuvântat, nu se vor da la o parte, nu
se vor face că nu văd un călător în calea lor, ba de dragul cel mai mare îl vor invita
să poposească mai îndelung, îl vor servi cu țuică făcută în casă și îi vor povesti despre
tradițiile crașovenești. Căci multe și însemnate povești ascunde locul acesta cuprins
de ceață. Însăși timpul ori locul de unde au venit crașovenii aici ne sunt învăluite în
mister (Fig. 1).
Povestea Carașovei începe odată cu povestea râului Caraș, căci înainte ca
orice așezare umană să se fi constituit aici, dealurile și văile erau traversate de acest
râu, despre care se vorbește încă de la 1129. Acest important afluent al Dunării3, care
trece prin Carașova de azi înspre Voivodina, este și cel care a dat etimologia numelui
localității. Variantele sunt multe și toate merită amintite. Numele poate proveni de la
kraški. Expresia derivă din forma krš, ce înseamnă grohotiş, bucăţi de piatră din
calcar, bucăţi de stâncă. Mai sunt și alte forme care derivă din acelaşi cuvânt, ca de
exemplu: krševit=loc stâncos, abrupt; kraški=zonă de defileu, abruptă, preponderent
cu rocă din calcar (Fig. 2).
Există, de asemenea, variante pentru denumirea latinească a unui pește,
„Carasius vulgaris”, care putea fi găsit în apele repezi ale râului; pe de-altă parte,
denumirea mai poate proveni de la cuvântul kras, ce înseamnă stâncos4, lucru ce ni
Mulțumiri speciale aduse domnului Iacob-Mihai Domăneanț pentru implicarea activă în
scrierea acestor rânduri.
2
Timișoara; e-mail: ancutadorohoi@gmail.com.
3
https://adevarul.ro/locale/resita/dunare-caras-cerna-bistra-nera-poganis-barzava-1_516924
ae 053c7dd83f03a9f7/index.html.
4
În unele locuri poate însemna și „frumos”.
1
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se dezvăluie foarte clar în Cheile săpate de râul Caraș, Cheile ce îi poartă numele:
Cheile Carașului, al căror relief este unul stâncos, carstic. O altă etimologie, turcă de
data aceasta, a cuvântului poate fi kara, ceea ce înseamnă negru – precum apele
învolburate ale râului5. Observăm așadar că deși proveniența numelui poate fi multiplă, niciuna din variante nu se-ndepărtează de adevăr, creându-se astfel și în jurul
râului Caraș o notă de mister.
Relieful stâncos a favorizat formarea Cheilor Carașului (Fig. 3), iar de-a
lungul acestora formarea de peșteri și avene felurite 6 . Una dintre cele mai spectaculoase astfel de peșteri este peștera Comarnic, singura peșteră ce poate fi vizitată
de către turiști7. Legenda spune că în această peșteră s-ar fi ascuns o ceată de haiduci,
care însă au fost urmăriți de poteră, iar pentru a reuși să scape s-au văzut nevoiți să
fugă. Drept mărturie a trecerii lor prin acest loc a rămas o pălărie a unuia dintre
haiduci, uitată pe o masă, în peșteră. Sala poartă acum numele de „Sala haiducilor”.
Totodată, climatul ajută regiunea foarte mult, căci aici solul este permisiv
cultivării pomilor, mai ales a prunilor, merilor, perilor și cireșilor. Aceste modele apar
mai târziu transpuse și în costumele folclorice ale crașovenilor, pe lângă modele ale
florilor din zonă8.
Se poate deci lesne observa cum premiza formării unei localități pline de parfum de basm s-a creat. Dar cu mult înainte ca localitatea de azi să fi existat, deasupra
Cheilor și a râului ce-și curgea cursul necontenit, s-au pus bazele unei cetăți: Cetatea
Turcului9, construită de turci pare-se pe la 123010 și dărâmată mai apoi tot de ei pe la
1520. În cei 300 de ani de existență, Cetatea Turcului11 a apărat turcii de posibile
invazii străine, dar i-a ținut totodată la distanță de cei ce aveau să populeze mica
așezare dintre dealuri: „Cetatea Carașovei a fost zidită pe o muche ce stăpânește valea
strâmtă a râului de munte Căraș, de unde privitorul rămâne fascinat de frumoasele
peisagii”12.
Iată deci cum construcția acestei cetăți menite să apere zona a atras oameni
spre a popula locul și a-l apăra împotriva celor dintâi: „Cum însă cursul superior al
Carașului cădea în zona de ocupație turcească, acest ținut încă a fost prielnic pentru

Numele de crașoveni pare-se a fi împrumutat de la una dintre localitățile Krusevo (Bosnia)
sau Krusevac (Serbia), locul de unde unii istorici considerau că s-ar fi desprins crașovenii
(Csirbusz).
6
În jurul a 800 de peșteri și avene s-au format de-a lungul celor 19 km de Chei.
7
https://www.youtube.com/watch?v=P78-JDFRAI4&t=587s.
8
Relieful nu a permis agriculturii să se extindă mult, iar ocupațiie crașovenilor nu au putut fi
nici ele foarte felurite: „Variațiunea reliefului i-a determinat pe Crașoveni la o viață agricolă
și pastorală. Prin văile fertile vedem terenuri sămănate cu cereale. Pe coastele și terasele dealurilor, alături de fânațele propice pentru creșterea vitelor, se întind porumbiștile, iar pe locurile înalte amestecate cu păduri întâlnim o zonă cu caracter subalpin, unde pășunile vara sunt
potrivite oieritului”.
9
Cetatea Turcului, a Carașului sau a Carașovei.
10
An incert, oferit fără argumente valide în mai multe scrieri de specialitate. Ceea ce se știe
cu siguranță este că invazia turcească în Peninsula Balcanică a început la 1389, după lupta de
la Kosovo-Polje.
11
Cunoscută și ca „cetatea Carașului”.
12
Traian Simu, Originea Crașovenilor - Studiu istoric și etnografic, Lugoj, 1939.
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colonizări, fiind bine apărat, datorită configurației sale geografice”13. Deși anul și motivul primei colonizări crașovenești ne sunt pe deplin necunoscute, ne sunt concrete
năvălirile turcești în cadrul balcanic începând cu secolul al XIV-lea. Acesta poate fi
un argument cu adevărat puternic, nevoia de ocrotire, de a se da la o parte din calea
dușmanului, pentru ca popoare slave să se retragă în munți, chiar în munții Banatului:
„Refugiații au fost în parte invitați și de autoritățile statului, apoi colonizați cu îndatorirea să lucreze pământul și să lupte contra inamicului comun, adică contra
Turcilor”14.
Originea crașovenilor, ca popor stabilit în cele șapte sate din Banatul de
Munte, este incertă și mult dezbătută de istorici precum Lj. Miletic, Fermendžin, Tr.
Simu ș.a.m.d. De către mulți, crașovenii sunt considerați bulgari, de alții sârbi ori
croați, ba chiar există argumente în favoarea albanezilor sau românilor. Crașovenii
înșiși nu se lasă convinși de niciunul din aceste argumente, ei considerându-se un
neam aparte: „Nu admit să fie considerați nici de Sârbi, nici de Bulgari, dar nici de
Croați, ci pur și simplu de Crașoveni. Cu toate acestea, cei mai mulți istorici, filologi
și etnografi i-au considerat de Bulgari”15. Istoricii de la 1930, însă, concluzionează
astfel: „Crașovenii nu sunt de origine pur slavă, așa cum s-a susținut, sau se mai crede
încă, ci Crașovenii sunt un amestesc slavo-român cu o penetrație albaneză”16.
Într-o carte veche de rugăciuni, scrisă în limba croată, din anul 1764, găsită
la un crașovan, pe prima pagină a cărţii era o notă scrisă de mână, unde erau scrise
următoarele: „Între anii, începând cu anul 1434 și până în anul 1443, Kraševci au venit din vechea Bosnia Turcească ca și croaţii bosniaci și au venit din oraşul Kruševac,
Krušovci, Kruševe (Kreševo?), în acest fel crușoveni sau crașovenii (Kruševljani,
Krušovani). Nu se numesc după apa Caraș, ci după oraşul din Bosnia Turcească, după
orașul sau satul Kruševo (Kreševo?)”17.
Micuța insulă de civilizație crașovenească ce se întinde în inima Banatului
de Munte este compusă din șapte sate: „Crașovenii noștri sunt așezați în creerii munților bănățeni, la vest de coama muntelui Semenic, între apele Bârzavei și Carașului,
între orașele industriale Reșița și Anina. Trăiesc în șapte sate: Carașova, Lupac,
Jabalcia, Clocotici, Rafnic, Nermet și Vodnic18. După ultimul recensământ, numărul
Tr. Simu, op. cit.
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Petar Vlašić, Hrvati u Rumunjskoj: putopisno – povijesne crtice s narodnim običajima,
Beograd, 1928: „U jednom starom hrvatskom molitveniku iz g. 1764. kod jednog Krašovana
našao sam na početnom listu rukom zabilježeno ovo: „U god. 1434. do 1443. jesu iz stare
Turske Bosne Kraševci kao Bošnjaci ovamo došli i od onuda iz varoša Kruševac, Krušovci,
Kruševe (Kreševo?) Kruševljani ili Krušovani ime donesli. Tako ne zovu se po vodi Karoševu,
nego iz Turske Bosne po onoj varoši ili selu Kruševo (Kreševo?)”.
18
Un localnic actual al localității Carașova afirmă următoarele: „Argumentul etnografic cules
pe teren, dar slab aprofundat, adus de Traian Simu în cartea „Originea Crașovenilor - Studiu
istoric și etnografic” vizavi de conceptul „carașoveni” nu prea este valid. El a observat un fapt,
dar nu l-a aprofundat, localnicii aveau sentimentul de apartenenţă la grup solidar și compact
foarte dezvoltat, și numeau acel grup karaševci (carașovenii), nu în sensul identitar ci în sens
de relaţii interumane prezente într-un spaţiu limitat, pe teritoriul satului Carașova. Locuitorii
din Reșița și Anina au subsumat localnicii satelor croate (cele şase sate) sub un singur nume
13
14
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lor total este de 7.466 suflete”19. „În concluzie, putem afirma, bazat pe cele expuse
până aici, că Crașovenii n-au venit ca un popor omogen și unitar din sudul Dunării,
ci ca un neam, care atât din punct de vedere etnic, cât și al graiului, s-a transformat la
noi, în Banat, iar la acest aliaj au contribuit trei factori principali: vremea, autoritățile
din trecut și călugării catolici slavi”20.
În cartea scrisă de Castilea Manea Grgin, Istoria croaţilor carașoveni din
Banatul românesc („Povijest karaševskih Hrvata u rumunjskom Banatu”), sunt amintiţi mai mulţi autori care discută problema din mai multe perspective: „Odraz takvih
službenih stavova može se pronaći u drugoj polovici 18. stoljeća i kod J.J. Ehrlera
(1774) te kod A. Valyia (1799). Na prvi pogled izgleda da do sada jedini poznati izvor
u kojem se Karaševci spominju kao "Iliri"21”.
„Glede hrvatskoga podrijetla Karaševaca treba u prvom redu spomenuti
Mihovila Grozdića koji je, iako je bio franjevac bugarske provincije poput Kleinera
i dugogodišnji karaševski župnik (1768-85), svoj udžbenik, napisan za karaševsku
djecu, nazvao ABC ili uprava za potribu shularske Dalmatinske mladeži (Temišvar
1779). Iz toga bi se moglo zaključiti da je Grozdić smatrao Karaševce podrijetlom
Dalmatincima, ili pak samo to da ih je odredio kao govornike štokavštine i ikavice
kakva je postojala ne samo u Dalmaciji, nego i u Slavoniji i Bosni”.
„Godine 1839. E. Fényes, u svom statističkom i zemljopisnom djelu o
Ugarskoj, smatrao je da su karaševska mjesta hrvatska 22 (horvát), iako nije iznio
nikakvu hipotezu u svezi s područjem dolaska njihovih predaka u Banat. L. Niederle
je, pak, tvrdio 1911. da je statistika iz 1900. prikazala Karaševce dijelom kao Srbe, a
dijelom kao Hrvate”.
O reflecţie a unor astfel de opinii oficiale poate fi găsită în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea la J.J. Ehrler (1774) și la A. Valyi (1799). La prima vedere, se
pare că este singura sursă cunoscută până în prezent unde crașovenii apar sub numele
de „Iliri” (croaţi).
În ceea ce priveşte originea croată a crașovenilor, este de menţionat, în primul
rând, Mihovil Grozdić, care, deși a fost un franciscan al provinciei bulgare, precum
Kleiner, și preot în Carașova (1768-85), a numit abecedarul său, scris pentru copiii
din Carașova, „ABC sau manualul pentru nevoile tineretului dalmațian” ( Timișoara,
1779). Din acesta s-a putut trage concluzia că Grozdić considera crașovenii ca fiind

(carașovenii), ca să facă distincţia și a delimita diferenţele lingvistice. Noi local facem diferenţa, din totdeauna a fost așa, îmi este foarte greu de imaginat un localnic din Clocotici,
Rafnic etc. să accepte să fie numit „karaševak” (crașovan, carașovan). Localnici din satele
croate acceptă denumire doar dacă vine de la un necunoscut, fiindcă ştiu, pentru cei care nu
cunosc situaţia e greu să facă distincţia în acest amănunt subtil. Dar să fie numit de mine,
localnic din Carașova, îmi este greu de imaginat, îl pot supăra dacă nu fac distincţia clară.
Acea denumire a reflectat dintotdeauna o toponimie și în acest fel poate fi înţeleasă corect,
altfel devine absurdă” (Fig.4).
19
Tr. Simu, op. cit.
20
Ibidem.
21
Castilia Manea Grgin, Povijest karaševskih Hrvata u rumunjskom Banatu (16.-18. stoljeće),
FF press, Zagreb, 2012.
22
Ibidem.
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de origine dalmaţiană sau altfel, că i-a definit ca vorbitori de dialect ikavian, care
exista nu numai în Dalmația, ci și în Slavonia și Bosnia.
În anul 1839, E. Fényes, în activitatea sa statistică și geografică asupra
Ungariei, a considerat că localitățile carașovene sunt croate (horvát), deși nu a făcut
nicio ipoteză cu privire la zona de unde au venit strămoșii lor în Banat. Totuși, L.
Niederle a susținut în 1911 că statisticile din 1900 îi înfățișau pe Karasevci parțial ca
fiind sârbi și parțial ca fiind croați.
Secolul al XIV-lea indică religia crașovenilor, care era de la început catolică:
„În veacul al XIV-lea la Carașova, Lupac și Jabalcia erau parohii catolice. Mai mult
chiar, Carașova la anul 1333 era scaun protopopesc catolic” 23. Carașova este una
dintre cele mai vechi localități din actualul județ Caraș-Severin, care a fost pe rând
sediul unui centru catolic și apoi al unul protopopiat: „(...) la Carașova pe la începutul
veacului al XIV-lea exista un scaun protopopesc căruia îi aparțineau parohiile: Denta,
Ilidia, Haram, Hermen, Gabrian, Lugoj, Carașova, Maius, Șemlacul-Mare, Șomlov și
Vodad. În total 11 parohii”24.
Documentele de la 1641 dovedesc prezența călugărilor franciscani la
Carașova: „(...) se remarcă activitatea unui alt franciscan, cu numele Ioan Dezmanic,
care la Carașova a botezat, în două zile, 60 de copii și cuminecat 160 de bărbați și
femei etc.”25.
Și nu doar prezența acestora la Carașova este dovedită, ci chiar legătura dintre
Carașova și parohia de la Lipova, parohie care stătea sub îngrijirea călugărilor din
Carașova. Legătura aceasta strânsă a creat și un pelerinaj al crașovenilor spre Maria
Radna, la data de 8 septembrie. Din trecut și până în prezent se parcurge acest
pelerinaj. Oamenii pleacă pe jos din Carașova pe data de 5 septembrie, iar după 180
km ajung la Lipova în ziua de 7 septembrie. Pe drum mai poposesc pe la alți oameni,
unde rămân peste noapte. Prea puțini sunt cei ce parcurg cu mașina acest drum în
prezent. Cei mai mulți aleg drumul pe jos, pentru a se simți în continuare parte din
comunitate, conectați cu strămoșii ce le-au început această tradiție.
Cu toate că crașovenii au fost aduși în Banat în mai multe rânduri 26 , că
originea acestora este incertă încă multor istorici, obiceiurile și traiul acestora nu
difertă mult de cele românești. Crașovenii au avut întotdeauna deschidere față de
români și de românesc.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Râul Caraș; fotografie din documentarul „Banatul Montan: Episodul
2 – Calea Apelor”.
Fig. 2 – Carașova, vedere de ansamblu; fotografie din documentarul „Banatul Montan: Episodul 2 – Calea Apelor”.

Tr. Simu, op. cit.
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Prima colonizare a fost pe vremea lui Ludovic I al Ungariei, a doua la finele veacului al
XV-lea, iar cea de-a treia colonizare s-a petrecut pe la 1740. Putem observa cum, apropiinduse de prezent, incertitudinile sunt tot mai restrânse.
23
24
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Fig. 3 – Cheile Carașului; fotografie din documentarul „Banatul Montan:
Episodul 2 – Calea Apelor”.
Fig. 4 – Persoana de legătură din Carașova; fotografie din documentarul
„Banatul Montan: Episodul 2 – Calea Apelor”.
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VIZITELE DE EXPRIMARE A LOIALITĂȚII FAȚĂ DE TRON
CA STRATEGIE DE INTEGRARE A NOBILIMII LOCALE.
CAZUL BASARABIEI ÎN PRIMUL SFERT
AL SECOLULUI AL XIX-LEA
Sergiu BOȚOLIN1
VISITS FOR PAYING HOMAGE TO THE EMPEROR BY THE ELITES.
BASARABIAN CASE IN THE FIRST QUARTER
OF THE NINETEENTH CENTURY
ABSTRACT
The existence of a Bessarabian nobility can be confirmed by its official meetings during
the first years of domination of the Russian Empire in Bessarabia. The first public assemblies of
the Bessarabian nobility can be considered the one of June 22, 1814 from Chisinau. Its purpose
was to delegate representatives of the local nobility to St. Petersburg. Paying homage to the
Emperor by the elites of the newly annexed territories was a practice commonly used in the Russian
Empire during the 18th and 19th centuries. Despite the reports regarding the successful conclusion
of the visits, the problems encountered in organizing it have lasted for almost a decade. Numerous
nobility complaints about the misappropriation and mistaken collection of the money needed for
the visit are present in the Fund No 88 of the National Archives. Also, the desire of the nobles to
be accepted in the audience by the Emperor caused conflicts with the regional officials but also
disagreements with the representations of other social groups. Despite these facts, during the first
quarter of the nineteenth century, the visits to St. Petersburg proved to be for the local elite a very
effective tool in its communication with the Center, especially in its attempt to impose itself. in front
of regional authorities.
Keywords: Bessarabia, Russian Empire, nobility, periphery, homage.

Aspectul social al procesului de încorporare a noilor teritorii în cadrul
imperiului evidențiază importanța dialogului între elitele locale și Curte. Includerea
provinciilor recent anexate în sistemul politico-administrativ al Imperiului Rus
depindea în mare măsură de abilitatea și perseverența de care dădeau dovadă elitele
locale în lupta pentru privilegii. Formularea unor obiective comune, cât și adoptarea
unei strategii de apărare a drepturilor istorice ar fi sporit șansele Basarabiei să
păstreze un model de dezvoltare similar anumitor provincii periferic-occidentale,
unul bazat pe autonomie, cu implicarea activă a elitei locale în administrația
regională. Cadrul privilegiat prin care se facilita inserția teritoriilor recent anexate în
structurile politico-administrative ale imperiului putea fi lejer restrâns în contextul
unor animozități interpersonale și a lipsei unei viziuni univoce din partea stării sociale
superioare. Competiția acerbă pentru resurse și influență în care s-au angajat exponenții elitei basarabene și oficialii de la Chișinău, a degenerat în conflicte deschise,
ceea ce a condus la dezechilibre în funcționarea aparatului administrativ. În aceste
Doctorand în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău;
e-mail: botolinsergiu@gmail.com.
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condiții, Centrul și-a permis să intervină decisiv în vederea omogenizării politicilor
aplicate în Basarabia și diminuării caracterului specific de care beneficia provincia în
primii ani de după anexare.
Transformarea elitei basarabene în subiect imperial și integrarea acesteia în
cadrul structurilor sociale ale imperiului țin în mare măsură și de primele manifestări
corporatiste ale acesteia, întreprinse după 1812. Drept manifestări corporatiste pot fi
considerate acele prime tentative de formulare a obiectivelor comune, dar și de
identificare a celui mai eficient canal de comunicare cu Centrul, de preferat fără
intermedierea din partea autorităților de la Chișinău. De remarcat că nobilimea
(dvorenimea) basarabeană reprezenta un produs al unui context inedit pentru acest
teritoriu, și anume cel al Imperiului Rus. Din acest considerent, acțiunile nobilimii
locale în primul sfert al secolului al XIX-lea pot părea uneori fortuite, lipsite de
coordonare, urmând un traseu oportunist de realizare a intereselor personale. Folosim
termenul de nobil sau dvorean în cazul stării superioare a Basarabiei și nu cel de
boier, drept unul generic utilizat de către contemporani, inclusiv oficiali ruși pentru
exponenții păturilor superioare din Principate. Deși formal starea nobiliară
(dvorenimea) basarabeană va fi legitimată abia către anul 1818, odată cu adoptarea
Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia, totuși termenul
dvorean/nobil este unul uzual, folosit în corespondența oficială de după 1812.
Primele încercări de cristalizare sau ceea ce putem considera manifestări
corporatiste a comunității nobiliare basarabene au avut loc în cadrul unor întruniri pe
parcursul primilor ani de dominație a Imperiul Rus în spațiul Pruto-nistrean. În acest
sens au fost examinate documentele de arhivă ce țin de organizarea adunărilor
nobilimii basarabene din 1814 și 1819, ambele convocate în scopul delegării reprezentanților nobilimii locale la Sankt-Petersburg pentru a fi primiți în audiență de
împărat2. Este important de analizat primele vizite ale elitei basarabene la împărat,
or, anume în cadrul acestora, prin anumite forme de expresie standardizate, se
modelau imaginile celor doi subiecți, unul față de celălalt, constituind un instrument
simbolic de stabilire a relațiilor dintre Centru și Periferie. Ritualul complex și plin de
fast al audiențelor de la Curte fiind poate cel mai spectaculos, drept urmare și eficient,
mod de reprezentare a puterii imperiale.
Omagiul adus împăratului de către elitele teritoriilor recent anexate reprezenta un procedeu frecvent utilizat în Imperiul Rus pe parcursul secolelor al XVIIIlea și al XIX-lea. Motivul formal, declarat de Curte, al unor asemenea audiențe,
consta în explicarea în fața noilor supuși a politicilor duse de Centru3. Prin astfel de
audienţe festive au trecut anterior şi elitele livoniene, estoniene, finlandeze, georgiene, tătare, poloneze și altele4. Or, condiția sine-qua-non de acceptare în calitate de
subiect imperial și prin urmare recunoașterea dreptului de proprietate, era anume exprimarea loialității față de Centru, fapt prevăzut și în Tratatul de Pace de la București

А. Крупенски, Полный список лиц избраных Бессарабским дворянством на областные,
губернские и уездные должности со времен присоединения Бессарабии к Российской
империи по 1912. С историческим введением, СПб, 1912, p. 9.
3
В. Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX-начале XX в., в 2 т./ Морозан Владимир.
– Т.1. – СПб., ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018, p. 19.
4
Ibidem.
2

142

din 16 mai 18125. Mai mult de atât, ceremonia în sine conta extrem de mult și pentru
Curte. Împăratului Alexandru I, recent întors de la Congresul de la Viena, i se
recunoştea calitatea de salvator şi de făuritor al păcii în Europa6, dar în același timp
justifica actul de anexare prin pretinsa recunoștință din partea populației băștinașe,
reprezentată de deputații nobilimii basarabene.
Pe parcursul primului sfert al secolului al XIX-lea, vizitele la SanktPetersburg s-au dovedit a fi pentru elita locală un instrument destul de eficient în
comunicarea sa cu Centrul, mai ales în tentativa acesteia de a se impune în fața
autorităților regionale. Drept dovadă sunt solicitările repetate din partea nobilimii
locale de a apărea în fața împăratului7, cât și relatările cu privire la încheierea cu
succes a unor astfel de vizite8. Deși, aparent și strict formal, vizitele se rezumau la
niște ritualuri de complezență, efectul acestora putea eventual să schimbe raportul de
forțe la Chișinău, stabilind trasee de dezvoltare într-o regiune recent anexată și prin
urmare instabilă din punct de vedere politico-admnistrativ. Drept argument putem
aminti că, după exprimarea doleanțelor de către reprezentanții nobilimii în fața
împăratului, în cadrul audienței din 1814, autoritățile imperiale decid delegarea lui P.
Svinin pentru a proba argumentele invocate de elita locală, în ciuda eforturilor lui I.
Hartigh, guvernatorul civil și militar al Basarabiei, de a convinge autoritățile centrale
cu privire la incapacitatea de administrare a Basarabiei în baza legilor locale și cu
implicarea nobilimii băștinașe. Mai mult ca atât, raportul lui P. Svinin, care era pe
alocuri diametral opus celui efectuat de către N. Baikov cu ceva timp mai devreme,
a fost poate decisiv într-o perioadă de testare a regimului autonom provizoriu implementat în provincie.
Cu toate că, în 1818, a fost aprobat Regulamentul organizării administrative
a regiunii Basarabia, act elaborat în baza legilor și tradițiilor locale, nobilimea basarabeană, totuși, se simțea în continuare constrânsă în drepturi. Astfel, către sfârșitul
anului 1818 mareșalul nobilimii basarabene, D.C. Râșcanu, solicită permisiunea de a
trimite o delegație la Sankt-Petersburg. Audiența avea scopul de solicita împăratului
crearea unui comitet pentru elaborarea unui culegeri de legi locale9. Astfel, delegarea
reprezentanților elitei locale la Curte reprezenta un element esențial al procesului de
acordare a drepturilor de autonomie, or, anume în cadrul unor astfel de ceremonii, era
declarată voința monarhului, fiind în același timp o ocazie bună de expunere a
solicitărilor din partea elitei locale10.
De menționat, că vizitele din primul sfert al secolului al XIX-lea se desfășurau în contextul escaladării conflictului între elita locală și autoritățile de la
Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus, Vol. 1, Documente extrase din
Colecția 1 (1649-1825), Chișinău, Editura Cartdidact, 2017, p. 511-518.
6
S. Ghervas, Reinventarea tradiției: Alexandru Sturdza și Europa Sfintei Alianțe, Chișinău,
Editura Cartier, 2014.
7
В. Морозан, op. cit., p. 20.
8
Vezi scrisoarea lui S.K. Veazmitinov către Gavriil Bănulescu-Bodoni, în А. Крупенски,
Полный список лиц избраных Бессарабским дворянством на областные, губернские и
уездные должности со времен присоединения Бессарабии к Российской империи по 1912.
С историческим введением, СПб, 1912, p. 9-10.
9
Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare, ANRM), F. 88, inv. 1, d. 33, f. 5.
10
В. Морозан, op. cit., p. 20.
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Chișinău, atunci când structura politico-administrativă a noii provincii purta un
caracter tranzitoriu, ambiguu și maleabil, provocând o adevărată competiție între cei
doi subiecți, Curtea atribuindu-și calitatea de arbitru în disputa dintre cei doi subiecți
sociali. Uneori, intenția de a trimite o delegație la Sankt-Petersburg provoca acutizarea relațiilor dintre conducerea regiunii și exponenții elitei locale. Spre exemplu,
în 1819 solicitarea mareșalului nobilimii basarabene D.C. Râșcanu către contele A.
Arakceev a fost catalogată de către rezidentul plenipotențiar A. Bahmetev drept o
depășire a atribuțiilor și o insultă față de instituția rezidentului plenipotențiar. A.
Bahmetev, vădit deranjat de conținutul scrisorii, ținând cont și de faptul că nobilimea
se plângea de nerespectarea drepturilor populației băștinașe, făcea aluzie la lipsa unor
informații cu privire la existența unui act prin care se consimțea acordul unanim de a
solicita permisiunea pentru efectuarea vizitei reprezentanților nobilimii la SanktPetersburg. Suplimentar, rezidentul plenipotențiar se arăta sceptic și în privința acordării mandatului lui D.C. Râșcanu de a implementa decizia adunării nobiliare 11 .
Având dubii în privința respectării procedurii, rezidentul plenipotențiar solicită
prezentarea documentelor necesare pentru a da curs inițiativei, cum ar fi: când și unde
a avut loc convocarea comunității nobiliare și de la cine s-a solicitat permisiunea;
care a fost componența numerică și dacă toți unanim au votat rezoluția sau doar o
parte și câți anume12. A fost suficient ca timp de o săptămână rezidentul plenipotențiar
să nu obțină actele solicitate pentru a trece la acuzații directe față de mareșalul
nobilimii. Astfel lui D.C. Râșcanu i se inculpa neglijență în serviciu. Mai mult de
atât, rezidentul plenipotențiar considera ocuparea funcției de mareșal al nobilimii
drept impropriu pentru o astfel de persoană. Toate carențele în activitatea mareșalului
fiind trecute cu vederea doar din considerentul pretinsei experiențe a lui D.C.
Râșcanu, însă și mai mult din speranța că mareșalul nobilimii își va revizui comportamentul13. În concluzie, Pavel Bahmetiev îl soma pe mareșalul nobilimii să prezinte
actele solicitate anterior în termen de o zi14.
Analiza documentelor de arhivă ce țin de organizarea a două vizite la SanktPetersburg în 1814 și 1819 permite să afirmăm că procedura de organizare a vizitelor
la Curte dispunea de un grad sporit de complexitate. Rețeaua de raporturi interpersonale, cât și multitudinea pașilor ce trebuiau efectuați în vederea respectării
procedurii conduceau la antrenarea unui număr mare de funcționari, asumarea unor
costuri considerabile, dar și la extensia perioadei de organizare. Astfel, pentru a fi
acceptați în audiență la împărat, comunitatea nobiliară convocată în cadrul unei
adunări oficiale, deciziile căreia trebuiau neapărat consemnate într-un proces verbal,
mandata un reprezentant cu dreptul de a solicita permisiunea de a fi acceptați în
audiență la împărat. În cazul în care se accepta intenția de a organiza o vizită la SanktPetersburg, autoritatea supremă a regiunii dispunea convocarea unei adunări nobiliare, dar deja cu scopul de a desemna reprezentanții (deputații) din partea nobilimii
basarabene, care ar urma să apară în fața împăratului. La 22 iunie 1814, 52 de
participanți ai adunării nobiliare, prezidată, deloc întâmplător, de mitropolitul Gavriil
Bănulescu Bodoni, persoană de încredere a autorităților centrale și un intermediar
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 33, f. 9 verso.
Ibidem, f. 10.
13
Ibidem, f. 13.
14
Ibidem, f. 13 verso.
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eficient al dialogului dintre nobilime și funcționarii ruși de la Chișinău, au decis
delegarea a trei reprezentanți la Sank-Petersburg, și anume: spătarii D. Bucșăneanu,
I.M. Sturdza și banul D.C. Râșcanu, toți cu o anumită experiență în administrarea
Țării Moldovei de până la anexarea Basarabiei15.
Formatul adunării era, de asemenea, convenit cu autoritatea supremă a
regiunii. Spre exemplu, se admitea întrunirea doar a nobililor aflați pe moment în
Chișinău, așa cum s-a procedat în 1814, sau se convocau și cei aflați în alte ținuturi,
ca în cazul cu adunarea din 1819. Convocarea unui număr redus al nobililor basarabeni în 1814 este explicată în demersul lui I.M. Hartingh către ministrul poliţiei
S.K. Veazmitinov prin inexistența la acea vreme a unei structuri nobiliare basarabene.
Astfel, I.M. Hartingh a fost nevoit să-i convoace doar pe acei nobili care se aflau la
acel moment în orașul Chişinău16. Selectarea celei de-a doua opțiuni ce implica participarea și a nobililor stabiliți în afara Chișinăului, provoca mai multe dificultăți, de
la cele ce țin de informarea celor aflați în afara Chișinăului până la cele operaționale
în cazul detașării nobililor aflați în serviciul de stat. Informarea cu privire la convocarea unei adunări nobiliare se efectua prin înștiințarea sub semnătură a fiecărui nobil
în parte, executarea acestei sarcini fiind atribuită ispravnicilor de către guvernatorul
civil al Basarabiei.
Ulterior se purcedea la organizarea propriu-zisă a adunării nobiliare. Se întocmea lista nobililor prezenți, cât și a candidaților pentru a face parte din delegație.
Între timp, poliția asigura pregătirea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea adunării,
cât și transmitea avizele prin care se solicita în mod obligatoriu prezența. În cazul în
care se accepta ca și nobilii aflați în serviciul de stat să poată participa la adunare,
atunci autoritățile veneau cu anumite reglementări stricte. În cazul anumitor funcții,
obligațiile ce le reveneau implica prezența permanentă la locul de muncă, cum ar fi
cazul comisarilor sau a trezorierilor17. De asemenea, convocarea tuturor nobililor din
Basarabia era îngreunată de starea deplorabilă a infrastructurii drumurilor, cât și de
instituirea frecventă a regimului de carantină în jurul Chișinăului, așa cum a fost în
1819, când Basarabia a fost afectată de ciumă.
Totodată, organizarea vizitelor la Sankt-Petersburg reprezenta un test pentru
corporația nobiliară, aparatul administrativ al regiunii, dar în același timp provoca
relația extrem de sensibilă dintre elita locală și exponenții altor stări sociale. Deplasarea reprezentanților nobilimii locale la Sankt-Petersburg a provocat nemulțumiri
și printre mazilii și ruptașii care și-au manifestat interesul de a fi reprezentați și ei în
fața țarului. Drept răspuns, nobilii au comunicat că ei vor reprezenta la SanktPetersburg interesele întregii populații și nu doar ale stării privilegiate. Totuși,
rezidentul plenipotențiar, Pavel Bahmetiev, profitând de animozitățile dintre reprezentanții diferitor stări sociale anulează rezultatele primelor alegeri și convoacă o
nouă adunare unde reprezentanții nobilimii basarabene să fie aleși de către exponenții
tuturor stărilor sociale.
А. Крупенски, Полный список лиц избраных Бессарабским дворянством на
областные, губернские и уездные должности со времен присоединения Бессарабии к
Российской империи по 1912. С историческим введением, СПб, 1912, p. 9.
16
D. Poștarencu, Introducerea instituției nobiliare în Basarabia/Nobilimea basarabeană în
epoca Reformelor din Imperiul Rus, Chișinău, 2013, p. 65.
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ANRM, F. 88, inv. 1, d. 33, f. 62.
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Conform celor relatate mai sus, organizarea vizitelor la Curte implica costuri
considerabile. În condițiile lipsei unor mijloace publice de finanțare, ținând cont de faptul
că provincia se afla în stadiul incipient de organizare politico-administrativă, nobilimea
basarabeană în 1814 a căutat soluții pentru identificarea celor 5 mii de „galbeni olandezi”
necesari pentru organizarea vizitei la Sankt-Petersburg, cât și pentru procurarea celor 150
de cai pentru a fi donați armatei imperiale. Suma trebuia distribuită proporțional printre
nobili și cler conform veniturilor anuale obținute de fiecare domeniu în parte. Ținând cont
de faptul că colectarea unei astfel de sume ar fi durat prea mult timp, nobilii au decis
creditarea acțiunii de către patru nobili, și anume: Ioan Bașota, Gheorghe Donici, Pavel
Macaresco și Alexandru Panait18. Dar și pentru aceștia suma reprezenta o povară financiară considerabilă, astfel că solicitarea societății nobiliare i-a pus în fața situației de a
împrumuta sub proprie răspundere suma de 3.500 galbeni olandezi, desigur cu perceperea
la scadență și a unei dobânzi de 1,5% lunar. Restul, aproximativ 1.500 de galbeni olandezi, veneau sub forma celor 75 de cai oferiți sub formă de împrumut de nobilul Gheorghe
Donici19 . Banii erau împrumutați sub proprie răspundere, deoarece o atare adunare a
nobilimii, ca cea convocată de guvernatorul Hartingh în data de 22 iunie 1814, încă nu
dispunea de legitimitate în calitate de organ de reprezentare colectivă, fiind o soluție adhoc de soluționare a unei cereri a autorităților centrale20. În condițiile în care nici către
anul 1824 banii nu au fost restituiți nobililor, cei patru sus-menționați au fost supuși
procedurii de executare, fiind nevoiți să-și gajeze proprietăți pentru obținerea unor noi
împrumuturi sau să-și vândă o parte din bunuri, în special animale, la preț derizoriu, totul
pentru a-și stinge datoriile față de creditori21. Numeroasele plângeri depuse de cei patru
vizați au ajuns până la Curte. În 1824, împăratul solicită guvernatorului general M.S.
Voronțov să urgenteze soluționarea cazului și să calmeze spiritele din cadrul societății
nobiliare basarabene22. În răspuns, M.S. Voronțov declara că, pe moment, era dificil să
soluționeze problema, atâta timp cât nu erau de găsit rapoartele prin care se urmărea
colectarea banilor și nici nu se cunoaștea unde sunt o parte din banii despre care se știe
că au fost colectați23.
Ulterior, neînțelegerile în cadrul nobilimii locale au recidivat într-un conflict
deschis la primele alegeri nobiliare din 1818. Cu toate acestea, în pofida lipsei, către
anul 1814, a unei Cărți Genealogice, dar și a problemelor majore apărute în demersurile nobilimii de a organiza ceva în nume comun, putem constata faptul că instituția
nobiliară din Basarabia se prefigura, iar drept confirmare a acestui fapt servește însăși
acceptul împăratului de a primi delegațiile nobililor basarabeni. Intenția de a organiza
o vizită a nobilimii basarabene și în 1819 denotă eficiența acestui canal de comunicare, ce s-a transformat într-o strategie în competiția cu autoritățile regionale, de aici
și reticența conducerii regiunii de a da curs unor astfel de solicitări. Totodată,
materialele de arhivă arată că nici nobilimea locală nu reprezenta o structură monolit
în intenții și fapte, iar organizarea vizitelor la Sankt-Petersburg, în special cea din
1814, a demonstrat pe deplin acest fapt.
Ibidem, d. 12, f. 137.
Ibidem.
20
В. Морозан, op. cit., p. 142.
21
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 12, f.10 v, 137.
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STATUTUL JURIDIC CITADIN AL FĂGĂRAȘULUI:
AVANS ȘI RECUL, RIVALITĂȚI ȘI REALITĂȚI,
DISPUTE ȘI DECIZII (1834-1876)
Simion RETEGAN1
URBAN JURIDICAL STATUTE OF FĂGĂRAȘ:
ADVANCEMENT AND REBOUND, RIVALRIES AND REALITIES,
DISPUTES AND DECISIONS (1834-1876)
ABSTRACT
The theme of Făgăraș joining the Transylvanian cities, initiative of the local
Hungarian elite, ephemeral accomplished in 1863, hadn’t had constituted the object of a
particular research. It was tangentially touched in some documented articles regarding the
demographical overview evolution of the city, its ethnical structure over the time, and its
religious realities in different periods of time. We are going to present it starting from the rich
information from the Hungarian newspaper from Cluj: Korunk, Kolozsvári Közlöny, Kelet,
to which their tireless correspondents from Făgăraș sent an impressive number of stories,
often endless, about the place where ty lived. They are, of course, biased, partial, flashing,
repetitive testimonials, but they add to the dry numbers of contemporary statistics, as well as
to the few primary documents published until now, concreteness, abundancy, the color and
the vibration of the real life. It was as passionate in politics area both locally and generally.
Or rather much more! We cross through them in the fervent subject, in the labyrinth of interethnic relations, observing the national problem of Transylvania from that period.
Keywords: Făgăraș, juridical statute, advacement, rebound, disputes, realities.

Tematica intrării Făgărașului în șirul orașelor Transilvaniei, inițiativă a elitei
maghiare locale, îndeplinită – efemer – în 1863, nu a constituit până acum obiectul
unei cercetări aparte. Tangențial, ea a fost atinsă în câteva documentate articole ale
istoricului Constantin Băjenaru privind evoluția demografică de ansamblu a localității, structura ei etnică de-a lungul timpului, realitățile ei confesionale într-o perioadă
sau alta 2 . O prezentăm în cele ce urmează, pornind de la bogatele informații ale
ziarelor maghiare din Cluj: Korunk, Kolozsvári Közlöny, Kelet, cărora neobosiții lor
corespondenți făgărășeni le-au trimis un număr impresionant de relatări, adesea
interminabile, despre locul în care trăiau. Sunt, desigur, mărturii părtinitoare, parțiale,
Cercetător științific, doctor în istorie, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei
Române, Cluj-Napoca.
2
C-tin Băjenaru, Date statistice privitoare la populația Făgărașului între secolele XVII-XX
(în continuare: Date statistice...), în vol. „720 de ani de istorie a Făgărașului”, editor Iulian
Marius Șchiopu, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011, p. 84-93; Idem, Aspecte ale vieții bisericești
a românilor din Făgăraș în secolul al XVIII-lea, în: Ibidem, p. 103-116; Idem, Aspecte privind
istoria Făgărașului în perioada 1867-1918: administrație și populație, în: „Acta Terrae
Fogarasiensis”, V (2016), p. 105-117; cf. și Idem, Comitatul Făgăraș (1876-1918), Alba Iulia,
Editura Altip, 2016, p. 103-104.
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intermitente, repetitive, dar ele adaugă cifrelor seci ale statisticilor contemporane, ca
și puținelor documente primare publicate până acum3, concretețea, abundența, culoarea, vibrația vieții trăite aievea. Tot atât de pasională în sfera politicului, la nivelul
local, ca și pe plan general. Ba, poate, chiar mai mult! Intrăm prin intermediul lor în
subiectul fierbinte, în labirintul relațiilor interetnice, scrutăm în mic adâncurile
problemei naționale a Transilvaniei acelui timp.
Făgărașul constituie, la mijlocul secolului al XIX-lea, mai mult decât oricare
altă localitate transilvăneană de talia sa, un conglomerat uman deosebit de compozit
sub raport etnic, confesional, social, cultural. Principalele sale etnii sunt atunci „sasogermanii”, românii și maghiarii – respectiv 1.236, 1.129 și 938 –, dintr-un total de
3.930 locuitori recenzați în 18504. Eterogenitatea de limbă este dublată de una confesională, toate trei etniile subîmpărțindu-se: românii sunt greco-catolici și ortodocși,
maghiarii reformați și romano-catolici, sașii sunt toți luterani, iar germanii toți
romano-catolici. Se adaugă acestora, dată fiind prezența ubicuă aici până în 1691 a
curții princiare, un număr apreciabil de evrei – 183 în 1850 și 515 în 19105 –, și foarte
mulți rromi: 9,9% din totalul populației în 1850 și 12% în 18936. Existau astfel în
Făgăraș 6 comunități parohiale deosebite, cărora le corespund 5 biserici și o sinagogă
(menționată încă în 1829)7 și, de asemenea, 5 școli confesionale și un nucleu școlar
rabinic, o „casină” maghiaro-germană și alta românească. Numeric, cea mai puternică
este comunitatea lingvistică germană – căreia îi aparțin și evreii până spre sfârșitul
secolului, când toți se vor declara de limbă maghiară –, însă, ca pretudindeni în
Transilvania în această vreme, limba română joacă rolul unei „lingua franca”, limba
în care, inevitabil, comunică maghiarii și sașii cu românii – primii cumpărători ai
mărfurilor care se produc și totodată vânzători –, sașii cu maghiarii, sașii din Bistrița
cu cei din Sibiu.
Există, totodată, în Făgăraș o anumită grupare teritorială a localnicilor, căci
până aproape de zilele noastre se vorbea despre „România de Jos și de Sus” – în
funcție de poziționarea spre munte a bisericilor unită și ortodoxă, și nu de apartenența
enoriașilor lor –, tot așa cum maghiarii numeau zona „Vadaskert” (grădina de
vânătoare), în care principele Appafi Mihály colonizase pe germanii catolici,
„németség” (nemțiunea). Și tot astfel cum maghiarii făgărășeni – la origine secui –,
se concentrează în jurul pieții centrale, în mijlocul căreia, într-un trecut mai
îndepărtat, se găsea biserica reformată – mutată aici din cetate –, ale cărei urme mai
puteau fi văzute în 1864.
Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VIII (26-30
iunie 1848), coord. Gelu Neamțu, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 246-249
(în continuare: Documente... 1848); Mișcarea națională a românilor din Transilvania. Documente, coord. S. Retegan, vol. IV, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 701-703,
715-718, vol. V, București, 2008, p. 75-77, vol. VI, București, 2008, p. 80-81 (în continuare:
Mișcarea națională... Documente).
4
C-tin Băjenaru, Date statistice..., p. 90.
5
Ibidem, p. 93.
6
Recensământul din 1893 și recensământul țiganilor din 1893. Transilvania, coord. Traian
Rotariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 114.
7
Consignatio statistico topographica singulorum in Magno Principatu Transylvaniae, ed.
Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 33.
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Dar unicitatea localității este dată în afara inexpugnabilei sale cetăți-reședință
preferată a principilor țării înainte de 1691, garnizoană apoi a Regimentului austriac
de linie Bianchi, de implantarea sa într-o zonă aproape exclusiv românească: districtul Făgărașului, căruia îi servește drept reședință. District cu 82.025 locuitori,
dintre care 93,63% români8, district în fruntea căruia vor sta între 1861-1867, pentru
prima dată în istoria sa, românii Ioan Bran de Lemeni, urmat de Ioan Pușcariu. Le
urmau căpitanilor supremi sași de dinainte de 1848 – ultimul este Michael Bruckenthal –, și contelui Bethlen Gábor, deținătorul acestei demnități în anul 1848-49. Nu
este lipsit de importanță nici faptul că 42 din cele 64 de sate ale sale erau comunități
dominate numeric de foști grăniceri, cu un grad înalt al conștiinței de sine.
Economic, Făgărașul reprezintă un important centru al producției meșteșugărești – al 6-lea din Transilvania, susțin reprezentanții săi9 –, și, totodată principalul
loc de desfacere al extinsei zone rurale înconjurătoare. Potrivit datelor Camerei de
comerț și industrie din Brașov, activau, în 1856, aici 11 bresle de meșteșugari, cu 385
de membri (inclusiv una a săpunarilor), secondate de una a negustorilor, căreia îi
aparțineau 19 comercianți10. Luați laolaltă, ei alcătuiesc aproape jumătate din totalul
celor 975 de familii conscrise în 185711. Ca pretutindeni în Transilvania, majoritatea
lor fac și agricultură, însă pe suprafețe reduse, căci hotarul Făgărașului este mic,
comparativ cu populația sa – 3.934 jugăre, din care 151 jugăre grădini, 2.210 jugăre
arabil, 709 jugăre fânaț și 506 jugăre pășune, în 189512 –, chiar foarte mic comparativ
cu cel al unor sate săsești apropiate (Codlea avea 23.139 jugăre). Schimburile se desfășoară în târgurile săptămânale de fiecare vineri și în cele trei târguri de țară, de
Rusalii, de Sf. Maria mică și de Sf. Nicolae, târguri a căror vamă aparținea bisericii
reformate și a cărei arenzi anuale se ridică, în 1895, la suma de 5.000 florini13. Lipsa
totală a pădurii suscita, iarna, un vivace negoț cu lemne, frecvent pomenit în mărturiile contemporane.
Politic și cultural, există o netă prevalență a maghiarilor. Sunt cei care, încă
din vremea principilor, își transmit din generație în generație conducerea quasiexclusivă a localității, domină aparatul administrativ al districtului, alcătuiesc grosul
breslașilor, au de departe cel mai mare număr de intelectuali – 11 juriști în 1862 –, se
mândresc cu cele mai vechi și puternice instituții: impozanta biserică reformată,
înzestrată cu o generoasă dotație canonică și privilegiul vămii târgului, vechea și
prestigioasa școală pe care aceasta o patronează, mănăstirea franciscană14. Conta mult
Fényes Elek, A Magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyek és járdsok szerint,
Pest, 1867, p. 19.
9
Memoriul din 29.VI.1848, în: Documente... 1848, VIII (26-30 iunie), București, 2007, p.
246.
10
Korunk, nr. 11/25 ianuarie 1863.
11
Recensământul din 1857. Transilvania, ed. a II-a, Cluj-Napoca, Editura Staff, 1997, p. 116117.
12
Recensământul agricol din 1895, coord. Tr. Rotariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 92-93.
13
Fogaras és vidéke, II, nr. 6/10 februarie 1895.
14
În august 1865, prin alegerea călugărului Márton Lajos drept conducător al ordinului franciscan, Făgărașul devine sediul conducerii acestuia. La întoarcerea sa în mănăstire, el este
primit cu călăreți („bonderium”), i se organizează seara defilare cu torțe, se țin cuvântări
8
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în lumea feudală de ieri și faptul că, provenind din Secuime, foarte multe familii
maghiare sunt de mici nobili armaliști, chiar dacă grosul lor sunt sărace (în 1863 sunt
consemnați în Făgăraș 116 nobili – între care și 8 familii de boieri români –, dintre
care însă abia 40 îndeplineau condiția de cens, adică plăteau statului un impozit anual
de cel puțin 8 florini, în care era inclusă acum și apăsătoarea „dare a capului”, care
nu era pe avere)15. Se conturează astfel în timp o certă tendință de asimilare națională
pe cale naturală, mai ales prin căsătorii, a unor familii vorbitoare de germană16.
Cei care dețin însă cele mai mari averi sunt sașii. Ei sunt puternic favorizați
de administrarea, bănoasă, timp de 99 de ani a marilor domenii de stat ale Făgărașului,
Porumbacului și Comănei, urmare a împrumutului de 200.000 florini pe care
Universitatea săsească îl face Curții imperiale în 176417. Așa se explică faptul că cel
mai mare hotel de aici se numește, în 1863, „Bruckenthal”, în 1895 „Lauritsch”, că
prima farmacie este a familiei Hermann18, că una din cele mai mari moșii (102 jugăre)
e a familiei de tăbăcari von Krauss (înnobilată în 1702)19, că cel mai mare impozit îl
plătește, în 1861, Josef Tellmann.
Sub raport juridic, Făgărașul are, începând din 1606, statutul de oppidum,
târg, mezővdos și stă, ca atare, sub ocârmuirea conducerii districtului, mai precis a
judelui cercual omonim – numit de către căpitanul suprem sas –, la fel ca și oricare
alt sat al Țării Oltului. Spune totul faptul că judele său poartă umilitoarea denominație
de jude sătesc, „falnagy”.
Prima tentativă a opidanilor maghiari făgărășeni de a obține statutul juridic
superior de oraș autonom – dependent direct de Guberniu –, de a fi reprezentat în
Dieta țării, și, concret, de a se smulge de sub comanda căpitanului suprem sas, Karl
Bruckenthal (arendașul domeniului fiscal al Făgărașului), datează din 1834, când
aceștia înaintează, prin trimișii lor, forului legislativ întrunit la Sibiu o cerere în acest
sens. Se revine cu această solicitare la dietele din 1837, 1841 și 1847, pentru ca în 29
iunie 1848, în plină revoluție – la zece zile după înlocuirea lui Bruckenthal cu groful
Bethlen Gábor –, să pornească de la ei spre Cluj un adevărat strigăt de ajutor. În
numele a „550 de neobosite suflete muncitoare”, semnatarii noului memoriu,
căpitanul suprem Bethlen Gábor și notarul prim Hamar István sen., enumerând
demersurile anterioare, cer imperios Dietei acordarea rangului de oraș liber regesc și,
în măsura posibilului, chiar reprezentarea sa la dezbaterile aflate în curs ale acesteia.
(Korunk, nr. 180/25 iulie 1865).
15
Magyar Országos Levéltár, D-228, 1863-162.
16
Exemplul tipic este cel al bogatului meșter săpunar Adolf Kloss (?-1865), vorbitor al maghiarei, aderent declarat al unirii Transilvaniei cu Ungaria, semnatar al petițiilor fruntașilor
maghiari, membru al delegațiilor acestora la Cluj și Viena. El este cel care, în 16.V.1861,
denunță guvernatorului Kemény întrunirea la Făgăraș a 1.500 de români, „unelte ale reacțiunii” (Mișcarea națională... Documente, IV, p. 285-286; necrologul în Korunk, nr. 148/15
decembrie 1865).
17
Ileana Bozac, Tedor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773.
Die Reise Kaiser Josephs II durch Siebenbügen im Jahre 1773, vol. I, Cluj-Napoca, 2006, p.
244-245, 390.
18
În 1895, banca Furnica va cumpăra farmacia Richard Gleim cu 50.000 florini (Fogaras és
videke, II, nr. 4/27 ianuarie 1895).
19
Rüdiger von Krauss, Nobili și artizani. O istorie neștiută a sașilor din Transilvania,
București, Editura Corint Books, 2018, p. 84.
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Argumentele sunt de natură economică – „desferecarea din labirintul tainic al sistemului învechit și funest al trecutului”, prin dezvoltarea nestânjenită a fiecărei
meserii, paralizarea monopolurilor, perspectivele capitalizării, prosperarea unicului
centru de producție și desfacere al unui foarte mare areal rural înconjurător, „60.000
de oameni în district și sute de mii în afara acestuia!” –, dar mai ales de natură
națională. Se vorbește despre precaritatea existenței „elementului fidel maghiar” în
limitele înguste ale opidului, despre pericolul dizolvării sale în „elementul de interes
străin” –, semnificativ cuvântul român nu apare în text nici măcar odată! – și, totodată,
despre „țelul sfânt” al transformării Făgărașului, odată devenit oraș cu magistrat
propriu, într-un bastion de apărare a naționalității proprii, un exemplu demn de urmat
pentru cei din jur, capabil să contribuie din plin la propășirea și faima întregii națiuni
maghiare prin extinderea nelimitată a culturii sale. Insinuare a unei maghiarizări a
regiunii? Să mai remarcăm că se țintește promovarea urbană cea mai înaltă, aceea de
„liberae regiae civitates”, ca cea a Brașovului, Sibiului, Clujului etc., și nu aceea de
simplu „civitas”. Surprinzător, nu se face nici cea mai mică mențiune despre
importanța strategico-militară învederată a localității20.
Promovare pe care conducerea maghiară a Făgărașului o arogă cu de la sine
putere în viforul anului 1849 – scriu 12 ani mai târziu opozanții români ai acesteia –
și o exercită efectiv și în anul următor. O face însă, denunță ei, pe spinarea satelor
districtului, pe suportul material al produselor rechiziționate de la acestea, administrate armatei și plătite de Erariu, banii fiind însușiți abuziv, exclusiv de oraș. Exces
de putere care trebuie și va fi deferit justiției!21.
Spre deosebire de alte localități de talia sa, Făgărașul își păstrează și după
revoluție postura de important centru administrativ, fiind, între 1849-1854, locul de
reședință al districtului militar omonim, una dintre cele 8 noi jurisdicții în care
regimul absolutist habsburgic împarte Transilvania. În aceste condiții, guvernatorul
țării emite, la cererea târgoveților maghiari, ordinul din 28 februarie 1854 prin care
va acorda Făgărașului dreptul unui magistrat autonom, identic aceluia al vechilor 12
orașe privilegiate, așa zisele „loca taxalia”: Dej, Turda, Deva, Abrud etc., secondat
de un numeros personal administrativ: primar (cel dintâi a fost Georg Sauer), 2
consilieri, 2 notari, cassier, provizor scrib22. Cu această ocazie cele cca. 400 de familii
care beneficiau de dreptul feudal al crâșmăritului rachiului – dreptul crâșmăritului
vinului și berii aparținea Erariului –, îl donează „in corpore” pentru susținerea
aparatului funcționăresc nou instituit. Insuficient însă pentru atât de multe salarii,
astfel încât penuria – „aprigă”, susține izvorul românesc menționat mai sus –, va face
ca în 1855 magistratul să cedeze locul în oficiul opidan (Marktamt) de dinainte,
deplin subordonat preturii Făgărașului, aidoma celorlalte comunități ale acesteia. Cu
singura deosebire că se păstrează titulatura de jude orășenesc, „városi biró”. Acesta,
la fel ca și cei câțiva subalterni ai săi, toți maghiari, va fi numit direct de către conducătorul preturii Făgărașului, de aceeași naționalitate și el23.
Documente... 1848, VIII, p. 246-249 (original maghiar și traducere).
Memoriul-protest către Guberniu, din 4.IX.1861: Mișcarea națională... Documente, IV, p.
715-719.
22
Atestarea ordinului din 28.II.1854, nr. 27.351/1853, în: Korunk, nr. 11/25 ianuarie 1863;
Kolozsvári Közlöny, VII, nr. 126/28 august 1862.
23
Funcția va fi ocupată timp de 6 ani de Rákosi József, care, favorizat de pretorul Dombay,
20
21
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Opidanii maghiari reiau în 1861, anul liberalizării politice generale, cu un
nou și mare elan demersurile pentru statutul de oraș autonom. Cu atât mai mare cu
cât în fruntea districtului se afla, pentru prima dată în istoria sa, un român, cu cât
corpul său administrativ și judiciar se găsea prevalent în mâinile conaționalilor acestuia – priviți întotdeauna de sus, ca oameni noi, până nu demult proscriși politic,
de obârșie umilă, lipsiți de experiență politică –, cu cât limba română este adoptată,
contrar acordului Guberniului, ca limbă oficială a jurisdicției24.
Începe din primăvara acestui an o confruntare directă, dură, adesea încrâncenată, pe durata a doi ani, între fruntașii locali români și maghiari, secondați de unii
dintre sași, privind statutul juridic al localității, cei dintâi pronunțându-se pentru
situația de dinainte de 1848, a dependenței quasistatale de district, ceilalți pentru
instituirea ca oraș – la nivelul Devei, Dejului, Aiudului, Abrudului etc. – și, fapt foarte
important, menținerea până la obținerea aprobării necesare a conducerii maghiare
existente. Miza, niciodată declarată deschis, este conducerea localității, controlul
puterii locale, controlul în ultima instanță a resurselor, atâtea câte erau ele. Cu alte
cuvinte, menținerea sau ieșirea din subordinea districtului.
La unison cu ceea ce se întâmplă acum în district și în toată Transilvania,
odată cu intrarea în noua epocă a constituționalității, au loc în acest interval mai multe
încercări succesive de înnoire a administrației opidane, marcate fiecare de aprinse
perorații, dispute, controverse, fără ca nici una din părți să capituleze în fața celeilalte,
fără să se ajungă la un consens sau cel puțin la o apropriere a pozițiilor. Dimpotrivă,
cum se întâmplă întotdeauna în politică, tensiunea crește de la o întâlnire la alta,
devine, în febra dezbaterilor, la un moment dat aproape explozivă. Totul suscită
dispută: locul întrunirilor opidane – curtea casei comunale, biserica reformată,
biserica luterană –, prezidarea lor, participanții, dreptul de a vota, limba dezbaterilor,
obiectele acestora. Bineînțeles, la nivelul omului de rând viața urmează cursul normal
al conviețuirii pașnice cotidiene.
Pentru a-și susține pozițiile, cele două părți se întrec una pe cealaltă să
expedieze întâmpinări la Guberniul țării, să apeleze telegrafic la decizia acestuia
(Făgărașul are stație de telegraf începând din 1854, în contextul ocupării Țărilor
Române de armata austriacă), să trimită delegații la Cluj și la Viena, să apeleze masiv
la „artileria presei” proprii: Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Concordia, de
o parte, Korunk, Kolozsvári Közlöny, Kelet, de cealaltă parte, acestea din urmă de
calibru mult mai greu, fiind cotidiene și beneficiind de un mult mai mare număr de
corespondenți, anonimi și declarați.
Și unii, și ceilalți invocă binele comun al localității. Argumentele maghiarilor
conving prin ele însele: însemnătatea incontestabilă a Făgărașului ca centru economic
de producție și de desfacere, ca bastion fortificat inconfundabil – locație a unei
apreciabile forțe militare –, ca poziție strategică la granița de sud a Imperiului, la
jumătatea distanței dintre Sibiu și Brașov, pe vechea „via carolina” (1718), ca
reședință administrativă, ca centru bisericesc (decanat româno-catolic, vicariat grecodetestat nu doar că, an după an, nu poate fi clintit din post, dar nici nu prezintă socotelile
opidului în tot acest interval.
24
Actul privind delegarea la Viena a lui Ioan Roman, Gheorghe Strâmbul și I. Codru Drăgușanu și memoriul către împărat în chestiunea limbii, în: Mișcarea națională... Documente, IV,
p. 590, 625-629.
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catolic, protopopiat ortodox, rabinat). Se vântură la fiecare pas, oral și în scris, cuvintele mari ale epocii: progres, liberalism, modernizare, autonomie, ieșirea din starea
de inerție, izolare, înapoiere, „drepturile sfinte” ale Făgărașului. Bate la ochi faptul
că unii dintre liderii maghiari – între care fostul vicecăpitan de până la 1848, Jakab
György –, sunt foști funcționari, rămași fără posturi, odată cu instituirea noii administrații districtuale. Ei își califică vehement opozanții în Korunk că sunt „dacoromânii” ascunși, că aspiră spre o capitală valahă, „oláh főváros, a districtului”, că
vreau să schimbe alcătuirea etnică a Făgărașului, că țintesc să-l românizeze25.
Principalul contraargument al românilor, care în timp se va dovedi întradevăr peremptoriu, este de natură financiară. Opidul spun aceștia, este în imposibilitatea de a asigura din propriile puteri plățile unui stufos aparat administrativ de
tip magistratual dintr-o avere proprie mai mult decât modestă. Soluția nu va putea fi
alta, se repetă mereu și mereu, decât impunerea suplimentară a publicului opidan, și
așa sărac – de-a dreptul „mizer”, acuză ei în fața Guberniului –, și așa supraimpozitat,
și așa în imposibilitatea de a-și plăti dările. Cum se va dovedi faptic în 1864, când, la
fel ca în foarte multe alte localități, se recurge la execuția militară a colectării fiscale,
ținându-se soldații în casele oamenilor până la achitarea și a ultimului creițar de dare26. De ce, întreabă ei, se închid ochii asupra realităților dure imediate, se inventează
venituri fictive, se ascunde pasivul cassei opidane? Unde sunt cetățenii, citim în
Gazeta, care să-și pună ei înșiși pe gât taxe noi? Caracterizările lor de ansamblu nu
sunt mai puțin vehemente: „o clică de egoiști, o coterie de profitori, o grupare de intriganți și ipocriți”, care, ahtiată după vechiul ei privilegiu hegemonic, cumpără voturi,
induce în eroare Guberniul, își maschează interesul strict personal al monopolului
funcțiilor sub faldurile unei cauze publice, al cărui beneficiar exclusiv va fi chiar ea27.
Frapează dinamismul cu care românii, nou veniți în viața politică, se implică
în acțiune. Conjunctura politică generală, conștiința că au în spatele lor tot districtul,
că ceea ce fac este important, că toate privirile conaționalilor sunt ațintite asupra lor,
fortifică cugetele și inimile, întărește curajul, creează un anumit sentiment al încrederii în forțele proprii și al siguranței. Formăm, declară și scriu ei, majoritatea relativă
a populației – 975 greco-catolici și 619 ortodocși în 185728 –, iar împreună cu ceilalți
mulți nemulțumiți, pe cea absolută, astfel încât trebuie să avem un cuvând de spus,
trebuie să fim ascultați. Sunt însă într-o netă inferioritate socială, căci votul este foarte
restrictiv censitar. Există acum în cadrul comunității românești o apreciabilă elită,
purtătoare de instituții – două biserici, două școli (prima menționată încă în 1657), o
„casină” proprie, un cor, puncte de sprijin ale unei conștiințe identitare tot mai puternice, cu tot mai numeroase manifestări deschise. Unele dintre acestea sunt chiar
demonstrative, precum defilarea cu făclii, în seara zilei de 17 ianuarie 1862, în
plinătatea bătăliei politice, la casele fruntașilor, purtători ai acestui nume, când se
vociferează în fața casinei maghiare („Bine că au fost numai trei”, notează cinic
Kolozvári Közlöny). Sub raport social, însă, comparativ cu ceilalți concetățeni, ponderea acestei elite este redusă: 35 meșteri breslași cu ateliere proprii, dintr-un total de
Korunk, nr. 11/25 ianuarie 1863, nr. 12/28 ianuarie 1863, nr. 13/30 ianuarie 1863, nr. 16/6
februarie 1863.
26
Kolozsvári Közlöny, nr. 92/6 august 1864.
27
Memoriul din 4.IX.1861: Mișcarea națională... Documente, IV, 715-719.
28
C-tin Băjenaru, Date statistice…, p. 93.
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385, 3 negustori înregistrați, dintr-un total de 1929. Există, în schimb, în Făgăraș 21
de funcționari districtuali (dintr-un total de 38 – fără juzii cercuali –, la o populație
de 82.000 de suflete)30, cărora li se adaugă protopopul și cei trei învățători ai școlii
capitale ortodoxe, vicarul, capelanul și învățătorul școlii greco-catolice, 3-4 ofițeri
români, activi sau în retragere. În afara acestora, restul românilor sunt de condiție
foarte modestă: jeleri cu casă, dar fără pământ extravilan, servitori, lucrători cu ziua,
oameni care, prinși în chingile lipsurilor, luptă din greu să-și asigure traiul, să iasă
din sărăcie, să-și crească și să asigure copiilor lor o viață mai bună. Or, întrucât
dreptul la vot îl au, potrivit normelor electorale locale instituite de Guberniul maghiar
din Cluj, doar cei cu o proprietate în valoare de 300 florini, meșterii cu atelier,
negustorii înregistrați și intelectualii, majoritatea devine întotdeauna la obligatoriul
scrutin o disparată minoritate.
Un singur exemplu. Previzibil, cea mai aprinsă controversă o suscită banii,
elementul-cheie al întregii chestiuni, mai exact dreptul, așa zis regal, al cârciumăritului rachiului, sursa capitală de venit a localității – vânzarea vinului și a berii
aparținea exclusiv Fiscului –, drept a cărui arendă anuală se ridică la cca. 4.000 florini
și acoperea, în mare, costul administrației opidane. În timp ce maghiarii și sasogermanii se pronunță pentru arendarea lui colectivă și donarea arenzii, „pe timp de
20 de ani”, pentru plățile angajaților Primăriei, românii, dimpotrivă, susțin exercitarea
acestui privilegiu feudal de către fiecare din cele cca. 400 de familii beneficiare în
parte. Este cu totul hazardant, argumentează vorbitorii lor cu fiecare ocazie, să se
întemeieze o întreagă administrație publică pe un beneficiu eminamente privat, al
cărui cedare este vremelnică și, totodată, posibilă oricând de a fi atacată în justiție de
către unul sau mai mulți proprietari ai săi de drept. Este de la sine înțeles că izraeliții
se postează toți de partea lor. Motivele și ale unora, și ale altora sunt ușor de înțeles.
Supusă scrutinului, chestiunea se va decide cu 373 voturi pentru la 24 împotrivă31. La
fel va fi și cu altele.
Începutul noilor demersuri maghiare se face, fapt semnificativ, în 26 mai
1861, trei zile după forfota îngrijorătoare a mulțimii țărănești de pe ulițele
Făgărașului, prilejuită de congregația districtuală referitoare la limba oficială a
jurisdicției. Un adevărat tur de forță, un semnal de alarmă, contextul în care se cere
din nou autonomia32, punctul de pornire al unei aprinse ciocniri, pe de o parte între
conducerea opidului și cea a districtului, pe de alta între acesta din urmă și Guberniu.
Urmează o lungă serie de întruniri și decizii ale votanților locali, de contradecizii ale
consiliului districtual, de duble apeluri, scrise sau telegrafice, la arbitrajul forului
gubernial, de dispoziții succesive ale acestuia – vădit părtinitor părții maghiarosăsești –, de duble recursuri la Cancelaria aulică a țării de la Viena.
Un episod central al tututor acestor tribulații se desfășoară la începutul lui
septembrie 1861, când Ioan Bran de Lemeni instituie – prin alegere – un nou primar
Korunk, nr. 13/30 ianuarie 1863.
Evidența personalului administativ, judiciar și sanitar al districtului, în: Erdély Nagyfejedelemség hivatali tiszti névtára az 1863 – dik évre, Kolozsvár, 1863, p. 36, 122.
31
Korunk, nr. 16/6 februarie 1863.
32
Memoriul din 26.V.1861, redactat în numele tuturor locuitorilor și prezentat Guberniului de
o delegație tripartită, solicitând acordarea statutului urban, insistă asupra menținerii conducerii maghiare a localității, instituite în 1855: Korunk, nr. 24/18 februarie 1862.
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30
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al localității (sasul Michael Essigmann, demisionar la scurt timp), pe care minoritatea
maghiaro-germană refuză să-l recunoască, căruia vechii titulari ai funcțiilor refuză
să-i predea localul, cassa („lada orașului”), arhiva sa33. Mai mult decât atât, refuză
deschis, chiar ostentativ, să se supună ordinului de casare al executivului clujean34.
Dispoziția gubernială, răspund căpitanul suprem adjunct, cunoscutul literat
Ioan Codru Drăgușanu și vicenotarul Ioan Onțiu, este mai mult un „hatișerif otoman”
decât un emis licit, mai mult un „ucaz absolutist” decât un prescript oficial imparțial,
căci încalcă flagrant autonomia unei jurisdicții constituționale, dispunând într-o chestiune asupra căreia nu s-a documentat, dând crezare unei „clici de egoiști”, lăsânduse pradă „intrigilor unor ipocriți”, făcându-le jocul. „Oameni care fac numai pompă
de patriotism și constituționalism, pre când în inimile lor nutresc numai egoismul și
supremația!”. Nu pot, conchid ei, după o lungă prezentare a derulării faptelor, să dea
nici o valoare constituțională ordinului primit, nu se simt obligați să-i dea ascultare,
ci, dimpotrivă, motivați să meargă mai departe pe același drum35.
Acționează ca atare. Spre surprinderea adversarilor, forul districtual adoptă
măsuri de mână forte: închide cancelaria opidană, sechestrează cheile acesteia, anulează publicarea licitației cârciumăritului rachiului, numește un nou jude cercual al
Făgărașului (Daniel Gramoiu; locotenent-major pensionat), supune reviziei gestiunea
veniturilor și cheltuielilor pe anii anteriori, refuză să se conformeze unei noi porunci
guberniale privind respectarea statu-quo-ului de până în 1861. „Până când districtul
posedă autonomia sa constituțională, în mod legal, Guberniul nu poate decide în
chestiunile sale administrative fără o consultare prealabilă bilaterală”, sună răspunsul
trimis telegrafic la Cluj36. „Până când, Doamne”, izbucnesc „Românii din Făgăraș”
în Gazetă, „avem să suferim atâtea nelegiuiri chiar și pe pământul nostru”37.
Tensiunea crește în octombrie și noiembrie, când majoritarii aleg un nou
consiliu opidan, instituie un nou jude care administrează efectiv – de data aceasta în
persoana unui maghiar (Barabás József) –, declară libertatea vânzării rachiului de
către familiile îndreptățite, ridică problema extinderii dreptului de vot asupra tuturor
proprietarilor imobiliari, indiferent de potențialul lor38. Decizii care lovesc greu, suscită reacții, plângeri, frământări. Intuim gravitatea situației din notațiile presei privind
gustul dintr-odată amar al vieții în Făgăraș, încleștarea aprinsă cu fiecare întrunire
publică a pasiunilor, șuieratul cuvintelor grele, virulența invectivelor.
La rândul ei, elita maghiaro-germană rămâne și ea inflexibilă: refuză să se
supună noilor amploiați – taxați drept incompetenți, oportuniști, imaturi, contrari ai
viitorului localității, venetici din afară aceștia și chiar a districtului etc. –, obține la
Informații amănunțite despre adunările opidane din 26.VIII, 2 și 3.IX.1861, în: Kolozsvári
Közlöny, nr. 186/24 noiembrie 1861, nr. 190/1 decembrie 1861, nr. 195/10 decembrie 1861.
Raportul comisarilor districtuali I. Roman și I. Onițiu, din 3.IX către I. Bran în: Mișcarea
națională... Documente, IV, p. 701-703.
34
Emisul telegrafic din 2 IX, nr. 6.543 în: Mișcarea națională... Documente, IV, p. 715-716.
35
Textul în: Ibidem, p. 715-719.
36
Gazeta Transilvaniei, XXIV, nr. 72/13 septembrie 1861.
37
Ibidem.
38
Kolozsvári Közlöny, VI, nr. 190/1 decembrie 1861; Korunk, nr. 24/12 februarie 1862; plângerea din 12.X semnată de 96 de români făgărășeni, adresată capitanului suprem, în: Mișcarea
națională... Documente, V, p. 75-77.
33

155

Cluj, prin intermediul unei delegații, anularea irevocabilă a libertății cârciumăritului
(decizia din 2 noiembrie, nr. 10.372), organizează licitarea pe trei ani a acestuia
(4.210 florini anual, arendaș izraelitul Michael Henter), conscrie pe localnicii cu drept
de vot, supune deciziei acestora menținerea sau nu a vechii conduceri – rezultat 293
la 81 –, supune aceluiași scrutin arendarea colectivă sau nu în viitor a cârciumăritului
– rezultat 373 la 24 39 –, cere printr-un mare memoriu trimiterea unui consilier
gubernial, pentru a pune capăt haosului periculos al unei duble cârmuiri40.
Are câștig de cauză. După repetate amânări, Guberniul trimite la Făgăraș,
între 22 iulie și 9 august 1862, pe consilierul sas Friedrich Haupt (vorbitor de
maghiară – limbă în care deschide și apoi prezidează ședințele –, dar și de română),
care în șase furtunoase adunări opidane – desfășurate în biserica luterană –, tranșează
principalele probleme în sensul statu-quo-ului ante 1861, decis scriptic la Cluj încă
de la începutul anului, rămas literă moartă la fața locului. La chemarea judelui cercual
Gramoiu, la adunarea de deschidere participă multă lume41.
Potrivit „deciziei protocolare guberniale”42, prima acțiune a înaltului demnitar este aceea de a destitui noua reprezentanță, ca și pe amploiații aflați în funcțiune
și de a repune în activitate vechea conducere de dinainte de august 1861, atât ca
personal, cât și ca prerogative. Cu singura deosebire că, potrivit noului principiu al
egalității naționale, consiliul opidan de 12 persoane va avea o structură egalitar tripartită. De asemenea, la insistențele maghiarilor, Guberniul acceptă principiul ca
foștii funcționari din perioada absolutistă, care în 1855 fuseseră numiți, să fie acum
supuși scrutinului43. Ca atare, sunt aleși, li se vor stabili plățile și reintră neîntârziat
în posturi, șapte slujbași opidani: primarul (Tóth József, 600 florini), un consilier
(Herszényi László, 400 florini), notarul (Serek Károly, 400 florini), casierul
(Gyentyánfi István, 320 florini), însărcinatul cadastral (Enyedi István, 280 florini),
registratorul (Szilágyi Sámuel, 250 florini) și administratorul (Michael Kloss). Li se
adaugă doctorul Friedrich Haydt (120 florini), o moașă și 4 străjeri44. Totul cu titlu
provizoriu, până la aprobarea statutului citadin.
Concomitent, se instituie o comisie pentru elaborarea planului viitoarei
organizări a localității ca oraș și pentru verificarea socotelilor sale pe ultimii ani.
Concluzia este optimistă: venituri de aproape 9.000 florini, cheltuieli de 5-6.000
Descrierea amănunțită a întrunirilor opidane din 12.X, 25.XI.1861, 19 și 20.I.1862, în
Korunk, nr. 12/28 ianuarie 1863, nr. 16/16 februarie 1863.
40
Textul memoriului din 21.I.1862, semnat de Könezey Károly, în: Ibidem, nr. 30/22 februarie 1862, nr. 31/23 februarie 1862.
41
În 15.VIII, trei zile după încheierea lucrărilor, Könezey Károly face o descriere foarte amănunțită a acestora, văzute din perspectiva părții maghiare: Kolozsvári Közlöny, VII, nr. 126/28
august 1862 și 127/2 septembrie 1862.
42
Împuternicirea lui F. Haupt este din 11.VIII, cu nr. 28.521: Ibidem.
43
Cererera lui F. Haupt și acceptul telegrafic gubernial sunt din 23.VIII. În ședința din 23.VII
se trimite Guberniului o adresă de mulțumire, semnată de 315 cetățeni: Ibidem.
44
Această schemă inițială suferă unele schimbări, deoarece în lista din 1864 a funcționarilor
Făgărașului, cuprinsă în catalogul oficialităților întregii țări, funcția de notar va fi ocupată de
Karl Seyfried, iar aceea de administrator de Orosz Mihály: Erdély Nagyfejedelemség hivatali
tiszti névtára az 1864-dik évre (Catalogul funcționarilor Marelui Principat al Transilvaniei pe
anul 1864), Kolozsvár, 1864, p. 59.
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florini, posibilități de capitalizare de 2-3.000 florini. Așadar, „un viitor acceptabil”,
scrie corespondentul făgărășean maghiar, cu o administrație corectă, activă, devotată.
Lucrurile se văd altfel din perspectiva majorității. De la început, principalul
ei lider, Ioan Roman – susținut de Barabás József și George Aiser –, pune sub semnul
întrebării suportul material al plănuitului magistrat, viabilitatea întregului demers.
Căci, argumentează el, veniturile sunt mici și incerte, reducându-se la: a) chiria
caselor opidului, toate din lemn, neasigurate, expuse incendiului; b) „vama porții”
(kapuvám) de 604 florini, perceptibilă în măsura în care nu se interferează cu Fiscul
și cu vama târgului, aparținătoare bisericii reformate45; c) pământul comun „Prilogia”
(Pârloaga?), impozitat anual, dar cultivat odată la 3 ani, dat fiind faptul că Făgărașul
practica încă agricultura tradițională în trei sole și, totodată, posibil de a fi supus
împărțirii; d) cârciumăritul rachiului, drept consistent, dar posesie privată a unor
familii, cedare juridică, oricând reversibilă 46 . Cum se poate reorganiza statornic
întreabă el, o întreagă localitate pe temeiul unei donații temporare, de numai de 3 ani?
Propune o amânare de cel puțin 10 ani a noului statut.
Ripostând, exersații avocați Fülöp Elek și Iakab György supun scrutinului
cedarea pe 20 de ani a cârciumăritului, donația fiind votată, în mijlocul unei erupții
de „éljen”, cu o majoritate de 384 la 23. În final, cei 40 de votanți români, secondați
de 3 maghiari și de toți izraeliții, părăsesc adunarea. Vom apela la Guberniu – ceea
ce și fac, în 21 septembrie47 –, vom apela la împărat, strigă ei48.
Într-adevăr, în noiembrie 1862, neînfricatul Ioan Roman ia calea Vienei –
pentru a doua oară în acest an49 –, și Cancelariei aulice memoriul părții românești. În
numele a 207 „cetățeni posesionați și meseriași”, a căror împuternicire se anexează,
se cere respingerea organizării magistratuale sau cel puțin amânarea și dezbaterea ei
în cadrul viitoarei diete a țării. Ea este, scriu petiționarii, nu doar inoportună, ci și
imposibilă sub raport material, deoarece dreptul cârciumăritului rachiului este unul
eminamente privat al cetățenilor opidului, iar „(...) drepturile individuale nu se pot
majoriza, căci atunci am trece în sfera comunismului”. Argument principial, imbatabil! Substratul întregului demers al maghiarilor, continuă ei, nu este altul decât acela
„(...) de a scăpa de sub jurisdicțiunea districtului, având acesta caracter românesc, (...)
acela de a scăpa de sub opinca românească”, cum se exprimă ei înșiși50. Puțin probabil, cu toate acestea, ca emisarul român să fi primit încurajări în capitala Imperiului.
Venitul face trimitere la șanțurile limitative, palisada și porțile menționate în 1675: David
Prodan, Urbariile Țării Făgărașului, vol. II, 1651-1680, București, 1976, p. 13.
46
Este de menționat că și Domeniul statului avea dreptul vânzării rachiului, dar numai în
interiorul cetății; la rândul lui, opidul avea și el dreptul vânzării vinului și berii timp de 3 luni,
de la 29.IX (Sf. Mihail) până la Anul Nou. În 1872 Domeniul anunță licitație pentru „regaliile”
sale din Făgăraș: două mori cu opt roți, dreptul vânzării rachiului și vama la podul acoperit
peste Olt (construit în 1783): Gazeta Transilvaniei, nr. 91 din 4 decembrie/22 noiembrie 1872.
47
Un rezumat al memoriului, în: Mișcarea națională... Documente, VI, p. 80.
48
Kolozsvári Közlöny, VII, nr. 126/28 august 1862 și 127/2 septembrie 1862.
49
Prin decizia din 18.VII.1861 a Consiliului districtual plecau la Viena delegații I. Roman,
Gh. Strâmbul și I. Codru-Drăgușanu, pentru a obține recunoașterea limbii române ca limbă
oficială a jurisdicției; ei vor fi primiți de împărat prin intervenția lui Schmerling, împotriva
voinței cancelarului Kemény: Mișcarea națională... Documente, IV, p. 590-624.
50
Varianta în limba română a textului, în: Mişcarea naţională... Documente, VI, p. 80-81.
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Din partea sa, „partida” adversă procedează exact la fel: o delegație la Viena,
în februarie 1863, cu șanse incomparabil mai mari, întrucât în luna precedentă plenul
Guberniului se pronunțase pozitiv în această cauză și înaintase întregul ei dosar
Cancelariei aulice 51 . În plus, exista acum precedentul încurajator al Reghinului,
căruia, în 15 ianuarie 1863, împăratul îi acordase statutul de oraș52.
O primă concesie care se face Făgărașului în 1863 este aceea că primește
dreptul de a avea deputat propriu în Dieta țării, care se va întruni la 15 iulie în Sibiu53.
Era un fel de asigurare și, totodată, un preludiu a ceea ce va urma. Este extrem de
interesant cum se polarizează forțele naționale cu prilejul scrutinului, câți alegători
sunt, cum se împart ei, cum votează, deoarece contrar așteptării că implicatul consilier gubernial Friedrich Haupt va fi unicul candidat, intelectualii maghiari lansează
în arena politică un candidat propriu: groful Bethlen Gábor sen., fostul căpitan
suprem din timpul revoluției.
Cifrele privind numărul votanților opidani diferă destul de mult. Potrivit unui
raport al lui I. Bran de Lemeni, din decembrie 1862, în Făgăraș plăteau statului un
impozit anual mai mare de 8 florini, deci îndeplineau condiția de cens, 150 de
locuitori (78 vorbitori de germană, 42 maghiari, 14 români, 16 alții), între care 40 de
nobili (dintr-un total de 113)54. Direcția financiară avansează cifra de 178 (între care
doar 5 cu un impozit între 50-100 florini)55. Lista finală, cea după care se va efectua
votul, înșiruie în schimb 200 de îndreptățiți: 71 maghiari, 67 sași, 24 români, 23
germani și 16 izraeliți56. Așadar, un număr aproape egal de susținători ai candidatului
sașilor și ai celui al maghiarilor, victoria urmând să fie decisă de poziționarea
românilor și evreilor.
În 27 iunie se perindă în fața urnei, într-o atmosferă de calm și liniște, 166 de
alegători (87%), dintre care 92 de votanți sași, români și evrei, se pronunță pentru Fr.
Haupt – cel care va fi verificat la Sibiu și va reprezenta Făgărașul în Dietă57 –, iar 74
de maghiari și germani mandatează pe Bethlen Gábor. Aceștia din urmă formau
împreună, scrie mândru de ei Korunk, o falangă compactă, dar zadarnic, căci „vota
numerantur et non ponderantum”58. Pentru prima dată se producea acum pe de o parte
o ruptură politică între maghiari și sași, pe de alta între sașii luterani și germanii
romano-catolici, situaţie care se va repeta în viitor. În ceea ce îi privește, românii,
Korunk, nr. 22/20 februarie 1863.
Die Protokolle des österreichische Ministerrates 1848-1867, V. Abteilung, Band 5
Bearbeitet von Stefan Malfèr, Wien, 1989, p. 163.
53
Prin Regulamentul provizoriu privind Dieta, emis la Viena în 21 aprilie 1863, acest drept
se acordă şi localităţilor Roşia, Răşinari, Mociu şi Huedin, care se adăugau astfel vechilor
oraşe libere regeşti (Cluj, Târgu Mureş, Alba Iulia, Gherla, Dumbrăveni, Sibiu, Braşov,
Sighişoara, Mediaş, Bistriţa, Sebeş, Orăştie şi Reghin), cu câte 2 deputaţi şi celor 14 oraşe şi
opide privilegiate cu câte un deputat; Blajului nu i se acordă acest drept. Textul în: T.V.
Păcăţian, Cartea de aur, vol. III, ed. facsimil, Cluj-Napoca, 2016, p. 9-22.
54
Arhiva Naţională Maghiară, D-228, 1862-615.
55
Ibidem.
56
Kolozsvári Közlöny, VIII, nr. 86/23 iulie 1863.
57
Verificarea în Dietă a protocolului alegerii: Mişcarea naţională... Documente, VII/1, p. 133.
58
Korunk, nr. 78/5 iulie 1863. În descrierea alegerilor făcută în Kolozsvári Közlöny, VIII, nr.
86/23 iulie 1863, opţiunea saşilor este asociată unei promisiuni a Universităţii săseşti privind
şcoala luterană din localitate.
51
52
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urmând conduita generală a națiunei lor, merg alături de sași, urmați îndeaproape de
evrei.
Controversata înscriere a Făgărașului în șirul orașelor s-a făcut în 14
septembrie 1863, prin grația împăratului Francisc Josif, în numele căruia Guberniul
Transilvaniei emite, în ședința sa din 12 octombrie, actul inaugural. Decizia, redactată
în limba maghiară, scotea localitatea de sub jurisdicția districtului, o punea în directă
dependență de Guberniu și o înzestra cu dreptul de a avea un magistrat organizat
propriu și o judecătorie proprie, cu atribuții de drept civil, cauzele penale rămânând
și pe mai departe de competența Tribunalului districtual59. Hotărârea trebuie asociată
și persoanei private a cancelarului Nádasdy care purta ca prim titlu nobiliar pe acela
de domn ereditar al domeniului Făgărașului, „Fogarasföld örökös úra”, donat familiei
sale în 1530 de împăratul Ferdinand și trecut apoi, prin căsătorie, în proprietatea
cunoscutului voievod Ștefan Mailat. Semnificativ, el este acela care comunică de
îndată știrea vicecancelarului Reichenstein, la Sibiu60.
Evenimentul – de care, scriu ziarele maghiare, se legau „speranțe mărețe” –,
a fost sărbătorit în Făgăraș cu un foarte mare fast. Solemnitatea, desfășurată în 16
decembrie cu participarea tuturor comunităților sale naționale și în prezența demnitarului înalt Fr. Haupt, începe cu oficierea unui Te Deum în biserica romanocatolică, al cărui început și sfârșit este marcat de salvele de tun ale garnizoanei din
cetate. Se trece apoi în biserica reformată, unde emisarul gubernial prezintă trilingv
importanța momentului și dă citire, în cele trei limbi, documentului inaugural, în
entuziaste urale succesive de „éljen”, „hoch”, „să trăiască” și, pentru a treia oară, de
salve de tun. Vorbesc apoi avocatul Fülöp Gyula din partea maghiarilor, pastorul
„31.745/1863 Ő császári s apostoli királyi Felsége Erdély nagyfedelme és székelyek
ispánya legkegyemesebb Úrunk nevében. Méltóztatott Ő. Cs. és apost. királyi Felsége f. é.
Szentmihály hó 14-ről kelt legfensőbb kagyelmes királyi hotározata által Fogaras községét
kegyelemből a városok sorába fölemelni, egyszersmind valamit egy a fogararasvidéki tisztség, s az ottoni főkapitány tiszthatóságától meröben független, a királyi főkormányszék alá
közvetlemil rendelt önálló tanácsnak, ugy szintén egy a kitett törvényszéki ülnökök hatáskörével felruházott egyes várasi biróságnak felállitását oly módon legkegyemesebben megengedui, hogy egyéb tekintetben a polgári s büntető ùgyekre nézve a fogarasi törvényszék illetősége fenmardjon. Mely legfelsőbb kir határozvány örvendetes tudás s ahoz való tartás véget
önöknék ezennel megiratik. Az erdélyi nagyfedelensigbeli kir. főkarmányszék. N. Szeben
1863-dik év october hó 12-kén tartott üléséből. gr. Crenneville m.p. Vajda László m.p.”.
[Traducere] „31.745/1863. În numele Majestății sale imperiale și regești apostolice, mare
principe al Transilvaniei și comite al secuilor, prea milostivul nostru domn. S-a îndurat
Majestatea sa imperială și regești apostolice, prin preînalta milostiva hotărâre regească din
ziua de 14 septembrie, anul curent a ridica localitatea Făgăraș, prin grația sa, în șirul orașelor,
făcând-o complet independentă de autoritatea districtului Făgăraș și de jurisdicția căpitanului
suprem a acestuia, punând-o în subordinea directă a Guberniului, înzestrând-o și îngăduindui preagrațios de a-și statornici magistrat organizat independent, precum și judecatorie orășenească cu asesorii judiciari cu competența legală de drept civil, în așa fel încât chestiunile
cetățenești și penale să rămână ca atribuții ale tribunalului [districtului] Făgărașului. Care
preaînaltă decizie regească, prin aceasta vi se aduce la plăcuta cunoștință și îndeplinire. Din
ședința Guberniului Marelui Principat al Transilvaniei, ținută în Sibiu în 12 octombrie 1863.
Gr. Crenneville m.p. Vajda Lázló m.p.”, în: Kolozsvári Közlöny, VIII, nr. 5/12 ianuarie 1864.
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Nádasdy către Reichenstein, 17.IX.1863: Mişcarea naţională... Documente, VII/1, p. 163.
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luteran Schullerus Adolf din partea saso-germanilor și procurorul Ioan Roman din
partea românilor, ovaționat fiecare de ai lui, și exprimând, tremurând toţi de frig, –
„se vedea respirația ieșind din gura vorbitorilor”, scrie cineva –, mulțumiri, speranțe,
așteptări. Festivitatea se încheie cu o masă în sala mare a hotelului Bruckenthal,
pentru 140 de persoane, invitate din rândul tuturor confesiunilor și categoriilor
sociale61. Atmosfera este de înțelegere, de concesii, de apropriere, chiar prietenoasă.
Optimismul acestui nou început, ca și contextul politic general – Dieta țării tocmai
adoptase legile privind egalitatea națiunii române, a limbii și confesiunilor sale –,
flexibilizează spiritele, le orientează spre acceptarea unui consens. Principiul parității
etno-lingvistice tripartite pare acceptat atât de maghiari, cel puțin principial și până
la un anumit punct, cât și de români. Aceștia trăiesc acum, aidoma tuturor conaționalilor lor, un sentiment al siguranței identitare, care îi face încrezători în viitor.
Incomparabil mai importantă decât ceremoniile sărbătoririi zilei de naştere a oraşului
este adunarea cetăţenească din 25 decembrie, în care se adoptă statutele acestuia,
întocmite în cadrul unei comisii tripartite – 3 maghiari, 3 români, 3 vorbitori de
germană62. Potrivit lor, conducerea revine reprezentanței orășenești (külsőtanács) –
alcătuită din 48 de membri, câte 16 pentru fiecare naționalitate, cu câte 8 supleanți
fiecare –, și magistratului (belső-tanács), constituit din următorii funcționari principali: primarul, 3 consilieri (unul cu atribuții judiciare de drept civil, al doilea
responsabil cu ordinea publică, al treilea, însărcinat cadastral), un notar prim și altul
secund, un casier și totodată perceptor, un registrator și totodată arhivar, 3 funcționari.
Salariile lor merg de la 600 florini la 250 florini. În afara acestora, se prevăd un
administrator al averii orășenești (105 florini), un medic (105 florini), o moașă (45
florini), 4 servitori (cu uniforme, cu 700 florini împreună), un răspunzător al ceasului
(20 florini) și un ... călău (bakó, în fapt executor judiciar, 20 florini). Totalul cheltuielilor salariale: 4.883 florini.
Urmau să beneficieze de dretul de a vota: 1) bărbații majori cu o avere imobilă de minimum 200 florini; 2) meșteșugarii cu atelier propriu; 3) negustorii
înregistrați; 4) preoții, avocații, medicii, farmaciștii, inginerii licențiați. Membrii
ordinari și supleanți ai reprezentanței se aleg prin vot direct și secret pe câte trei ani,
prin majoritatea corpului alegătorilor, în timp ce primarul, consilierii, notarii şi administratorul se aleg în cadrul reprezentanței, dar fără candidați prealabili obligatorii
și respectându-se şi aici proporția naționalităților. Pot fi alese în aceste funcții:
persoanele cu drept de vot domiciliate de minimum 3 ani în localitate şi cunoscătoare
a celor trei limbi ale orașului, în vorbit și în scris. În afara acestora, personalul ajutător
este numit de magistrat.
Referitor la limbă, se stipulează că oficialitățile vor primi acte în tustrele
limbile, la fel cum se va face şi rezolvarea lor, respectându-se strict egalitatea, dar
limba oficială a orașului, cea în care se vor redacta procesele verbale oficiale, va fi
limba maghiară.
Referitor la finanțe, sunt consemnate – și se trimit 4 anexe detaliate –
următoarele: 1) clădirea orașului și intravilanele sale în valoare de 22.730 florini și
Kolozsvári Közlöny, VIII, nr. 5/12 ianuarie 1864 şi 6/14 ianuarie 1864.
Dispoziţia gubernială din 16.XII.1863, nr. 38.498, privind noua organizare, în: Ibidem, nr.
41/7 aprilie 1864 şi 42/9 aprilie 1864.
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un venit anual de 1.157 florini; 13 bucăți de pământ, cu o arendă anuală de 671 florini;
2) un capital de 453 florini, împrumutat unor cetățeni cu dobânda legală de 6% și o
restanță de dobândă de 123 florini; 3) Pasivul casei în 1863 era de 2.063 florini; 4)
Încasările în 1863: 8.273 florini, cheltuieli de 4.455 florini, excedent: 3.871 florini.
Se mai precizează că, în afara salariilor, se impun în buget: cheltuieli de birou (400
florini), reparații clădiri (380 florini), impozit (430 florini), întreținere arestați (200
florini), cheltuieli extraordinare (400 florini), rezultând un total de 6.853 florini și un
surplus de 2.420 florini, care acoperea pasivul cassei (2.063 florini) și permitea o
anumită capitalizare. Tot cu acest prilej, se adoptă textul unei adrese de mulțumire
către împărat și se desemnează trei delegați: Fülöp Elek, Ioan Roman și Iosef Hetasch
pentru a prezenta Guberniului statutele și a insista pentru aprobarea lor63.
Surprinzător, în martie 1864, la nici trei luni de la adoptarea sa, consensul
suferă o breșă gravă, întrucât sașii se poziționează categoric împotriva sa. Nu pot fi
de acord, se simt lezați, insistă ei, prin vocea pastorului Adolf Schullerus, nici cu
intrarea în funcția de magistrat după numai 3 ani a oricărui nou venit și nici cu censul
„neauzit de mic, deoarece ... un oraș sărac nu poate fi făcut azil pe seama străinilor”64.
Ca urmare, la adunarea din iunie a orășenilor, intelectualii sași, scrie Korunk, lipsesc
de pe „câmpul bătăliei”65.Poate nu atât această defectare – continuată și în 1866, când
la scrutinul districtual alegătorii sași se separă de cei maghiari –, cât situația materială
grea, restanțele mari de dare și de recruți existente, și cu deosebire conjunctura
politică nouă prefigurată chiar de la sfârșitul acestui an fac ca aprobarea Statutelor să
fie amânată sine diae. Nu știm să se fi făcut urgentări în această privință, lucru care
spune el însuși multe.
Impulsionată de hotărârea imperială din 14 septembrie 1863, conducerea
orașului inițiază o serie de acțiuni înnoitoare, încercând să compenseze prin zel
precaritatea mijloacelor materiale. Rând pe rând, se răscumpără și se demolează un
depozit de cereale al bisericii reformate, aflat în centrul pieții66, se adresează Dietei
de la Sibiu o cerere pentru acordarea unei licențe în vederea deschiderii unei noi
farmacii67, se convine apoi cu conducerea bisericii reformate, beneficiară a vămii
târgurilor de țară și celor săptămânale, să pietruiască piața centrală68.
În mijlocul acestor demersuri, în 26 iunie 1864 Făgărașul este lovit devastator
de o cumplită inundație, care venea la numai 13 ani după aceea, la fel de catastrofică,
din august 1851, când în Becleanul învecinat au fost săpați până și morții din morminte69. La fel ca și atunci apa Oltului și cea care coboară de pe pantele înconjurătoare
Acest rezumat al şedinţei din 25.XII este făcut în scrisoarea adresată Guberniului în această
zi de către Herszényi Lászlό şi Könczei Károly, preşedintele şi, respectiv, notarul acesteia:
Ibidem.
64
Desfăşurarea adunării orăşeneşti din 5.III.1864 în care majoritatea participanţilor maghiari,
români şi germani catolici se pronunţă pentru valabilitatea deciziilor anterioare, în: Ibidem,
nr. 43/12 aprilie 1864.
65
Korunk, nr. 78/3 iulie 1864.
66
Ibidem, nr. 89/29 iulie 1864.
67
Gazeta Transilvaniei, XVII, nr. 85/25 octombrie 1864.
68
Lucrarea a fost adjudecată prin licitaţie pentru 5.616 florini (2.350 stânjeni pătraţi) de către
doi izraeliţi, cu o garanţie de 3 ani: Korunk, nr. 56/12 ianuarie 1865 și nr. 57/14 ianuarie 1865.
69
Descrierea marii inundaţii din 1851 în: Gazeta Transilvaniei, nr. 51/30 iulie 1851 şi 62/2
63
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acoperă întreg orașul, cu excepția a 4 străzi și a unei părți a locului de plimbare din
jurul cetății, o „adevărată insulă de salvare a familiilor fără deosebire de naționalitate”. Sunt distruse semănăturile de toamnă și de primăvară, sunt înnămolite fânațele,
se prăbușesc mai multe case, sunt prăpădite toate morile, este ruptă o parte a podului
mare peste Olt, iar cele spre Cincu și Avrig luate cu totul. După trei zile, timp în care
se circulă cu bărcile, apele se retrag, lăsând în urma lor pagube înspăimântătoare, însă
execuția militară aflată atunci în localitate pentru marile restanțe de impozite existente își continuă lucrarea. Ziarele din Cluj subliniază puternica implicare a conducerii
provizorii orășenești, care împarte ajutoare în alimente și bani pentru cei foarte lipsiți,
începe să pregătească refacerea podurilor, plănuiește ridicarea unor diguri70.
Răsturnarea politică dualistă care începe în 1865 și se finalizează, doi ani mai
târziu, cu pierderea statalității Transilvaniei prin încorporarea ei forțată la Ungaria,
schimbă radical situația și la Făgăraș, în district – unde Ioan Bran de Lemeni este
înlocuit cu cumnatul său Ioan Pușcariu –, ca și în oraș.
O primă manifestare a mutației generale este aceea că la alegerile pentru
Dieta din noiembrie-decembrie 1865, de la Cluj, orașul va fi reprezentat de doi mari
aristocrați, grofii Eszterházi Kálmán (reședință și proprietăți în Gilău, comitatul Cluj)
și Háller Ferencz, noul șef al Cancelariei aulice a Transilvaniei de la Viena, care –
solicitat în prealabil –, își anunțase telegrafic acordul71. Sunt aleși, în 26 octombrie,
cu vot aproape unanim – fără desemnarea unor contracandidați –, cu participarea a
133 de alegători. Între aceștia se numărau destul de mulți germani, câțiva români și
toți îndreptățiții evrei, care nu peste mult își vor declara limba maghiară ca limba lor
maternă72 . Este pentru ultima dată când localitatea este reprezentată în legislativ,
deoarece, începând din 1866, scrutinul se va desfășura pe baza legii electorale a Dietei
clujene din 1848, care reglementa alegerea celor 73 de deputați ai Transilvaniei în
Parlamentul de la Pesta.
Rescriptul imperial dietal de la 1 septembrie 1865 favoriza și, în același timp,
dezavantaja Făgărașul, deoarece el impune principiul menținerii statu-quo-ului în
ceea ce privește funcționarea tuturor jurisdicțiilor Transilvaniei73. Lucrurile par să se
pună în mișcare odată cu dispoziția din 28 iunie 1867 – trei săptămâni după încoronarea lui Francisc Iosif ca rege al Ungariei –, a comisarului regal Péchy Manó
privind organizarea localităților cu statut orășenesc74. Ea venea, de asemenea, după
marele circuit al acestuia în lungul și în latul țării, ocazie cu care el a fost primit cu o

august 1851.
70
Korunk, nr. 79/7 iulie 1864; Kolozsvári Közlöny, IX, nr. 92/6 august 1864.
71
În rescriptul împăratului din 1.IX.1865 pentru convocarea Dietei, se menţionează că, alături
de vechile localităţi cu deputaţi în Dietă, decise în legea II a Dietei din Cluj din 1848, primesc
acest drept şi târgurile Reghin şi Făgăraş, „pe care noi le-am ridicat în şirul oraşelor”. Textul
în: T.V. Păcăţian, op. cit., III, p. 769-771.
72
Descrierea amănunţită a pregătirilor electorale – în timpul cărora preotul reformat Pánczei
Károly obiectează împotriva reprezentării oraşului prin doi mari aristocraţi –, şi desfăşurarea
scrutinului, în: Korunk, V, nr. 130/5 noiembrie 1865; Kolozsvári Közlöny, X, nr. 129/31
octombrie 1865.
73
T.V. Păcăţian, op. cit., III, p. 769-771.
74
Textul în: Kolozsvári Közlöny, XII, nr. 79/4 iulie 1867.
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foarte mare pompă și în Făgăraș, în sala mare a hotelului Paris75. Posibil, ca urmare
a acestei dispoziții, în mai 1868 reprezentanța orașului – întrunită sub președinția
locțiitorului de primar, același Rákosi József, cunoscut din anii 1854-1861 –, având
în vedere faptul că localitatea nu putea suporta din propriile puteri cheltuielile unei
structuri instituționale magistratuale, se pronunța pentru obținerea, prin intermediul
Parlamentului din Pesta, a unui ajutor de stat. Argumentele care se invocă sunt de
natură economică: poziția a VI-a ca centru meșteșugăresc (după propria apreciere),
vivacitatea schimburilor comerciale găzduite, importanța localității ca nod de
comunicații, imperativul progresului, dar mai ales politice: rolul de neînlocuit al
Făgărașului în a susține și propaga, într-un colț de țară atât de îndepărtat și în care
„reacționarismul românesc” cel mai repede și-a arătat colții, spiritul național maghiar,
de a se opune „tendințelor daco-române ale birocrației centraliste românești” a
districtului, de a zădărnici acțiunile subversive venite de peste Carpați. Concluzia
definitivă este „subvenția sine qua non”76.
În acest climat politic nou apar manifestări naționaliste maghiare extreme. La
Făgăraș, în mai 1867, relatează Barițiu, procurorul districtual Ioan Roman este
pălmuit pe promenadă de către propriul său subaltern, Bisztrai Antal (ieșit dintr-o
familie nu demult maghiarizată), pentru curajul cu care acesta apăra drepturile conaționalilor săi77. Trei luni mai târziu, mania subversiunii de peste graniță face ca doi
studenți români din Zărnești, prezenți în târgul orașului, considerați emisari periculoși
veniți de peste graniță, să fie urmăriți cu mare zarvă până în casele părinților lor 78.
Accesele naționaliste, exteriorizări ale mentalității de națiune dominantă, căreia
condiția nobiliară îi conferea privilegiul istoric unic al hegemoniei politice, are drept
reacție o apropriere tot mai accentuată între elita locală românească și vârfurile orășenilor sași. Ia, de asemenea, distanță față de acest comportament și corpul ofițerilor
garnizoanei, activi și în retragere, inclusiv, cum vom vedea, unii de naționalitate
maghiară. Separarea națională este atât de puternică – presa vorbește despre ziduri
chinezești –, încât, în august 1869, când urma să aibă loc alegerea primarului,
comisarul gubernial trimis cu această ocazie ajunge să posteze jandarmii în fața ușii
bisericii reformate, locul scrutinului, până acolo încât o parte a maghiarilor părăsește
edificiul, votarea fiind astfel amânată. „Patima partidei româno-săsești”, scrie, părtinitor, la Cluj un corespondent anonim local, s-a „dezlănțuit cu deosebire împotriva
izraeliților”, promaghiari la modul ostentativ, iar autorul moral al întregului episod,
continuă el, nu a fost altul decât Ioan Roman, căruia i se va intenta proces pentru
agitație națională79.
Este foarte puțin probabil ca Făgărașul să fi primit un ajutor bănesc de stat,
dacă judecăm după tăcerea mormântală a ziarelor clujene, întotdeauna extrem de
zeloase în popularizarea binefacerilor noului regim. Ceea ce este sigur e faptul că prin
legea XLII din august 1870 i se recunoaște – alături de celelalte 11 orașe libere regești
Cuvântarea de primire a fost rostită de locţiitorul de primar, Rákosi Jόzsef, iar comisarul
răspunde în germană, întrucât la întrebarea sa dacă toată lumea înţelege maghiara, Ioan C.
Drăguşanu a avut curajul să răspundă negativ: Ibidem, nr. 68/8 iunie 1867.
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Ibidem, XIII, nr. 40/2 aprilie 1868.
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G. Bariţiu, op. cit., III, p. 429.
78
Ibidem, p. 473.
79
Kolozsvári Közlöny, XIV, nr. 98/21 august 1869.
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și 14 localități așa zis taxale, înșiruite cu numele –, statutul de jurisdicție urbană
autonomă (§1 și 88). La fel ca și toate acestea, beneficia de dreptul autoadministrării,
de dreptul comunicării directe cu guvernul central în problemele sale locale, de
dreptul de a adresa direct Parlamentului cereri în chestiuni de interes general. Ca și
ele, putea să se organizeze – cu aprobarea ministerului de interne –, fie ca oraș cu
magistrat reglementat, fie ca mare comună, în funcție de opțiunea inatacabilă a
minimum jumătate a plătitorilor de impozit direct față de stat și cu condiția de a-și
acoperi cheltuielile din propria cassă. Ajutoarele de stat sunt riguros condiționate,
orice schimbare a statutului juridic urmând să fie anunțată Parlamentului și comunicată tuturor jurisdicțiilor țării80.
Opțiunea majorității este pentru statutul juridic magistratual, statut care, mai
bine sau mai puțin bine, va ființa până în 1876. Sunt ani frământați ale unor greu de
depășit animozități politice interetnice, cu deosebire după numirea lui Boér Kálmán
în funcția de căpitan suprem, peste care se suprapun pătimașele adeziuni publice
divergente din chiar cadrul comunității maghiare. Anii în care, pe de o parte se
consolidează colaborarea civică dintre români și saso-germani, iar pe de altă parte se
adâncește ruptura dintre susținătorii guvernului (Deákpárt) și cei ai opoziției
moderate maghiare, ajungându-se după alegerile din 1872 (la care candidatul guvernamental dr. Máday Sándor obține majoritatea în fața localnicului Benedek Gyula),
la o foarte aprinsă dispută în presă81. Înțelegem astfel de ce, în aprilie 1872, când sunt
aleși cei 20 de membri electivi ai consiliului municipal – ceilalți 20 fiind numiți în
funcție de mărimea impozitului –, ca o reacție la planul „magistratualiștilor” de a
include exclusiv maghiari, alegătorii români, sași și o parte a maghiarilor, „cetățeni
de frunte pe care îi doare de binele orașului”, unindu-și voturile, dejoacă proiectatul
exclusivism național. Se aleg în noul consiliu, scrie un corespondent al Gazetei,
oameni de încredere cu inteligență și cu inimă care să promoveze „(...) interesul
public, iar nu cel particularissim, căci disoluțiunea de până acum nu e de suferit”82.
În acest context, în februarie 1873 vechiul primar Rákosi József își prezintă demisia83,
funcția fiind ocupată, timp de trei ani, de către căpitanul pensionat Gál Tamás
(Tămașiu Galu în textele românești, Thomas Gal în cele germane), cavaler al
ordinului Francisc Iosif. Este exemplul tipic al rolulului important și durabil pe care
îl joacă pe scena publică a orașului – administrație, școală, biserică, viață socială –,
corpul ofițerilor pensionați, formați în spiritul imparțialității naționale al puterii
statale austriece. Presa acuză „partida militară cezaro-crăiască germană” din Făgăraș
– care administra banii Fundației Maria Tereza –, de intenții ... „germanizatoare”84.
XLII Törvény-czikk, a köztörvényhatoságok rendezéséről, în: „Magyar törvénytár 18691871. évi törvényczikkek”, Budapest, 1896, p. 211-221.
81
Lungile acuze reciproce dintre apărătorul anonim al lui Benedek şi Pánczel Károly, vicepreşedintele clubului local deakist (cu 131 de membri), care vorbeşte despre dominaţia „clicii
Benedek” în Făgăraş şi îl acuză pe acesta că a promis înainte de alegeri „întemeierea stăpânirii
româneşti în Transilvania”: Kelet, III, nr. 6/9 ianuarie 1863, nr. 18/25 ianuarie 1863, nr. 126/4
iunie 1863.
82
Gazeta Transilvaniei, XXXV, nr. 31/27(15) aprilie 1872.
83
Kelet, III, nr. 68/23 martie 1863.
84
S-a făcut mult tapaj pentru faptul că Theodor Max, căpitan pensionat şi el, intenţiona să
schimbe destinaţia unei colecte băneşti (7.426 florini), menite şcolii romano-catolice, al cărei
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Punctul de pornire al acțiunii de revenire la statutul de târg este legea XX,
din 5 iunie 1876, prin care 48 de localități cu statut urban din Ungaria, între care 14
din Transilvania, inclusiv Făgărașul85, își pierdeau dreptul autonomiei și se subordonau comitatelor pe teritoriul cărora se aflau, cu posibilitatea de a se constitui în
orașe cu magistrat organizat sau în mari comune86. Întrucât majoritatea impozabililor,
asupra cărora, scrie Kelet, apăsa greu povara susținerii unui aparat administrativ
supradimensionat87, cer guvernului constituirea Făgăraşului ca mare comună, ministrul de interne emite o dispoziţie în acest sens, „cu păstrarea denominaţiei de oraş”
(mezőváros). Ea este adusă la cunoştinţa publicului în 4 septembrie 1876 în adunarea
de metamorfozare a districtului făgărăşan în comitat, potrivit legii XXXIII din acelaşi
an privind reorganizarea administrativă. Se hotărăşte acum să se ceară ministrului de
interne ca Făgăraşul, împreună cu Galaţiul cu care aproape se contopea, să formeze
în cadrul comitatului o plasă separată, sub conducerea pretorului Herszényi Imre, cel
căruia urma să-i revină rolul decisiv în conducerea urbei88.
Aparent paradoxal, de data aceasta opţiunile se inversează: maghiarii sunt
pentru statutul de comună, în timp ce românii optează pentru cel de oraş. Motivaţiile
celor dintâi, flutură corespondenţii ziarului Kelet, sunt multiple. Primează cele
economice: salarii mai puţine şi mai mici pentru muncă mai redusă, pentru a se putea
mări, în schimb, investiţiile, pentru a se recupera rămânerea în urmă a oraşului sub
toate aspectele, pentru „a-l aduce pe linia de plutire”. Se vorbeşte, totodată, despre
oportunitatea creată numeroşilor intelectuali maghiari ai localităţii de a ocupa funcţii
în noul comitat şi despre legătura seculară dintre aceasta şi teritoriul în care ea se
găsea, al cărui progres material şi spiritual urma să-l impulsioneze. În concluzie,
conchide ziarul, un sacrificiu făcut interesului naţiunii maghiare, statului maghiar şi
oraşului89.
În realitate, motivaţia politică, voinţa elitei maghiare de a-şi asigura pe
această cale controlul exclusiv – mână liberă, scrie presa –, este poate chiar mai puternică sau cel puţin la fel de solidă. Cu atât mai mult cu cât controlul românesc al
comitatului se dorea contracarat prin dominaţia administrării oraşului. Exclusivismul
naţional – total opus tendinţei apropierii naţionale de dinainte de dualism –, este
susţinut de însuşi căpitanul/comitele suprem Boér Kálman – supranumit pentru
temperamentul lui vulcanic, accesele de furie, vehemenţa şi apucăturile sale despotice
„paşa” 90 –, foarte doritor întotdeauna să compenseze printr-un mare exces de zel
deficienţa obârşiei sale româneşti. „Seid vorsichtig mit Renegaten”, fii prudent cu
învăţător nu era cunoscător al maghiarei, deşi din 177 copii de şcoală romano-catolici 108
erau maghiari şi doar 69 nemaghiari; se deplânge faptul că dintre aceştia 62 frecventau şcoala
în cauză, 44 urmau alte şcoli, iar 71 erau neşcolarizaţi: Ibidem, XVI, nr. 296/29 decembrie
1876.
85
Cele 14 localităţi erau: Abrud, Breţcu, Miercurea-Ciuc, Făgăraş, Haţeg, Ilieni, Cojocna,
Târgu Secuiesc, Vlahiţa, Sfântu Gheorghe, Reghin, Sic, Odorhei şi Ocna-Sibiu.
86
Textul în Magyar törvénytár, 1875-1876 évi törvényczikkek, Budapest, 1896, p. 439-441.
87
Kelet, XVI, nr. 208/13 septembrie 1876.
88
Ibidem.
89
Ibidem, nr. 230/8 octombrie 1876.
90
Din paşalâcul Făgăraşului, în: „Gazeta Transilvaniei”, XXXIX, nr. 67/10 septembrie(29
august) 1876.
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renegaţii, spune un proverb săsesc. Este una din explicaţiile pentru faptul că în toate
situaţiile favorizează vădit pe maghiari, că înfiinţează o casină exclusiv maghiară care
să ia locul celei comune și că, în final, lista maghiară de candidaţi pentru alegerea
consiliului orăşenesc nu cuprindea decât un singur român, „dintre cei mai slabi de
înger”, şi un singur sas, „ca de sămânţă, o adevărată batjocură”91.
Uniţi din nou, românii şi saso-germanii supralicitează, excluzându-şi total
concetăţenii maghiari din lista comună de candidaţi. Procedura, scrie un corespondent
al Gazetei, poate părea nedreaptă pentru cei din afară, dar ea e dictată de împrejurările locale. Căci, continuă el: „Cel ce voieşte să fie singur la masă şi toţi ceilalţi
să rămână la uşă, trebuie să fie pregătit a rămânea odată singur la uşă, pe un timp
oarecare, ca să aibă bună ocaziune a gusta din esperienţă și a învăţa ce înseamnă a
încălca legea şi a fi nedrept cu semenii săi”. Cei care sapă groapa românilor pot cădea
ei înşişi în ea, încheie ziarul92.
Cum, într-adevăr, se şi întâmplă. Scrutinul, desfăşurat în 4 noiembrie 1876,
se încheie cu victoria absolută a coaliţiei. A fost urmarea prezentării integrale la vot
a alegătorilor – bolnavii votează prin împuterniciţi –, astfel încât toţi cei 20 de membri
aleşi ai consiliului orăşenesc vor fi români şi saso-germani. S-au evidenţiat cu deosebire în mobilizarea votanţilor pe de o parte preotul greco-catolic Dumitru Chişereanu,
pe de altă parte primarul-suspendat93 Gál Tamás, cei asupra cărora corespondenţii
ziarului Kelet îşi revarsă valurile oprobriului. Cel dintâi este acuzat că, îmbrăcat în
reverendă, a condus, „asemenea unui păstor cu băţul înaintea turmei sale”, alegătorii
pe străzile şi în cârciumele oraşului, influenţându-le opţiunile, veghind neabătut să
nu se producă nici o dezertare, ceea ce ceilalţi preoţi nu au făcut, deşi toţi s-au
implicat puternic în alegeri94. Cel de al doilea i-a fost mereu alături şi, în afară de
aceasta, publică sub semnătura proprie în ziarul german din Sibiu articolul „Asiatische Zustände in Fogarasch” („Stări asiatice în Făgăraş”), în care îl acuză pe Boér de
parţialitate, arbitrariu, nepotism95. Simple calomnii, conchide corespondentul. Şi unul
şi celălalt, continuă el, în loc să caute binele comun, „și-au înfipt cuţitele până la
prăsele în desfăşurarea alegerilor”, pentru ca cei care au ţinut frâiele să rămână şi în
viitor la sursa puterii96. La foarte scurt timp, comisia administrativă a comitatului va
decide cu majoritate de voturi începerea cercetării disciplinare împotriva lui Gál –
„procedură ilegală, turcească, asiatică”, declară membrii români ai acesteia97, pentru
ca la începutul lui decembrie aceasta să anuleze alegerile şi să ordone pretorului
Făgăraşului reluarea lor pe baza legii XVIII din iunie 1871 privind organizarea
comunelor98.
Ibidem.
Organizarea oraşului Făgăraş, în: Ibidem, nr. 86/16(4) noiembrie 1876.
93
Fără să cunoaştem motivul şi data suspendării sale, ştim că el a făcut apel în această
chestiune la ministrul de interne: Kelet, VI, nr. 282/10 decembrie 1876. Este semnificativ şi
faptul că în 10 septembrie 1876, „Gazeta” vorbeşte despre Daniel Gramoiu ca despre „domnul
nostru primar”: Gazeta Transilvaniei, XXXIV, nr. 67/10 septembrie(29 august) 1876.
94
Kelet, VII, nr. 259/12 noiembrie 1876.
95
Sibenburgisch - Deutches Tageblatt, nr. 875/10 noiembrie 1876.
96
Kelet, VII, nr. 259/12 noiembrie 1876, nr. 271/26 noiembrie 1876.
97
Gazeta Transilvaniei, XXIX, nr. 89/20(4) noiembrie 1876.
98
Kelet, VII, nr. 282/10 decembrie 1876.
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Putem întreba, în chip de încheiere, în ce măsură statutul magistratual, atâta
cât şi cum a fost el, a contribuit la dezvoltarea localităţii. Incontestabil, această
restructurare instituţională, în afara impactului emoţional pe care l-a avut, a adus cu
ea o administraţie mai operativă şi eficientă, dar sub raportul esenţial al economiei
nu a putut mişca lucrurile din loc. Ceea ce ar fi contat cu adevărat ar fi fost legătura
pe calea ferată, fără de care, în această perioadă, un oraş aproape că nu exista. Or,
Făgăraşul se va lega de Sibiu abia în 1892, iar de Braşov doar în 1908, fapt care,
alături de amploarea fenomenului emigraţiei, explică ritmul lent al creşterii sale
demografice, foarte mult sub media procentuală a dezvoltării urbane generale a
Transilvaniei99.

Faţă de rata medie de creştere a oraşelor Transilvaniei de 15%, în primul deceniu al secolului al XX-lea, cea a Făgăraşului a fost de 1,9%: C-tin Băjenaru, Comitatul Făgăraş (18761918), Alba Iulia, Editura Altip, 2016, p. 103.
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EDGAR QUINET ȘI ROMÂNII
Ioana COȘEREANU1
EDGAR QUINET AND THE ROMANIANS
ABSTRACT
The book Edgar Quinet and the Romanians aims to illustrate the memory and identity
of the distinguished scholar and French teacher, as well as its link to Romania's deep
affection. For his Romanian philo-Romanian attitude, he received Romanian citizenship in
1869 and was elected an honorary member of the Romanian Academy. We consider it an
example to remind both the political world of this country and the entire Romanian nation,
an example that reveals a devotion that is difficult to understand vis-à-vis a cause that was
not his or his nation but a sustained the support of justice, evolved democratic beliefs.
Keywords: Edgar Quinet, French teacher, romanians, Romanian Academy member,
nation.

Lucrarea Edgar Quinet și românii își propune să ilustreze memoria și
identitatea distinsului cărturar și profesor francez, precum și legătura sa afectivă
profundă cu România. Pentru atitudinea sa filo-română a primit în 1869 cetățenia
română și a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Considerăm că este
un exemplu demn de amintit atât pentru lumea politică a acestei țări, dar și pentru
întreaga națiune română, un exemplu care dezvăluie un devotament greu de înțeles
vis-a-vis de o cauză care nu era a sa sau a națiunii sale, ci una susținută în sprijinul
dreptății, din convingeri democratice evoluate.
Date biografice
Edgar Quinet, filosof, poet, istoric, dar și personalitate politică franceză, s-a
născut la Bourg-en-Bresse (Ain) la 17 februarie 1803 și a murit la Versailles la 27
martie 1875. Cu excepția câtorva luni petrecute în tabăra armatei Rinului, unde tatăl
său Jerome Quinet și-a continuat îndatoririle de comisar de război, pe care le-a
complinit sub Republică, tot restul copilăriei și l-a petrecut la Bresse: mai întâi în
satul Certines, sub îndrumarea severă și distinctă a mamei sale, protestantă luminată,
la colegiul din Charolles, cel din Bourg în 1815, în sfârșit la Lycée de Lyon (pentru
această perioadă, vezi Istoria ideilor mele). Admis la examenele Ecole Polytechnique
pe când avea doar șaptesprezece ani, a obținut de la tatăl său, fără dificultăți, acceptul
să se întoarcă în mediul rural pentru a se conforma visurilor sale și a relua studiile
sale gratuite de istorie și filosofie, renunțând definitiv la Școala Politehnică.
Studia dreptul, dar și litere, la Paris, când îi apărea traducerea la cartea lui
Herder, Ideea despre filozofia istoriei umanității. Traducerea aceasta din opera lui
Herder (în 3 volume), a fost publicată în 1825, precedată de o Introducere care i-a
adus acestui gânditor în vârstă de douăzeci și doi de ani laudele lui Goethe, aprecierile
Muzeograf, expert memorialist, Complexul Național Muzeal „Moldova”, Iași; e-mail:
ioanacosereanu@yahoo.com.
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lui Chateaubriand și cuvintele lui Victor Cousin (filosof, profesor la Sorbona), după
ce, probabil timid, i-a oferit un exemplar publicat: „Dar, acest fapt a însemnat
începutul unui mare scriitor”. La Cousin l-a întâlnit pe Michelet și astfel vor începe
cei cincizeci de ani de prietenie ce au unit aceste două mari inteligențe. O ședere de
câteva luni în Germania l-a făcut să cunoască științele istorice germane, în special
istoria religiilor și istoria filosofiei la Heidelberg, iar apoi licența în filosofie și latină
la Strasbourg. Predă mai întâi limbi străine la Lyon, dar curând este chemat la Collège
de France, unde preia un curs de literatură meridională, așa încât cursul său, dar mai
cu seamă profesorul cu personalitatea sa adună foarte mulți studenți. Aici, cu prilejul
conferințelor ținute în fața unui bogat auditoriu, o cunoaște pe Ermiona, care făcea
parte din grupul românilor, studenții adepți ai ideii unirii Principatelor Române. Însă
Republican fiind, în timpul lui Napoleon, este revocat și eliminat de la Collège de
France, supravegheat și persecutat, fapte care-l determină în cele din urmă să aleagă
exilul. Emigrează cu ajutorul Ermionei și al principesei Maria Cantacuzino.
Personalitatea acestui mare istoric și scriitor se relevă nu doar prin atitudine
ci și prin opera sa vastă, de o mare diversitate. „Manifestându-se ca și gânditor, Edgar
Quinet reprezintă fidel evoluția spiritului liberal în Europa timp de mai bine de
jumătate de secol: filozofia sa care nu a fost filozofia franceză a secolului XVIII și
nici aceea a lui Kant sau Hegel o demonstrează debutul său legat de un soi de
mysticism rațional. La aceasta se adaugă cu trecerea timpului toate luminile pe care
arta, istoria, filologia comparată, științe naturale etc., le scoate la iveală pentru rezolvarea problemelor umane. Originalitatea sa și rațiunea izolării sale relative în
Franța a fost atașamentul față de studierea umanității, fenomenul cel mai complex,
cel mai profund și cel mai constant, sub aparențele de mobilitate, fenomenul religios.
A încercat să găsească explicații urmărind în această direcție transformările și
spiritualizarea progresivă. În acest context a refuzat deopotrivă să considere spiritul
religios ca pe o eroare a spiritului uman și deopotrivă a refuzat să-l confunde cu
instituțiile ecleziastice și cu eșafodajele succesive ale dogmelor pe care până la el
nimeni nu le-a atacat cu atâta vehemență, desigur în numele raționalului”.
Ca personalitate publică, ca profesor sau deputat, funcționar sau proscris (19
ani de exil), „el a făcut din aproape cei cincizeci de ani de învățământ (practicați cu
intermitențe) o unică și imperturbabilă lecție de morală, cu deosebire morală, socială
și politică. Discursurilor, cărților, scrisorilor sale, li s-a adus o critică, aceea că oferă
doar o notă, un sens, un scop, reprezentând o predicare îndelungată a aceleiași
doctrine, aceea care se bazează pe Declarația Drepturilor Omului, care concepe și
ordonează realizarea în societatea umană a unui ideal de justiție care urmează să
crească pe măsura evoluției spiritului uman, adică a idealismului moral aplicat fără
nici un ocoliș sau vreo restricție la constituirea societăților. În această privință Quinet
nu a fost doar un precursor, el a alcătuit un program de educație civică care a inițiat
realizarea unor legi școlare specifice celei de A Treia Republică și care în gândirea
lui Quinet ar trebui să crească pe măsură ce crește conștiința republicană”.
Criticii au emis păreri pertinente în privința scriitorului, poetului, a oratorului, cu referiri la influența de neignorat a ideilor sale, subliniindu-se faptul, firesc
de altfel, că nu toate scrierile sale au valoare egală. „Producția sa este aproape
întotdeauna febrilă, ardentă, el are o putere poetică incontestabilă, dar conține zone
obscure, lungimi nejustificate, pasiunea lui surprinde uneori, entuziasmul este, se
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simte, comunicativ și antrenant, dar pentru generațiile mai domoale, mai așezate, ar
fi nevoie de mai multă precizie, rigoare. Găsim la el mai mult din Rousseau decât din
Voltaire, mai puțin din Montesquieu decât din Condorcet. Toți însă sunt exemplu de
atașament neclintit de principii, iar după cum semnala Gambetta, Quinet, în mod
distinct, este părintele democrației franceze (tradus din Ferdinand Buisson, Enciclopédie gratuite en ligne).
Privind relația lui Edgar Quinet cu românii, prin întreaga sa activitate, se
înscrie în galeria personalităților filo-române, alături de mai mulți francezi și ei
solidari cu aspirațiile românilor progresiști din secolul al XIX-lea. S-a manifestat ca
filo-român prin scrierile sale, dar și prin sprijinul pe care l-a acordat revoluționarilor
români de la 1848, dintre care unii i-au fost studenți la Collège de France, alături de
Jules Michelet, profesor, de asemenea, la Collège de France din 1838.
Referitor la Michelet, cu toată activitatea sa de republican și susținător al
principiilor Revoluției franceze de la 1848, acesta, spre deosebire de mulți alți
scriitori, nu a intrat în viața politică activă. Marii visători ai unei „Românii viitoare”
au trecut pe la școala lui Jules Michelet de la Collège de France, i-au audiat cursurile,
l-au vizitat acasă ori i-au fost alături în perioadele dificile. Prietenia sa cu prințesa
Cantacuzino, C.A. Rosetti, frații Dumitru și Ion C. Brătianu, cu Ermiona Quinet,
fiica lui Gheorghe Asachi, l-a apropiat de cauza românească, devenind aliat al aspirațiilor poporului român. Corespondența adresată lui Jules Michelet de către unii
dintre românii revoluționari de la 1848 reprezintă o operă patetică de inițiere a
istoricului francez în meandrele trecutului românilor, lupta asiduă și încercările aspre
prin care au trecut românii pentru a-și păstra identitatea și teritoriul. Atitudinea
patriotică, credința și dăruirea generației de la 1848 i-au determinat pe Edgar Quinet
și Jules Michelet să se apropie de cauza românească. I-a încurajat pe luptătorii români
exilați, i-a adăpostit în căminul său. Spre exemplu, au intervenit pentru eliberarea din
închisoare a lui Ion C. Brătianu, arestat sub acuzația de a fi pregătit „complotul de la
Operă” împotriva împăratului Napoleon al III-lea. Quinet, prin cei mai apropiați dintre exilații români, a beneficiat de material documentar pentru lucrarea Principautes
Danubiennes, Madame Rosetti, 1848, ilustrând astfel abnegația și sacrificiul Mariei
în numele revoluției („muma revoluției”, cum o numise Nicolae Bălcescu pe Maria
Rosetti). De asemenea, mai trebuie precizat că Jules Michelet avea convingerea că
documentul cel mai matur politicește al revoluțiilor europene de la 1848 a fost
exprimat prin înființarea la București a Comisiei Proprietății, el publicând o parte din
procesele-verbale ale acestei comisii în anexa la volumul Legendes Démocratiques
du Nord (https://ro.wikipedia org.Jules Michlet.cite_note Istoria).
A-l evoca pe Edgar Quinet înseamnă, de asemenea, a ne aminti și de Gh.
Asachi și de fiica adoptivă a acestuia, Ermiona Asachi, de momentele dinaintea Unirii
Principatelor Române sau de Maria și Alexandru Cantacuzino, și întreaga comunitate
românească din Parisul acelei perioade. Edgar Quinet reușește să cunoască îndeaproape istoria românilor prin intermediul Hermionei Asachi și a socrului său, Gh.
Asachi, pe care scriitorul și filosoful francez îl cunoaște abia în 1855, după căsătoria
cu Ermiona din 1852, și pe care-l aprecia deosebit, spunând între altele că este „omul
care a contribuit la trezirea și renașterea poporului român”.
Ermiona, născută în 1821 la Viena, este fiica Eleonorei Tayber (fiica compozitorului Franz Tayber), din căsătoria cu Kiriaco Melirato. Asachi o cunoaște pe
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Eleonora, văduvă atunci, din timpul misiunilor diplomatice la Viena, perioadă când
îl reprezenta aici pe domnitorul Ion Sturdza, la curtea căruia vreme de 5 ani a susținut
cauza Moldovei. Prin căsătoria cu Eleonora, Asachi îi înfiază și pe cei trei copii încă
mici, între ei și viitoarea Ermiona Quinet.
Ermiona, fiica atrasă de literatură și istorie, publica de timpuriu, la 18 ani,
traduceri din franceză în Almanahul literar, editat de Institutul Albinei, despre care
vorbea laudativ mai târziu Eminescu, și-a însușit o vastă cultură, iar conform tradiției
familiei (mama și bunicul muzicieni), devine o rafinată interpretă la harpă și pian.
Rămasă văduvă la 19 ani (principele Alexandru Moruzi moare, ca și fiul pe
care îl au împreună), pleacă, probabil la îndemnul tatălui ei adoptiv, dar și din propria
chemare la Paris, pentru a-și completa studiile. Aici se alătură grupului de tineri
studenți români care se adunau într-o Societate la care veneau adesea să conferențieze, după cum am mai spus, înfocații republicani binecunoscuți, precum poetul
polonez Adam Mickiewicz, istoricul Jules Michelet și Edgar Quinet, supranumiți de
contemporani „trinitatea revoluționară” sau „cele trei catedre de democrație” ale
anilor 1843-1847 de la Colège de France. În această perioadă prerevoluționară se pare
că problemele și cauza românilor sunt cunoscute îndeaproape de Edgar Quinet, dar și
de alții, precum Ulysse de Marsillac (n. 1821, Franța-d. 1877, București), PaulTheodhore Bataillard, arhivist și etnograf (discipol al profesorului Michelet), jurnalist francez și care vor deveni filo-români și ulterior chiar cetățeni români. Devotată
soțului în sensul ideii de parteneră tradițională, devoțiunea ei merge pînă la ștergerea
voluntară a propriului relief din textura socialului, Ermiona Quinet devine un
exemplu de feminism reprimat, care ajunge să-și exprime idealurile, dorințele
sublimat, prin intermediar.
Exilul
Proscrişi prin Decretul din 9 ianuarie 1852, soţii au îndurat exilul timp de 19
ani, până la căderea celui de al doilea imperiu, la 4 septembrie 1870, când împăratul
a fost înlăturat şi s-au putut întoarce la Paris. Perioada apăsătoare a înstrăinării de țară
o găsim consemnată în Memorii din Exil, scrise de Ermiona (Madame Edgar Quinet)
şi publicată în 1868 de Librăria internaţională din Paris.
Edgar Quinet își petrece exilul dedicându-se scrisului, elaborând mai multe
lucrări şi ocupându-se și de educaţia fiului Ermionei, George Moruzi, născut în Iaşi
la 18 august 1839, unde a rămas în îngrijirea bunicului până la vreo opt ani, fiind apoi
adus la Paris pentru a fi şcolit. Mutat la Bruxelles, s-a îmbolnăvit „de piept” (așadar
de ftizie) și a murit la 2 martie 1856, când avea doar 16 ani şi jumătate, îndurerând
pe mama sa şi pe E. Quinet, care îl considera „fiastru” (fiu vitreg) și care îl apreciase
ca pe un copil deosebit de dotat. Jurnalele belgiene şi franceze consemnează tragedia.
Deoarece între Franța și Belgia era semnată o convenție de extrădare, la 1
noiembrie 1858 soții Quinet părăsesc Belgia și se stabilesc la Veytaux, în Cantonul
Vaud din Elveția, republică federală promovând principii liberale. Elveția putea astfel
oferi exilatului acea libertate de mișcare și de exprimare indispensabile spiritului său.
În acei ani de exil, pentru Edgar Quinet era esențial să se poată exprima liber în
scrierile sale, iar manifestarea atitudinilor sale să nu fie constrânsă a-și continua lupta
împotriva puterilor care înăbușiseră în Europa lupta pentru democrație de la 1848. În
acest context publică la 30 august 1859 articolul „Protestation contre l'Amnistie”
(„Protest împotriva amnistiei”), reprezentând un act de demnitate și distincție, în care
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el refuză (ca și Victor Hugo) amnistia acordată de Napoleon al III-lea exilaților politici. El scria: „Nu sunt nici acuzat, nici condamnat, sunt un exilat. (...) Nu recunosc
nimănui dreptul să mă exileze și să mă cheme înapoi după bunul lui plac. (...) Nu mă
pot preta la acest joc în care se năruie și se înjosește natura umană” (http://
wikypedia.org.Edgar Quinet, note 29).
Anii exilului foarte dificili au fost greu de suportat, dar l-au ajutat să nu
abdice de la convingerile sale pe care le-a făcut cunoscute prin întreaga operă. În
următoarele rânduri facem o paranteză pentru a vedea ce legătură era între Maria
Rosetti (născută Grant), recăsătorită Cantacuzino, exilul soților Quinet, Unirea
Pricipatelor și românii de la Paris. Al doilea soț al Mariei, Alexandru (Alecu)
Cantacuzino-Cneazul, o vreme șambelan al țarului, a fost implicat în viața politică a
vremii, fiind mare susținător al Unirii, ministru apoi și trimis al lui Cuza cu misiune
specială pe lângă împăratul Napoleon al III-lea. Participă cu soția sa la recepțiile de
la curtea împăratului, la Versailles și Tuileries, iar casa lor din Paris, pe Avenue de
Villiers, era gazda întâlnirii marilor personalități: Edgar Quinet – soțul Ermionei
Asachi, Theophile Gautier, Victor Hugo, care vorbea despre „la princesse roumaine”
și de ajutorul dat la evadarea din Franța, când Quinet devenise proscris, și a altora
precum Renan, Michelet, pictorul Chasseriau. Cu acest sprijin, Quinet reușește să
treacă granița în Belgia, sub numele lui Alecu Golescu și cu pașaportul acestuia, și el
emigrant în Franța după înfrângerea revoluției de la 1848 din Muntenia. Ermiona,
rămasă la Paris, îi salvează și lucrările filozofice pe care i le aduce în exil venind în
urma sa și însoțindu-l în Belgia și Elveția. Un cronicar al vremii, Alfred Mezieres,
scria despre Ermiona Asachi: „(...) întreprinzătoare, Hermiona l-a pus la adăpostul
trebuințelor, împărțind cu dânsul averea ei, ea asigurând traiul și libertatea muncii.
Ea îi aducea și mai mult: tinerețea unei inimi simțitoare, devotamentul și pietatea unui
discipol”. În 1852 se căsătoresc, având acceptul părinților din Țara Moldovei, iar
Ermiona, devotată, îl ajută la elaborarea și publicarea lucrărilor sale, mai cu seamă
cele despre români. Au suportat exilul timp de 19 ani, până în 1870, când, după
căderea împăratului, revin la Paris. Este perioada când Quinet reușește să convingă
marile puteri că românii reprezintă o singură națiune. În 1856, după terminarea
războiului din Crimeea, Marile Puteri se reunesc la Paris pentru a hotărî condițiile
încheierii păcii cu Rusia. Principatele de la nord de Dunăre care luptau pentru unire
de ceva timp găsesc de această dată sprijinul Franței, parțial al Angliei, dar nu și al
Turciei și Austriei. Unirea avea așadar nevoie de susținere publică, dar și de o
personalitate care să stimuleze opiniile vestului european. Quinet, care cunoștea
îndeaproape situația românilor și prețuit fiind de mințile luminate ale Europei, era cel
mai potrivit să apere această cauză. Avea drept argument legătura cu românii prin
soția sa, dar și legătura afectivă cu socrul său și materialul documentar oferit de acesta
prin cronicile lui Șincai sau Petru Maior. Le avea, probabil, în dar de la Gh. Asachi,
editate la Steaua Dunării lui Kogălniceanu, precum și lucrarea lui Michelet despre
revoluția română. Quinet scrie acum o serie întreagă de articole documentare despre
români, intitulate Les Roumains. Astfel, în numărul din 15 ianuarie 1856 al publicației Revue des deux mondes apărea articolul despre limba și originea românilor,
apoi într-un număr din martie dezvăluia Europei de vest drama românilor sortiți să
lupte cu vecinii lor, dornici de cotropire. Este modalitatea prin care membrii
Congresului reușesc, ajutați și de opinia publică, să afle că poporul român din cele
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două provincii au aceeași limbă de origine latină, aceleași tradiții, aceeași religie,
precum și istorie comună. România este caracterizată drept sora Franței, Italiei,
Spaniei etc. Quinet, vorbind mai departe și de rolul clerului în năzuințele de unire ale
poporului român, numindu-l pe clericul luminat ieșean Veniamin Costachi (mitropolit, ctitor de școli și lăcașe de cult, cărturar și traducător de carte dogmatică), „un
om de o puritate rară sau tipul sfântului pe pământ, ce a înălțat biserica națională și a
pus în drepturi învățământul în limba română, de asemenea vorbea despre strădania
românilor de a fi venit la școlile apusene și a-și însuși învățătura spre a se întoarce în
țara lor și a-și înălța neamul. Am regăsit o lume pierdută, pe care să o pierdem din
nou?”. Convinși astfel de Quinet, dar și de delegația din cele două provincii și cu
sprijinul lui Napoleon al III-lea este acceptată ideea necesității existenței unui stat
unitar românesc. Articolele lui Quinet au fost reunite și publicate împreună sub titlul
Les Roumains. Tradus din limba franceză, volumul apare în 1856 și la noi, publicat
de Gh. Asachi la Tipografia Institutului Albinei, sub titlul Românii Principatelor
Dunărene.
La moartea sa, presa vremii din România își exprima regretul pierderii
„nobilului suflet care cu sprijinul fiicei cărturarului Gh. Asachi a adus uriașe servicii
Țărilor Române”. Iar la dezvelirea statuii lui Asachi la Iași, unul dintre vorbitori
evoca în cuvântul său contribuția tacită la Unirea Principatelor și cita din scrisorile
lui Quinet către Michelet după vizita lui Asachi, la 67 de ani, în 1855, efectuată cu
trăsura de la Iași la Paris: „Sunt foarte fericit de a fi cunoscut pe socrul meu și voiesc
să mă achit de obligația pe care mi-am luat-o față de români”.
Apreciind nobila intervenţie a lui Quinet în apărarea românilor, Nicolae Iorga
scria mai târziu rânduri elogioase la adresa sa și a celorlalți intelectuali francezi care
au devenit susținători ai cauzei româneaști: „Nu se poate spune că paginile avântate
ale acestui creator de curente au rămas fără efect asupra deciziilor diplomatice care
ne-au permis să ne întemeiem o singură patrie între Carpați și Dunăre”. Pentru
contemporani, pentru Ermiona, „Viața lui Quinet reprezintă un imn adus libertății și
dreptății și un exemplu de dăruire a ideilor generoase”. De asemenea, este pomenit
în termeni elogioși în studiul Un colaborator francez al Unirii Principatelor, și Paul
Bataillard, ca fost student al lui Quinet, și care, asemeni profesorului și desigur sub
influența acestuia, devenise un mare admirator al românilor, precum și un înfocat
susținător al cauzei acestora (conferința cu acest subiect a fost susținută de Iorga și
tipărită în 1923 la București în Memoriile secțiunii istorice, seria III, tom I, mem. 7).
Urmașii i-au adus drept omagiu și semne ale recunoașterii meritelor sale prin:
- o statuie dedicată scriitorului, opera lui Aimé Millet, ridicată la Bourg en
Bresse în 1883;
- biblioteca sa și diverse obiecte personale au fost donate de Ermiona orașului
natal, care acum se află la muzeul din Bourg, în Colecția Edgar Quinet.
În 1857 Ermiona Quinet, împreună cu mai mulți prieteni, au inițiat publicarea
unei ediții generale a operelor sale, care a apărut între anii 1857-1858 în 10 volume,
iar după moartea scriitorului Ermiona Asachi Quinet are inițiativa publicării unei
ediții complete, în 30 de volume, publicată între 1877-1882. Ermiona a fost chiar ea
autoarea mai multor scrieri, care adesea sunt lucrări pioase, flatante și cel mai adesea
conținând cele mai elocvente comentarii referitoare la opera și viața soțului ei.
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Memoriile de exil (comentate sensibil și pertinent de către Mihaela Mudure,
prof. univ. la Cluj, într-o lucrare intitulată Ermiona Asachi memorie și identitate), au
fost publicate în 2 volume, apărute în 1868 și 1870 la Paris, intitulate Journal de
siege, 1872; apoi Scrisori de exil (1884 - 4 volume) – prețioase documente istorice
privind ideile întregului grup căruia îi apartinea Quinet, și Scrisori către mama sa, o
biografie detaliată în două volume cuprinzând capitole precum: „Edgar Quinet înainte
de exil”, „Edgar Quinet de la exil”, de asemenea un volum care vorbește despre istoria
prieteniei cu Michelet, Cinquante ans d'amitié, de Ferdinand Buisson și alte titluri.
De asemenea, un bulevard din centrul Parisului și o stație de metrou îi poartă
numele, mai multe licee din Franța, dintre care unul din orașul său natal. Un amfiteatru al Universității Sorbona se numește Edgar Quinet. Ultima clasă de crucișătoare cuirasate din dotarea marinei militare franceze se numea Clasa Edgar Quinet.
În România, o stradă din centrul Bucureștiului și una din cartierul Mănăștur Sud (zona Câmpului), a orașului transilvan Cluj-Napoca, se numesc Edgar Quinet.
Pentru atitudinea sa filo-română, în 1869 a fost ales membru de onoare al
Academiei Române și i s-a acordat cetățenia română.
Lucrări traduse și în limba română:
Românii princincipatelor dunărene, traducere Nicolae Istrati, Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1856;
1815 și 1840: istoria ideilor mele, traducere Loreto Bogza și Alexandrina
Vornicelu, Vălenii de Munte, Editura Datina Românescă, 1925;
Opere alese, traducere Angela Cismaș, București, Editura Minerva (Colecția
„Biblioteca pentru toți”), 1983;
Românii. Reorganizarea Provinciilor Dunărene, în „Opere alese”, vol. II,
București, Editura Minerva, 1983, p. 277-365.
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ÎNTRE CONSERVATORISM ȘI EMANCIPARE:
ȘCOLILE FILIALEI SIBIU A ASOCIAȚIEI FEMEILOR LUTERANE
(DIN BISERICA EVANGHELICĂ C.A.)
Gudrun-Liane ITTU1
BETWEEN CONSERVATISM AND EMANCIPATION:
THE SCHOOLS OF SIBIU BRANCH OF THE
ASSOCIATION OF LUTHERAN WOMEN
ABSTRACT
The paper is dealing with three schools which trained women in order to be financially independent. These institutions, namely a school of handicraft which trained girls and
young women to become hand-work teachers (founded in 1885), a cookery school (founded
1888), as well as a school for servants (1892), were founded and run by the Sibiu branch of
the Association of Lutheran Women (founded 1884). The models for the three institutions
were so called Handarbeitsschulen, Haushaltschulen and Dienstbotenschulen in Germany. In
a time, when very few women were able to earn their living, these schools contributed to their
emancipation, but perpetuated the traditional model of gender-specific occupations.
Keywords: Sibiu, Association of Lutheran Women, girls schools, education,
handicraft, cookery school.

În mediul german din Transilvania, femeile au început să se organizeze de pe
la 1830, asociaţiile de atunci urmărind în principal scopuri filantropice, precum
ajutorarea văduvelor, orfanilor, bolnavilor sau familiilor sărace. De asemenea, se îngrijeau de întreţinerea şi înfrumuseţarea bisericilor şi cimitirelor. În 1847, spre
exemplu, la Sibiu a luat fiinţă o asociaţie de femei pentru refacerea şi înfrumuseţarea
bisericilor evanghelice (Verein zur inneren Verschönerung der evangelischen
Kirchen), vizată fiind în special marea biserică parohială, avariată de cutremur şi
lovită de un fulger2.
Apoi, în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea, discuţia s-a mutat pe tema
emancipării, prin aceasta înţelegându-se îmbunătăţirea învăţământului pentru fete,
respectiv profesionalizarea femeilor pentru a le da posibilitatea acestora să-şi câştige
singure existenţa. Date fiind legăturile strânse ale saşilor cu Germania, patria lor
spirituală, mişcarea de emancipare a femeilor s-a desfăşurat în siajul şi sub influenţa
celei germane. Saşii nu au preluat numai idei din spaţiul lingvistic german, ci i-au
dăruit acestuia una dintre cele mai importante feministe, pe actriţa şi poeta Marie
Stritt (1855-1928), reprezentantă a aripii radicale a mişcării, preşedintă a Bund
Deutscher Frauenvereine („Uniunea asociaţiilor femeilor germane”), în intervalul
Cercetător științific, doctor în istorie, Biblioteca Universității „Lucian Blaga”, Sibiu; e-mail:
gudrunittu@yahoo.de.
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Probabil este vorba despre cel din 23 ianuarie 1838, menţionat în Cronica oraşului Sibiu,
în: http://roland-giesel.de/hcronik.htm#1 (accesat: 1 iulie 2019).
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1899-19103. În viziunea transilvănencei, întreaga istorie era una a dominaţiei bărbaţilor asupra femeilor, a siluirii şi înjosirii acestora, stare de fapt ce trebuia combătută
cu fermitate.
În data de 7 august 1861, la Mediaş a luat fiinţă Asociaţia Gustav Adolf
(„Hauptverein der Gustav Adolf-Stiftung”), care, apoi, s-a afiliat omonimei din
Germania, înfiinţată în 1832 şi având sediul la Leipzig4. Scopul principal al asociaţiei
a fost sprijinirea protestanţilor din ţările catolice, precum şi a celor din alte regiuni
ale Europei în care protestanţii erau minoritari. Deoarece în Germania femeile se
alăturaseră Asociaţiei Gustav Adolf din 1851, cu filiale proprii, se preconiza ca şi în
Transilvania să se întâmple la fel. Filialele feminine ar fi trebuit să participe la
scopurile generale (transnaţionale) ale asociaţiei, ceea ce implica să nu-şi poată folosi
mijloacele financiare exclusiv pentru nevoile proprii. La aceasta se adăuga şi faptul
că toate hotărârile erau luate de bărbaţi, femeile fiind degradate la simple executante.
Aşa stând lucrurile, interesul privind afilierea la Asociaţia Gustav Adolf era scăzut.
După zece ani de la înfiinţarea ramurii transilvănene, existau 263 de organizaţii locale
bărbăteşti faţă de numai 9 feminine5. La ora respectivă, femeile germane din Transilvania nu păreau interesate de soarta protestanţilor de aiurea, ci aveau alte priorităţi.
Mai importantă era înfiinţarea de şcoli superioare pentru fete şi profesionalizarea
femeilor, deziderate pe care le-au susţinut şi apărat cu tărie. Dacă în vestul şi chiar şi
în centrul Europei se făcuseră paşi importanţi în direcţia emancipării sexului slab –
femeile câştigând pe alocuri dreptul de a urma studii universitare –, în Transilvania
nu se conturase o mişcare de emancipare propriu-zisă. Cu toate acestea nu se putea
face abstracţie de spiritul vremii şi de constrângerile economice, care cereau ca
femeile să înveţe o profesie şi să iasă din sfera preocupărilor strict casnice.
Mişcarea privind o mai bună pregătire şcolară a fetelor a apărut la Braşov,
unde, din iniţiativa a două femei cu viziune – Julie Fabritius (1833-1899), soţia
medicului şef al oraşului, şi Lotte Lurtz (1835-1913), soţie de profesor de liceu –, în
15 februarie 1872 a luat fiinţă Asociaţia pentru extinderea şcolii de fete („Verein zur
Erweiterung der Mädchenschule”), devenită în 1878 Asociaţia de sprijin a şcolii de
fete („Verein zur Unterstützung der Mädchenschule”). Dacă asociaţia pornise la drum
cu 144 de membre, după numai câteva săptămâni numărul lor se ridicase la 327.
Urmând exemplul Braşovului, la 23 august 1875, la Sibiu s-a constituit o organizație
similară, numindu-se Asociație pentru sprijinirea școlii de fete evanghelice C.A. din
Sibiu („Frauenverein zur Unterstützung der evangelischen Mädchenschule A.B. in
Hermannstadt”), inițiatoarea și sufletul mișcării fiind Josefine Bielz (1830-1904)6,
Marie Stritt, Frauenbewegung und Kulturfortschritt, în> „Die Karpathen”, an 1, nr. 2, iunie
1908, nr. 18, p. 566.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav-Adolf-Werk (accesat: 1 iulie 2019).
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Ingrid Schiel, Frei-Politisch-Sozial. Der Deutsch-Sächsische Frauenbund für Siebenbürgen
1921-1939, Wien Köln Weimar, Böhlau Verlag, 2018, p. 23-24.
6
Ortrun Scola, Annemarie Schiel, Siebenbürgisch-sächsische Frauengestalten. Ihr Leben und
Wirken (editat de Frauen- und Familienreferat der Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen in Deutschland), f. a, f. l., p. 22-23; M.K., Zum 70. Geburtstag von Frau Josefine
Bielz, în: „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” (SDT), nr. 7.992/31 martie 1900, p. 322; An
die p.t. Mitglieder des Frauenvereins zur Unterstützung der evang. Mädchenschule, în:
Ibidem, nr. 9.219/19 aprilie 1904, p. 403.
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soția juristului și inspectorului școlar Eduard A. Bielz. La data înfiinţării, asociaţia
număra 216 membre și a ajuns, în 1906, la 6447.
Conform prevederilor statutare, numai femeile puteau dobândi calitatea de
membru al asociaţiei, iar hotărârile importante trebuiau luate în cadrul adunării
generale. Printre obiectivele asociației se numărau: introducerea de ore de lucru
manual și gospodărie la clasele elementare, ridicarea calităţii învăţământului prin
introducerea mai multor obiecte de studiu, precum și angajarea de învățătoare. De
asemenea, se preconiza înfiinţarea unui liceu de fete şi construirea unui local adecvat
care să-l găzduiască8. Abia la 20 de ani după înfiinţare, în 1895, Frauenverein zur
Unterstützung der evangelischen Mädchenschule a reuşit să achiziţioneze terenul din
Seilergasse (azi str. Banatului), pe care urma să fie ridicat liceul (actualul Colegiu
Agricol „Daniil Popovici Barcianu”). Josefine Bielz, care se dedicase trup şi suflet
cauzei îmbunătăţirii calităţii şcolilor de fete, nu a trăit suficient pentru a-şi vedea visul
împlinit, liceul deschizându-şi porţile abia în 1927. Activitatea Asociaţiei pentru
extinderea şcolii de fete a constat în special în colectarea de fonduri pentru finanţarea
obiectivelor propuse, iar în acest sens au fost organizate numeroase evenimente
culturale, expoziţii, baluri 9 , baluri mascate10 şi bazaruri, care s-au bucurat de popularitate. La organizarea acestora, bărbaţi importanţi ai urbei au sprijinit asociaţia,
convinşi fiind de justeţea obiectivelor urmărite de aceasta.
Dacă din 1861, prin Asociaţia Gustav Adolf, biserica evanghelică reuşise să
strângă în jurul ei energiile bărbaţilor, femeile rămăseseră în afara unei organizaţii de
mare anvergură, activitatea lor asociaţională nefiind structurată corespunzător. Din
acest motiv, la cea de-a XI-a adunare generală („Landeskirchenversammlung”), s-a
pus problema înfiinţării Asociaţiei Generale a Femeilor Luterane, la care să adere
reuniunile deja existente – la data respectivă activând peste 50 de asociaţii cu
obiective foarte diferite –, şi înfiinţarea de filiale în toate localităţile în care existau
comunităţi luterane11. Proiectul prevedea ca Asociaţiei generale să i se subordoneze
„filiale locale”, acestea având obligaţia de a-i ceda celei dintâi o parte din venituri şi
de a contribui la realizarea obiectivelor majore.
În data de 22 mai 1884, în biserica Sf. Ioan („Johanniskirche”) din Sibiu
(Fleischergasse, azi Mitropoliei 30) a avut loc, în prezenţa a 150 de delegate din 21
de comune, şedinţa de constituire a Asociaţiei Generale a Femeilor Luterane din
Transilvania/Allgemeiner Frauenverein der Evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen (în continuare, Asociaţia generală)12. Activitatea acesteia, reglementată
Aufruf des Hermannstädter Frauenvereins, în: „SDT”, nr. 660/27 februarie 1876, p. 2.9762.977.
8
Zum Neubau der evangelischen Mädchenschule, în: „SDT”, nr. 1.114/26 iulie 1910, p. 4-5.
9
Frauenvereins-Ball zur Unterstützung der evang. Mädchenschule, în: „SDT”, nr. 6.736/8
februarie 1896, p. 137; Ball des Frauenvereins zur Unterstützung der evangelischen Mädchenschule, în: „SDT”, nr. 7.936/24 ianuarie 1900, p. 77.
10
Maskenball des Frauenvereins zur Unterstützung der evangelischen Mädchenschule, în:
„SDT”, nr. 7.947/7 februarie 1900, p. 125.
11
Marie Klein, Der Hermannstädter Ortsverein des Allgemeinen ev. Frauenvereins in den
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns, în: „Kalender des Siebenbürger Volksfreundes für
das Schaltjahr 1908“, XXXIX Jg. (Neue Folge XIII), Hermannstadt, Jos. Drotleff, p. 49-61.
12
Ingrid Schiel, op. cit., p. 27-28.
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printr-un statut aprobat de Ministerul (ungar) de Interne, cuprindea o plajă largă de
obiective, toate menite „a ajuta biserica să-şi realizeze sarcinile” 13 , după cum
urmează14:
a) Sprijinirea instituţiilor existente de educaţie şi învăţământ pentru fete,
precum şi înfiinţarea unora noi (nu erau excluse nici cele mixte, frecventate de copii
de ambele sexe);
b) Participarea la ajutorarea săracilor, ajutor definit în sensul cel mai larg al
cuvântului (prin intermediul centrelor de îngrijire, al grădiniţelor şi al orfelinatelor);
c) Înfiinţarea şi sprijinirea instituţiilor care pregătesc pesonal calificat pentru
îngrijirea bolnavilor („Krankenpflegerinnen”);
d) Sprijinirea fetelor şi femeilor capabile, inteligente, dar lipsite de mijloace
financiare, să urmeze şcoli care pregătesc profesoare de lucru manual, educatoare,
infirmiere-surori medicale sau să se califice într-o activitate comercială sau meserie;
e) Îngrijirea şi înfrumuseţarea bisericilor, a cimitirelor etc.
În cuvântarea ţinută în cadrul şedinţei de constituire a Asociaţiei generale,
episcopul Georg Daniel Teutsch a numit-o „reuniunea femeilor noastre, cu scopul de
a presta muncă culturală nobilă în domeniul carităţii evanghelice”15, ceea ce înseamnă
că biserica evanghelică nu prea avea în vedere emanciparea membrelor ei, ci
angajarea acestora în folosul propriu. Nici în ceea ce priveşte conducerea asociaţiei
nu se poate afirma că se afla în mâinile femeilor, deoarece depindea în mare măsură
de bărbaţi cu greutate, atât clerici, cât şi mireni.
La scurt timp după crearea Asociaţiei generale, la 16 mai 1884 a luat fiinţă
filiala sibiană a acesteia16. Prima acţiune importantă a noii filiale a fost pregătirea
darurilor de Crăciun pentru copiii din orfelinatul local, acţiune care, împreună cu
confecţionarea hăinuţelor pentru aceştia, i-a revenit până la desfiinţare. Sibiencele nu
s-au ocupat numai de orfani, ci şi de aproximativ 60 de copii din grădiniţa cu program
săptămânal (Kinderhort), copii care proveneau din familii nevoiaşe sau prea ocupate
pentru a se îngriji de ei în zilele de lucru17. Numărul membrelor filialei a crescut an
de an, ajungând, în 1908, la 63418.
În spiritul statutului Asociaţiei generale, care prevedea înfiinţarea de instituţii
de educaţie şi învăţământ pentru fete şi tinere femei, filiala din Sibiu a creat şi condus
trei astfel de instituţii: Şcoala pentru pregătirea profesoarelor de lucru manual
(înfiinţată în 1885), Şcoala de menaj (1888) şi Şcoala pentru pregătirea servitoarelor
(1892), toate trei organizate după modelul unor instituţii din Germania, mai precis
din Reutlingen şi Radolfzell.
Marie Klein, Der Hermannstädter Ortsverein des Allgemeinen ev. Frauenvereins in den
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns, p. 50.
14
Ingrid Schiel, op. cit., p. 28.
15
Ibidem.
16
Marie Klein, Julie Jikeli zum 80. Geburtstag, în: „SDT”, nr. 14.318/12 ianuarie 1921, p. 4;
Idem, Julie Jikeli, în „Frauenblatt” (herausgegeben vom Freien sächsischen Frauenbund), III.
Jg., nr. 9/5 septembrie 1925.
17
Idem, Der Hermannstädter Ortsverein des Allgemeinen ev. Frauenvereins in den siebenbürgischen Landesteilen Ungarns, p. 50-51.
18
Generalversammlung des Hermannstädter Ortsfrauenvereins des allgemeinen evangelischen Frauenvereins, în: „SDT”, 10 iunie 1909, p. 5.
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La 1 mai 1885, adunarea generală a Filialei Sibiu a Asociației Femeilor
Luterane luase în discuţie crearea unei şcoli pentru pregătirea „profesoarelor de lucru
manual (Handarbeitslehrerinnen)”, deoarece se preconiza ca în toate şcolile evanghelice – urbane şi rurale –, „lucrul manual” să fie introdus ca materie obligatorie
pentru fete. La 15 septembrie 188519, instituţia îşi deschidea porţile pentru 12 eleve.
Şcoala era deschisă tinerelor vorbitoare de limbă germană, indiferent de confesiune
sau etnie 20 . Prin eforturile Consistoriului Bisericii Evanghelice, Friederike
Ganzenmüller, o absolventă a şcolii din Reutlingen, a fost convinsă să accepte
conducerea instituţiei sibiene. Şcoala a funcţionat iniţial în trei încăperi din
Lutherhaus, azi Centrul de Dialog şi Cultură „Friedrich Teutsch” al Bisericii
Evanghelice C.A. din România, din str. Mitropoliei 30, o clădire inaugurată în 1883,
care a găzduit şi orfelinatul evanghelic21. Şcoala de lucru manual urmărea „formarea
intelectuală, estetică şi morală a elevelor” şi „împletirea în mod organic a desenului
cu pictura şi lucrul de mână, punându-se accentul pe acele materii în care era necesară
conlucrarea mâinii, a ochiului şi a bunului gust, maşina fiind doar o unealtă
ajutătoare”22. La început, cursurile predate erau cele de croitorie, de broderie şi de
confecţionarea accesoriilor. Din martie 1886, numărul elevelor a crescut, un fenomen
care s-a datorat pe de-o parte faptului că au fost introduse cursuri noi, iar pe de altă
parte posibilităţii de a frecventa numai anumite cursuri cu o durată de cinci luni şi
jumătate. Pentru a obţine însă diploma de „profesoară de lucru manual” era obligatorie parcurgerea întregii perioade de şcolarizare de doi ani, care cuprindea:
- Împletit, croşetat, dantele de Bruxelles şi diverse cusături (confecţionarea
unei cămaşi de damă);
- Cusut la maşină (cămăşi bărbăteşti, lenjerie de pat şi alte albituri);
- Broderie în fir alb, colorat şi de aur, dantele.
Introducerea de noi cursuri, precum şi numărul mare de cursante, au necesitat
angajarea celei de-a doua profesoare, în persoana Lydiei Paulus, de asemenea absolventă a instituţiei din Reutlingen. Cursurile se încheiau printr-un examen teoretic şi
o probă practică, organizându-se totodată expoziţii cu lucrările realizate de elevele
şcolii. Fiind foarte apreciată de comunitatea sibiană, Filiala Sibiu a Asociației
Femeilor Luterane a fost susţinută financiar în buna funcţionare a şcolii atât de
băncile săseşti23, cât şi de persoane particulare. Astfel, cele mai merituoase tinere
puteau beneficia de burse de studii în străinătate. Conform unei statistici prezentate
de filială, în intervalul 1885-1901 Şcoala de lucru manual a fost frecventată de 417

Frauenarbeitsschule, în: „SDT”, nr. 3.570/10 septembrie 1885, p. 900.
Evangelische Frauenarbeitsschule in Hermannstadt, în: „SDT”, nr. 3.550/18 august 1885,
p. 814.
21
Gudrun-Liane Ittu, Aus der Geschichte des evangelischen Waisenhauses in Hermannstadt
(1753-1948), în: „Historia Urbana”, tom XVIII, 2010, p. 183-191; la p. 186.
22
Marie Klein, Der Hermannstädter Ortsverein des Allgemeinen ev. Frauenvereins in den
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns, p. 51.
23
Widmungen der Hermannstädter Allgemeinen Sparkassa vom Jahre 1841 bis 1891, în:
„SDT”, nr. 5477/12 decembrie 1891, p. 1216 (În acest raport, Casa generală de economii arată
că în primii 6 ani de existenţă Şcoala de lucru manual a beneficiat de subvenţii în valoare de
2.650 florini din partea ei).
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cursante, dintre care 273 din Sibiu şi 144 din alte localităţi. Din totalul de 417 eleve,
149 au parcurs toate modulele, obţinând diploma de „profesoare de lucru manual”24.
Din septembrie 1899, şcoala funcţiona într-un local nou şi spaţios din
Wiesenplatz 14 (azi Piaţa Schiller), mărindu-se totodată şi numărul de cursante25.
Entuziasmul cu care a fost primită Şcoala de lucru manual a încurajat
conducerea Filialei Sibiu a Asociației Femeilor Luterane să treacă la înfiinţarea unei
alte instituţii care să pregătească tinerele pentru prestarea de muncă retribuită, anume
o Şcoală de menaj26. Spre deosebire de prima, a cărei înfiinţare a fost salutată de toată
lumea, utilitatea unei şcoli de menaj a fost pusă sub semnul întrebării. Până la
materializarea proiectului, în presa locală au apărut mai multe articole defavorabile
proiectului, unele doamne considerând o asemenea instituţie drept jignire la adresa
mamelor, capabile să-şi instruiască fiicele pentru a deveni bune gospodine. Cu
diplomaţia-i caracteristică şi cu ajutorul argumentelor pertinente 27 , Julie Jikeli,
preşedinta filialei Sibiu a reuşit să contracareze atacurile, sprijinindu-se nu numai pe
argumentaţia proprie, ci şi pe literatura de specialitate recentă. În cele din urmă,
Şcoala de menaj a fost amenajată cu sprijinul financiar al băncilor săseşti (Bodenkreditanstalt, Sparkassa, Vorschussverein) şi a unor particulari binevoitori. De altfel,
băncile au sprijinit în permanenţă întregul sistem de învăţământ al saşilor, sistem care,
după cum se ştie, se afla în subordinea bisericii evanghelice.
Şcoala de menaj a fost deschisă în 9 aprilie 1888, într-un imobil modest din
Schwimmschulgasse (Someşului), format dintr-un salon, două bucătării, două
dormitoare, cămară, o baie/spălătorie, trei pivniţe, pod şi depozit de lemne. Peste
drum de acest imobil, o familie binevoitoare a pus la dispoziţia şcolii o grădină mare
şi o încăpere cu un cuptor de pâine28. Scopul noului aşezământ era transmiterea de
cunoştinţe practice şi teoretice privind administrarea unei gospodării. În acest sens, a
fost elaborată o programă inspirată din cea a şcolii din Radolfzell, şcoală pe care
Clara Winkler, prima directoare a nou înfiinţatei instituţii, o absolvise pe cheltuiala
filialei29. Pe lângă această specializare, domnişoara Winkler frecventase şi cursurile
institutului gastronomic Zeleskowitz din Viena30. Cursantele şolii erau învăţate să
gătească mâncăruri nu prea sofisticate din bucătăria autohtonă şi internaţională,
metode şi tehnici de conservare a alimentelor, prepararea produselor de panificaţie şi
cofetărie, aranjarea mesei şi servirea preparatelor, spălatul rufelor şi călcatul, curăţenia generală a locuinţei, croitorie simplă, contabilitate generală, grădinărit şi
creşterea păsărilor de curte, matematică, anatomie şi fiziologie, igienă, chimie

Ingrid Schiel, op. cit., p. 61.
Frauenarbeitsschule, în: „SDT”, nr. 7.812/27 august 1899, p. 917.
26
Julie Jikeli, Haushaltungsschule in Hermannstadt, în: „SDT”, nr. 4.321/27 februarie 1888,
p. 193.
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Idem, An eine „Hausfrau im Namen Vieler”, în: „SDT”, nr. 4.346/27 martie 1888, p. 300.
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Ibidem.
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Ingrid Schiel, op. cit., p. 82.
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Marie Klein, Der Hermannstädter Ortsverein des Allgemeinen ev. Frauenvereins in den
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns, în: „Kalender des Siebenbürger Volksfreundes für
das Schaltjahr 1908”, XXXIX Jg. (Neue Folge XIII), Hermannstadt, Jos. Drotleff, p. 49-61;
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alimentară, botanică31. Cursurile, unul aşa-zis de vară, „Sommerkurs” (care funcţiona
în perioada aprilie-iulie), şi celălalt, zis de iarnă, „Winterkurs” (care funcţiona în
intervalul octombrie-decembrie), puteau fi frecventate de tinere vorbitoare de limbă
germană, indiferent de etnie sau religie. Deşi ambele cursuri se desfăşurau după
aceeaşi programă, se recomanda frecventarea amândurora, deoarece o serie de munci
erau strict legate de sezon.
În cadrul şedinţei Consiliului de conducere al filialei Sibiu din toamna anului
1888 s-au luat hotărâri privind eficientizarea ambelor şcoli, atât a Şcolii de lucru
manual, cât şi a celei de menaj. Astfel, cu începere din 1 ianuarie 1889, la Şcoala de
menaj se introducea un curs de bucătărie fină („Kurs für Feinküche”) cu durata de
două luni, ceea ce însemna că de acum şcoala funcţiona neîntrerupt, pe întreg
parcursul anului. Acest curs era recomandat tinerelor cu o oarecare experienţă în deale bucătăriei sau celor care absolviseră deja Şcoala de menaj32.
În 1892, Clara Winkler s-a retras din activitate 33 , iar Christine Schuster,
pregătită la Viena, a devenit noua directoare a instituţiei34. Sub conducerea ei, Şcoala
de menaj, care în 1890 se mutase într-o casă mai spaţioasă cu grădină proprie, situată
tot pe Schwimmschulgasse (Someşului), a câştigat în popularitate. La numeroase
evenimente sociale importante ale urbei, bufetul era asigurat de cursantele Şcolii de
menaj sau de cele ale cursului „gourmet”35, acesta din urmă fiind foarte apreciat.
Deoarece capacitatea maximă era de doar şaisprezece cursante, an de an un număr
considerabil de doritoare trebuiau respinse. În 1901 s-a ajuns la situaţia ca numărul
fetelor respinse să fie egal cu numărul celor admise.
Acesta era şi anul în care directoarea Christine Schuster a ieşit la pensie,
ocupându-se în anii următori de pregătirea pentru tipar a materialului pe care-l
predase cursantelor Şcolii de menaj. Manualul pentru gospodine, a cărui primă ediţie
a văzut lumina tiparului în 1904, conţine, pe lângă o carte de bucate, sfaturi practice
pentru gospodine, fiind pentru mulţi ani cea mai importantă carte de profil din sudul
Transilvaniei36.
În 1906, Filiala Sibiu a Asociaţiei Femeilor Luterane a luat hotărârea construirii unei Case a asociaţiei („Vereinshaus”) în Kleine Erde (azi str. Filarmonicii)
nr. 20, deoarece sediile celor două şcoli pe care le întreţinea deveniseră neîncăpătoare. În 1907, când lucrările la noul edificiu se apropiau de finalizare, Ministerul
(ungar al) Învăţământului şi Cultelor a venit cu o măsură care a umbrit bucuria
femeilor. Şcolii de lucru manual i s-a retras acreditarea, iar diplomele „de profesoare”
emise de această instituţie încetau a mai fi recunoscute. Aşa stând lucrurile, se
impunea regândirea planurilor de învăţământ şi reorganizarea şcolii într-un Institut
Julie Jikeli, Haushaltungsschule in Hermannstadt, în: „SDT”, nr. 4.321/27 februarie 1888,
p. 193.
32
Entwicklung unserer Schulen für weibliche Erwerbstätigkeiten, în: „SDT”, nr. 4.529/31
octombrie 1888, p. 4.
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Todesfälle (Klara Winkler †), în: „SDT”, nr. 6.632/5 octombrie 1895, p. 1082.
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Haushaltungsschule, în: „SDT”, nr. 5.686/25 august 1892, p. 846.
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Ausstellung, în: „SDT”, nr. 7.411/3 mai 1898, p. 457.
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de formare a profesoarelor de lucru manual („Handarbeitslehrerinnenbildungsanstalt”). Consistoriul Bisericii Evanghelice a făcut demersurile necesare acreditării,
dar ministerul de resort a respins propunerile. A făcut, totuşi, sibienilor o concesie.
Elevelor pregătite la Şcoala de lucru manual li se permitea, după susţinerea
examenelor de absolvire la Şcoala pedagogică din Sighişoara, să obţină diploma.
Aceasta era însă valabilă numai pentru şcoli elementare de fete, nu şi pentru şcoli de
grad mai înalt, precum şcolile civile („Bürgerschulen”) 37 . Soluţia a nemulţumit
conducerea bisericii, care a trecut la reorganizarea totală a şcolilor filialei Sibiu.
Acestea au fuzionat, trecându-se totodată la elaborarea unui program de învăţământ
adaptat nevoilor timpului. În iulie 1907, programa de învăţământ a Şcolii de
perfecţionare a Filialei Sibiu a Asociaţiei Femeilor Luterane („Fortbildungsschule
des Hermannstädter Ortsfrauenvereins”), era dată publicităţii38. Era vorba despre o
formă de învăţământ cu durata de doi ani, al cărei scop era „educaţia pentru viaţa
practică”, structurată pe trei mari module: a) lucru manual, b) menaj – teorie şi
practică, c) cunoştinţe ştiinţifice. Noua instituţie, care a reuşit să atragă cadre didactice cu o bună reputaţie, şi-a deschis porţile la 3 septembrie 1907. Dintre cele
cincizeci de cursante cu care se pornea la drum, douăsprezece proveneau din alte
localităţi, fiind cazate în internatul din incinta şcolii39. În noua formulă, şcoala filialei
Sibiu devenea un aşezământ modern, dotat la standardele internaţionale ale vremii40.
Cu ajustări minore, impuse de schimbările de paradigmă şi de lipsurile cauzate de
cele două conflagraţii mondiale, ea a funcţionat până la reforma învăţământului din
1948. Parcurgerea tuturor modulelor îndrituia absolventele să obţină diploma de
„profesoară de gospodărie şi lucru manual”. Cursantele aveau însă libertatea de a opta
pentru un număr limitat de cursuri, respectiv materii ştiinţifice, caz în care beneficiau
de un plus de cunoaştere, dar nu şi de diplomă. În noua şcoală, cursul de „bucătărie
fină” a fost inclus în programa modulului de gospodărie, fiind materie obligatorie
pentru toate elevele instituţiei.
Cea de-a treia şcoală înfiinţată şi patronată de Filiala Sibiu a Asociaţiei
Femeilor Luterane era una de pregătire a personalului casnic, cu alte cuvinte a
servitoarelor („Dienstbotenschule”)41. Înfiinţată în 1894, şcoala urmărea un dublu
scop, anume de lărgire a orizontului fetelor din mediul rural şi de a furniza doamnelor
din mediul urban servitoare bine pregătite. Spre deosebire de cele două şcoli înfiinţate
anterior, foarte apreciate şi căutate, cea de-a treia a avut de luptat cu conservatorismul
ţăranilor, care refuzau să investească în „pregătirea profesională” a fiicelor lor. După
ce fetele terminau patru sau şase clase primare, acestea, până la întemeierea propriei
familii, îşi ajutau părinţii la treburile gospodăriei. De obicei, tinerele plecate la oraş
şi pregătite ca „servitoare diplomate” nu se mai întorceau în satul natal. Câţiva ani
lucrau la o „familie bună”, timp în care câştigau banii necesari achiziţionării truGeneralversammlung des Hermannstädter Ortsfrauenvereins des allgemeinen evangelischen Frauenvereins A.B., în: „SDT”, nr. 10.127/16 aprilie 1907, p. 5.
38
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40
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soului. Apoi se căsătoreau, de regulă cu meseriaşi, care şi ei erau de curând stabiliţi
în oraş. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi început de secol XX, mediul industrial era
considerat nesănătos şi criminogen, total nepotrivit ca loc de muncă pentru o tânără.
Pe întreg parcursul existenţei sale, şcoala nu a numărat mai mult de douăsprezece
cursante într-o serie, cele mai multe dintre acestea beneficiind de gratuitate. După 12
ani de funcţionare poticnită, iniţiatoarele proiectului au fost nevoite să recunoască că
acesta a fost gândit în birou, fără o consultare prealabilă cu ţăranii şi fără a cunoaşte
psihologia şi mentalităţile acestora.
În concluzie, putem afirma că şcolile Filialei Sibiu a Asociaţiei Femeilor
Luterane, instituţii create de femei în scopul profesionalizării tinerelor, au contribuit
la emanciparea cursantelor. Pe lângă „profesoare de gospodărie şi lucru manual”,
unele absolvente şi-au deschis afaceri proprii, numărându-se printre primele întreprinzătoare din Sibiu şi nu numai. Ca limită, şcolile au perpetuat modelul ocupaţional
tradiţional, cel în care meseriile erau departajate strict în feminine şi masculine.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Josefine Bielz cu membre ale Asociației pentru sprijinirea școlii de
fete evanghelice C.A. din Sibiu, aprox. 1885 (fotograf Wilhelm Auerlich; Arhiva
Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România).
Fig. 2 – Marie Filtsch, directoarea Şcolii pentru pregătirea profesoarelor de
lucru manual, cu eleve şi sprijinitoare ale şcolii, aprox. 1895 (fotograf Wilhelm
Auerlich; Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România).
Fig. 3 – Noua Casă a asociaţiei (Vereinshaus), construită între 1906-1907,
din Kleine Erde, azi str. Filarmonicii (foto autoarea).
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ȘCOALA CIVILĂ DE FETE DIN SIBIU:
COORDONATE ISTORICE ALE ÎNFIINȚĂRII SALE (1886)
Constantin ITTU1
THE YOUNG LADIES CIVIC SCHOOL IN SIBIU:
HISTORICAL FRAMEWORK OF ITS FOUNDATION (1886)
ABSTRACT
The purpose of this paper is to capitalize the legacy of the Transylvanian Romanian
national awakening, especially after the 1848/1849 Revolution, one of the main goals being
the female education. One of its success stories is connected to the foundation of the Young
Ladies Civic School which had been opened in Sibiu, in the autumn of 1886. The present
paper is aiming to provide details about the historical framework of this Transylvanian
Romanian achievement.
Keywords: Transylvania, Transylvanian Romanians, Sibiu, the Young Ladies Civic
School, 1886.

Curentele culturale care au circulat în Europa secolului al XIX-lea nu au
ocolit nici Transilvania. Din acest motiv, educația diferitelor etnii de aici era privită
ca educație națională și, prin aceasta, ca temelie a națiunii. În cazul românilor
ardeleni, pedagogia națională își propunea integrarea tineretului în modul de simțire
românesc prin studiul limbii, al istoriei, al literaturii naționale. Dar, ca să înțelegem
particularul, trebuie să analizăm, fie și succint, generalul. Iar acest general, privit din
perspectiva antropologiei imaginarului și a mentalităților colective, trimite la fenomenul transferului de sacralitate dinspre imaginarul de tip religios la cel de tip
social și politic. În acest cadru, lumea de simboluri a conștiinței comunitare profunde
face ca ideologia națională să nu fie (doar) un auxiliar al sacralității, deoarece, de
acum, relatările Revelației sunt înlocuite de narațiunile mitice care se interțes (se
intrețes, mai corect exprimat) în textura metanarațiunii mentalităților colective. Or,
în acest cadru, miturile moderne devin mituri politice. „Timpurile moderne, alături
de numeroasele aspecte care par insensibile la supranatural, conțin evidente tendințe
de sacralizare, resimțite în realitatea trăită și, nu în ultimul rând, în politică. La geneza
modernității stă tocmai necesitatea redefinirii coeziunii sociale, politicul asumânduși, prin transfer de sacralitate, imensa putere a legăturii religioase. Sacralitatea
politică în modernitate a câștigat teren pe măsurã ce dimensiunea politicã și-a cucerit
autonomia instituțională în confruntarea cu religia tradițională, asumându-și propria
sa dimensiune „religioasă”, propriul caracter de sacralitate, propria prerogativă de a
defini și semnifica existența umană terestră pentru individ și colectivitate”2.
Profesor asociat, doctor în istorie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
e-mail: constantinittu@yahoo.co.uk.
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Simona Nicoară, Națiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura
Accent, 2002, p. 24.
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Trecând, de data aceasta, de la general la particular, mai precis la cel
românesc transilvan, chiar dacă scopul era unul unitar, anume ridicarea nivelului
cultural al românilor, metodele propuse spre a ajunge la acest scop au declanșat
confruntări de idei în rândul elitelor. Antropologia imaginarului ne arată că influențele europene în cultura românească din Ardeal au creat germenii ideilor de
laicizare a statului. Puse în practică, în practica politică, aceste idei vor determina
noul stat laic să preia asupra sa – sub formă de instanță paternală, protectoare –, o
serie de funcții sociale pe care biserica le asigurase până în acel moment, fie că
vorbim despre starea civilă, caritate, asistență ori educație.
Or, în noua conjunctură, „intelighentia” românească va urma două căi de
abordare diametral opuse, prima susținând păstrarea şcolii sub oblăduirea bisericii,
iar cealaltă separarea școlii de biserică și preluarea funcțiilor de către stat. De altfel,
evoluţia învățământului românesc ardelenesc în secolul al XIX-lea se poate împărți
în două perioade:
a) cea cuprinsă în intervalul 1848-1868, când se va elabora Legea învățământului și când școala românească va cunoaște o dezvoltare importantă, legată în special
de personalitatea lui Andrei Baron de Șaguna (vicar din 1846, episcop din 1848 și
mitropolit ortodox al Ardealului între 1864 și 1873, anul stingerii sale din viață);
b) cea de după 1868, când, după introducerea sistemului dualist în Imperiu,
a încetat aplicarea legilor învațământului în Transilvania – ce făcea parte din Transleithania –, perioada culminând cu momente dificile pentru pedagogia națională,
confruntată cu puternice tendințe de maghiarizare3.
La rândul ei, prima perioadă (a) se structurează în trei subdiviziuni:
a.1.) Prima a fost epoca liberală, care a durat trei ani, din 1848 și până la
abrogarea Constituției austriece, la 31 decembrie 1851. Ideologul acestei reforme
liberale a sistemului de învățământ a fost pedagogul german Franz Seraphin Exner,
autorul documentului Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswessen in
Oesterreich („Proiect asupra principiilor de bază ale sistemului de instrucțiune
publică din Austria”). Documentul susținea o mai mare implicare a statului în
procesul de învățământ, însă cu respectarea libertăților individuale. Altfel exprimat,
proiectul de document prevedea o diminuare a rolului Bisericii Catolice în
conducerea și inspectarea școlilor. Se preconiza, de asemenea, introducerea în
programa școlară a unor noi discipline: limba maternă, istoria patriei, istoria
universală, elemente de constituție, geografie, elemente de geometrie, elemente de
istorie naturală, lucru manual. De asemenea, s-a considerat necesară dezvoltarea
rețelei școlare, asigurarea unei pregătiri mai înalte dascălilor, inclusiv în școli
pedagogice cu o durată de 1-2 ani, plus o salarizare corespunzătoare a acestora.
Aceste principii se vor regăsi în Constituţia liberal-moderată din 4 martie 1849, emisă
de împăratul Franz Josef, la sfatul cancelarului și ministrului de externe austriac,
Felix Prinţ zu Schwarzenberg.
Intenţia de a reduce influenţa bisericii catolice în învăţământ nu a avut succesul scontat, opoziţia clericală fiind destul de puternică. Spre exemplu, Conferinţa
Paul Brusanowski, Învățământul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-1918.
Între exigențele statului centralizat și principiile autonomiei bisericești, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2005, p. 86-87.
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episcopilor catolici de la Viena, din 1849, a atras atenţia că „şcolile populare” (altfel
spus, şcolile primare) au fost creaţia bisericii, iar împiedicarea preoţimii să supervizeze actul de învăţământ ar declanşa anarhia în acest domeniu. O atitudine identică
au avut şi episcopii ortodocşi, întruniţi în sinodul general de la Viena din octombrie
1850-iulie 1851, ei mergând pe mâna lui Andrei Şaguna, care susţinea că învăţământul confesional ortodox trebuie pus nu doar sub îndrumarea, ci şi sub inspecţia
bisericii. La rândul lor, bisericile protestante, în speţă cele din Ungaria şi
Transilvania, au militat cu obstinaţie pentru păstrarea autonomiei lor şcolare şi
bisericeşti. Pe cale de consecinţă, a fost menţinut principiul confesional de organizare
a sistemului de învăţământ4.
a.2.) Epoca neo-absolutistă (1852-1855). Prin abrogarea, la 31 decembrie
18515, a Constituţiei din martie 1849, Imperiul Habsburgic va intra în epoca neoabsolutistă. Intenţia cancelarului Felix Prinţ zu Schwarzenberg era realizarea unei
revoluţii de sus în jos, cu scopul de a accelera centralizarea şi modernizarea statului
multietnic şi multiconfesional. Moartea subită a cancelarului a stopat aplicarea planului, cel puţin pentru moment, iar împăratul, fără să mai numească un nou cancelar,
s-a implicat direct în procesul de guvernământ, avându-l pe ministrul de interne,
Alexander von Bach, drept eminenţă cenuşie6.
Abstracţie făcând de regimul politic von Bach, regim care nu intră în sfera
noastră de interes, aceasta a fost epoca în care învăţământul din Imperiul Habsburgic
a cunoscut un grad de dezvoltare pe care nu-l va mai atinge în deceniile următoare,
cel puţin nu în provinciile răsăritene – Ungaria şi Transilvania. Sistemul educaţional
este acum astfel gândit ȋncât să devină un corpus funcţional care porneşte de la
Volksschulen (şcoli populare, cum am menţionat deja: şcoli primare) şi ajunge la
nivel universitar7. În 1851 existau, în Ungaria şi Transilvania, aproximativ 10.030
şcoli populare, iar la sfârşitul deceniului neo-absolutist erau aproximativ 12.000 astfel
de instituţii în Croaţia, Ungaria, Transilvania şi la graniţa militară. Din 1853 s-a
generalizat împărţirea şcolilor capitale pe patru clase, astfel că absolvenţii clasei a
III-a a şcolilor triviale (trivium: şcoală ce cuprinde trei părţi)8 puteau să se înscrie în
clasa a IV-a a şcolii capitale. Şcolile triviale care reuşeau să înfiinţeze o a patra clasă
au primit numele de „şcoli parohiale capitale”, fiindu-le permis să elibereze certificate de absolvire echivalente celor emise de şcolile capitale9.
Ibidem, p. 88-89.
„Fiindcă rezultatul dezbaterilor făcute e că numita constituţiune nici în principiile sale nu
corespunde referinţelor Imperiului Austriac, nici în totalul dispoziţiunilor sale nu este realizabilă. Noi, după ce am examinat cu diligenţă toate motivele [declarăm] memorata constituţiune
din 4 martie 1849 afară de valoare şi afară de toată activitatea legală” (Patenta imperială, 31
decembrie 1851, tipărită în „Foaia legilor provinciale şi a Gubernului”, Mănunchiul IV, 15
martie 1852, p. 91).
6
Enciclopedia Română, ed. Corneliu Diaconovici, vol. I, Sibiu, 1898, p. 348.
7
Jan Surman, Universities in Imperial Austria, 1848-1918. A Social History of a Multilingual
Space, West Lafayette, Indiana, Purdue University Press, 2019, p. 49-50.
8
Denumirea lor îşi are originea în aşa numitele trivium, şcoli ale Evului Mediu, termen care
simboliza cele trei principale materii de studiu, cu alte cuvinte gramatica, dialectica şi retorica,
adaptate prin analogie la nevoile practice ale scopului pentru care au fost create, anume citirea,
scrierea, calcularea.
9
P. Brusanowski, op. cit., p. 90.
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Prin Patenta imperială din 14 septembrie 1852 s-au pus bazele unei organizări
administrative uniforme în întreg Imperiul Habsburgic. În Marele Principat al
Transilvaniei, prin decretul imperial din 10 ianuarie 1853, s-au înfiinţat zece cercuri
administrative, numite în actele româneşti „prefecturi”, fiecare dintre acestea urmând
a fi divizată în 6-12 preturi. Noua organizare administrativă a devenit cadrul pentru
modernizarea învăţământului din Imperiu. Fiecare unitate administrativă nou-creată
avea câte o „secţiune pentru învăţământul public”, constituită din „consilieri şcolari”,
responsabili de organizarea internă, precum şi din „referenţi administrativi”, responsabili de problemele „externe”, cu alte cuvinte de cele privind dotarea şcolilor. La
scurt timp, mai precis în vara lui 1854, secţiunile respective au fost desfiinţate, locul
lor fiind luat de câte un „referent şcolar”, subordonat direct Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice de la Viena 10 . Anul 1854 a mai fost martorul emiterii unei
legislaţii şcolare unitare pentru învăţământul mediu din provinciile apusene ale
Monarhiei Dunărene. La 1 ianuarie 1855, acelaşi proiect, îmbunătăţit în scurtul interval de timp, a fost promulgat pentru Ungaria, Transilvania, Croaţia şi Voivodina11.
a.3.) Epoca ultramontanistă – a „şcolii Concordatului” (1855-1860). Din acel
1855 se constată o întărire a influenţei catolice asupra învăţământului din Imperiu.
Unele personalităţi politice vieneze au considerat biserica romano-catolică drept
extrem de utilă în politica de stat. Ca răspuns, ierarhii catolici, întruniţi în Conferinţa
episcopală de la Viena, din 28 aprilie-17 iunie 1855, au propus, pentru prima dată,
semnarea unui Concordat între Papalitate şi Curtea imperială habsburgică, concordat
prin intermediul căruia relaţiile stat-biserică să fie puse pe baze noi. Concordatul a
fost semnat în 18 august 1855, inaugurând o nouă etapă a guvernării neo-absolutiste,
iar ideologia căreia i s-a dat curs cu acest prilej fiind aşa numitul „ultramontanism”.
Acest curent ideologic, destul de răspândit în biserica romano-catolică, accentua
autoritatea papală şi promova un centralism excesiv în biserică. Dacă termenul
ultramontanism s-ar traduce prin sintagma „[de] dincolo de munţi”, atunci, prin
definiţie, îi cuprindea pe toţi catolicii din Europa Centrală şi de Nord care se orientau
după directivele venite din Roma papală, cu alte cuvinte „de dincolo de munţi”, din
sudul Alpilor. Concordatul a fost privit ca fiind opera Sophiei von Wittelsbach, căsătorită von Habsburg, mama împăratului Franz Josef12, şi a arhiepiscopului de Viena,
Joseph Othmar Ritter von (Cavaler de) Rauscher13, care, drept răsplată, a fost ridicat
la demnitatea de cardinal. Drept rezultat, biserica a obţinut un rol major în educaţie,
precum şi în alte domenii14. Prevederile acestui tratat au nemulţumit cercurile liberale
Ibidem, p. 93-94.
Ibidem, p. 94; cf. Ordinăciunea ministerului de cult şi învăţământ din 1 ianuarie 1854 pentru toate ţările imperiului, prin care se publică dispuseciunile împărăteşti despre organizarea
gimnazielor, în: „Buletinul Guberniului Provinciale pentru Marele Principat Transilvania.
Cursul anului 1854. I. Secţiune. Mănunchiul XIX”, 14 mai 1854, p. 914-916.
12
Sophia von Wittelsbach (1805-1872) era fiica principelui elector de Bavaria, Maximilian al
IV-lea (1799-1825), devenit rege al Bavariei de la 1 ianuarie 1806, şi celei de a doua soţii a
acestuia, Caroline von Baden (Jiri Louda, Michael Maclagan, Lines of Successsion. Heraldry
of the Royal Families of Europe, 1991, p. 161 şi table 81).
13
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Othmar-von-Rauscher.
14
Chris Cook, John Paxton, European Political Facts 1848-1918, London, Macmillan, 1987,
p. 254.
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din Imperiu, care, cu amărăciune, au denumit şcoala austriacă drept „o şcoală a
Concordatului”.
Din contră, adepţii Concordatului au văzut în acest act nu doar un simplu
amestec al bisericii în procesul de învăţământ, ci şi beneficiile angajării unui număr
semnificativ mai mare de clerici în şcoli, cu dublu rezultat pozitiv: reducerea cheltuielilor în domeniul educaţional, respectiv ridicarea standardelor din acest univers.
Consecinţa a fost apariţia unui număr ridicat de absolvenţi, apţi să devină funcţionari
publici, de care statul avea atâta nevoie. În fapt, noua situaţie a creat germenii
dezvoltării unei clase de mijloc, cu rol semnificativ în istoria Imperiului15. Întregul
sistem educaţional era gândit de aşa manieră încât să dea posibilitatea recrutării unor
noi – unor repetate – generaţii, nu numai de funcţionari publici, cum am arătat deja,
ci şi de fideli ai Imperiului Habsburgic, care să gândească şi să acţioneze în acelaşi
spirit, ei fiind priviţi ca liantul monarhiei16.
În provinciile răsăritene ale Monarhiei Dunărene, inclusiv în Transilvania, la
opoziţia ideologică s-a adăugat dorinţa apărării identităţii naţionale şi confesionale.
Ca rezultat al rezistenţei depuse, bisericile necatolice din Ardeal au reuşit să-şi
păstreze autonomia şcolară. Preocupările elitei româneşti transilvane privind evoluţia
ȋn domeniul educaţional vor cunoaşte un adevărat imbold odată cu venirea lui Andrei
Şaguna ca înalt demnitar ecleziastic. Primul său demers, încununat de succes, a fost
scoaterea şcolii româneşti de sub „patronajul” episcopiei romano-catolice de la Alba
Iulia, unde ajunsese din 183717. Apoi, dreptul de „supremă inspecţie” a ierarhului
ortodox de la Sibiu asupra şcolilor confesionale ortodoxe din Transilvania, instituit
unilateral de Sinodul ortodox din 1850, a ȋnsemnat de facto deplina autonomie
şcolară. Acest drept i-a fost recunoscut bisericii ortodoxe numai la 23 februarie 1859
şi i-a fost adus la cunoştinţă la 13 septembrie 186118.
Un moment crucial, incusiv pentru procesul de învăţământ, l-a constituit
(re)înfiinţarea unei mitropolii ortodoxe româneşti ȋn Transilvania – dispărută la 1700
odată cu trecerea mitropolitului Atanasie Anghel la Uniaţie –, în primul rând prin
separarea ortodoxiei româneşti de cea sârbească, de care depindea la acea epocă. Un
prim pas a fost făcut la Dieta de la Sibiu, din 1863, când limba română a fost declarată
limbă oficială în Transilvania, alături de maghiară şi germană, iar ortodoxia privită
ca autonomă şi egal îndreptăţită cu celelalte confesiuni19. La presiunea Curţii imGary B. Cohen, Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848-1918, West
Lafayette, Indiana, Purdue University Press, 1996, p. 232-233.
16
Pieter H. van der Planck, Effects on Habsburg educational policies measured by census
statistics, ȋn: „Jezikoslovlje”, 13:2, 2012, p. 373-393, la p. 374.
17
Josif Uilăcan, Despre biserică şi şcoală în anul Marii Uniri, în: „Revista Bistriţei”, XXXII,
2018, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, 2018, p. 189-220, la p. 190.
18
P. Brusanowski, op. cit., p. 97.
19
Dieta de la Sibiu din 1863 (de fapt, prima sesiune a fost în 1863, iar a doua în 1864), a fost
prima astfel de adunare după anul revoluţionar 1848 şi prima în care românii au avut
majoritatea. Aceasta s-a datorat faptului că regimul liberal, instaurat în Imperiul Habsburgic
în 1860, a creat o fereastră de oportunitate pentru români, aceştia având în Dietă 48 deputaţi,
faţă de cei 44 ai ungurilor, respectiv 33 ai saşilor. În 1863, împăratul Franz Josef a convocat
forul legislativ transilvan pentru data de 1 iulie, la Sibiu, urmând a fi discutate 11 propuneri
incluse pe ordinea de zi. Ne interesează doar primele două: 1– „recunoaşterea naţiunii române
şi confesiunile ei”; 2 – „recunoaşterea limbii române ca limbă oficială, alături de maghiară şi
15
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periale vieneze, unde Andrei Şaguna – din 1850, Andrei baron de Şaguna – era, pe
bună dreptate, apreciat, Sinodul de la Carloviţ, din august 1864, a acceptat ideea
separării celor două ortodoxii (sârbească şi românească) şi înfiinţarea unei mitropolii
româneşti ortodoxe separate, „coordinată” cu cea sârbească –, adică autocefală. Ȋn
ajunul Crăciunului, cu alte cuvinte la 24 decembrie 1864, ȋmpăratul a scris cu propriai mână actul de înfiinţare a Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania şi
Ungaria:
„Iubite baron de Şaguna! Ascultând cererile românilor gr. orientali din
Transilvania şi Ungaria, în consonanţă cu intenţiunea manifestată prin resoluţiunile
mele din 27 septembrie 1860 şi din 25 iunie 1863, am încuviinţat ca pentru dânşii să
se înfiinţeze o Mitropolie independentă, coordinată cu cea sârbească, şi ca Biserica
episcopească din Transilvania să se înalţe la demnitatea metropolitană. Totodată, aflu
a te denumi pe Domnia Ta de arhiepiscop şi mitropolit al românilor greco-orientali
din Transilvania şi Ungaria. Viena, în 24 decembrie 1864. Francisc Iosif”20.
După instaurarea Dualismului Austro-Ungar din 1867, urmează, începând
chiar din 1868, o nouă etapă în învăţământul din Transilvania, în situaţia în care legile
din acest domeniu din monarhie nu s-au mai aplicat în Principat. Din acest an, pentru
învăţământul primar din întreaga Ungarie s-a aplicat legea ministrului cultelor, Josef
baron Eötvös21, care prevedea:
- obligativitatea şcolarizării pentru toţi locuitorii între 6 şi 15 ani;
- libertatea învăţământului, în sensul că părinţii îşi pot trimite copiii la orice
şcoală vor;
germană”. Dar, pentru o corectă informare a cititorului român de pe ambele versante ale Carpaţilor, menţionăm şi propunerea nr. 10: „introducerea cărţilor funciare”, o realitate a zilelor
noastre doar în zonele din România care au făcut, la un moment dat, parte din Imperiul
Habsburgic (Simion Retegan, Dieta românească a Transilvanei (1863-1864), Cluj, Editura
Dacia, 1979, p. 81-83).
20
Nicolae Popea, Vechea Mitropolie Ortodoxă română a Transilvaniei. Suprimarea şi restaurarea ei, Sibiu, 1870, p. 295-296.
21
În calitate de ministru al Educaţiei, Josef baron Eötvös de Vásárosnamény, care nu a fost
ardelean (născut la Buda şi decedat la Pesta), a susţinut înfiinţarea, la Cluj, a unei universităţi
cu predare în limbile maghiară, română şi germană, însă demersurile sale au fost zădărnicite
de naţionaliştii maghiari. În 1872, la un an după moartea baronului, aceştia vor ȋnfiinţa la Cluj
Universitatea Franz Josef, cu predare în limba maghiară şi doar cu catedre de limba română,
respectiv maghiară (Ignaz Goldziher, Tagebuch, hrsg. V. Alexander Scheiber, Leiden, Brill,
1978, p. 284; József Ruszoly, Zur Institutionsgeschichte der parlamentarischen Wahlprüfung
in Ungarn 1848-1948, în: „Ungarn-Jahrbuch“, Band 12, Jahrgang 1982-1983, München, 1984,
p. 149-168, la p. 151). Universitatea a funcţionat până în 1919, când a fost înlocuită de
Universitatea Regele Ferdinand I. Lucrarea baronului Eötvös, A nemzetiségi kérdés, a fost
tradusă în română de Server Bocu – economist şi ziarist bănăţean, cu studii la Viena şi Paris,
redactor la ziarul Tribuna (până în 1904 numindu-se Tribuna poporului) din Arad, ministru în
guvernul Iuliu Maniu, mort în ȋnchisoarea din Sighet –, cu titlul Chestiunea de naţionalitate,
văzând lumina tiparului la Arad, în 1906, la Tipografia George Nichin. De altfel, în ziarul
Tribuna din Arad, nr. 122, an X, miercuri 28 iunie (11 iulie) 1906, p. 6, se află un anunţreclamă al cărţii în discuţie, cu precizarea: preţul 2 coroane plus 10 fileri porto (http://
documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/tribunapoporului/1906/BCUCLUJ_FP_P2514
_1906_010_0122.pdf ).
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- în cazul şcolilor confesionale româneşti, autoritatea bisericii este garantată
constituţional prin articolul IX, cu excepţia dreptului de supremă instrucţiune, care
devine un apanaj al statului.
Urmează tendinţe de maghiarizare forţată în şcolile româneşti, fiind de amintit aici doar legile din 1879 (limba maghiară devine materie obligatorie din al doilea
an al şcolii populare), 1883 (introducerea limbii maghiare în şcolile secundare) şi
1891 (predarea limbii maghiare de la vârsta de trei ani). Apoi, în 1893, creşte salariul
învăţătorilor la o sumă mult mai mare decât poate susţine biserica locală22.
*
Revista Transilvania pe anul 1911 găzduieşte, în paginile sale, o contribuţie
a profesorului Ioan Lupaş, intitulată „Înfiinţarea „Asociaţiunii” şi conducătorii ei”.
Încă de la început, autorul afirmă: „Cea mai de căpetenie problemă pentru un popor
care vrea să scape de jugul robiei sufleteşti şi trupeşti, este să-şi creeze o cultură proprie, cu ajutorul căreia să pună în lucrare toate forţele sale intelectuale şi fizice (...)
amorţite prin o îndelungată stare de letargie”. Conştient de puterea, dar şi de valoarea
conexiunilor interculturale, profesorul Lupaş nu uită să precizeze că „o cultură cu
totul independentă, din chiar originea sa, nu ne poate arăta istoria”. Din acest motiv,
influenţele şi împrumuturile străine pot fi transformate de fiecare popor, „imprimându-le notele distinctive ale caracterului său naţional. În mod firesc, acele influenţe
culturale străine trezesc naţionalitatea şi o îndeamnă ca, la rândul său, aceasta să-şi
creeze o cultură proprie, care prin notele sale distinctive şi originale să fie în stare a
contribui ea însăşi la îmbogăţirea, sau măcar la varietatea culturii generale”23.
De altfel, de la fondarea sa, în 1861, şi până la desfiinţarea abuzivă din 1949,
ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român –, a conceput şi a pus în practică un program de emancipare prin cultură a
românilor ardeleni. „Instrumentele” folosite în atingerea scopului au fost publicaţiile
– fie ele reviste, cărţi ori calendare –, şi conferinţele, iar publicul ţintă al acestora îl
constituiau cele mai diverse categorii sociale cu varii niveluri de pregătire.
Un personaj colectiv ţintă l-a constituit femeia, emanciparea şi educarea acesteia ca mamă şi gospodină, şi, în acelaşi timp, ca păstrătoare a tradiţiilor, educatoare
naturală a tinerelor generaţii. Consecinţă firească a acestui desiderat l-a constituit
preocuparea pentru susţinerea şcolarizării copiilor, înfiinţarea şi sprijinirea şcolilor,
pregătirea dascălilor, editarea manualelor, alfabetizarea adulţilor 24 . Iar aceasta, în
situația în care „femeile au fost în mod natural invizibile în ochii istoriilor, în sensul
că importanța muncii lor zilnice, influența lor în politică au fost în general trecute cu
vederea, iar mobilitatea lor socială a fost discutată exclusiv cu referire la bărbați25.
Pedagogul Petru Şpan accentua asupra faptului că problema „cultivării femeii
este vitală (...) întrucât femeii îi este rezervat locul de onoare în organismul omenirii,
loc care, ocupat cu vrednicie, este chemat să dea direcţiune omenirii către idealul
Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică şi
situaţia ei actuală, Bucureşti, 1915, p. 18.
23
Ioan Lupaş, Înfiinţarea „Asociaţiunii” şi conducătorii ei, în: „Transilvania”, XLII, nr. 4,
iulie-august 1911, p. 326-348, la p. 326
24
Elena Macavei, Rolul Asociaţiunii ASTRA în emanciparea femeii şi educaţia copiilor, în:
„Conferinţele Bibliotecii Astra”, nr. 50/2010, p. 12-32, la p. 12-13.
25
Peter Burke, Istorie și teorie socială, București, Editura Humanitas, 1999, p. 66.
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perfecţiunii omeneşti”26. Un alt pedagog, Vasile Grigore Borgovan (Borgovanu), în
broşura Ionel, apărută în 1901, afirma: „Femeia, cu mintea luminată, cu inima
înnobilată de sentimentele adevărului, binelui, dreptăţii şi frumosului, cu voinţa tare
şi statornică a îndeplini ceea ce simte, va naşte copii cu însuşiri bune şi îi va creşte în
adevăr, în dreptate, în înţelepciune şi în dragoste de sine şi de omenie”27.
La rândul său, George Bariţiu, unul dintre ctitorii Astrei, secretar şi
preşedinte al acesteia28, redactor al revistei Transilvania, a fost un consecvent creator
de opinie favorabilă instruirii femeii, a educaţiei copiilor şi a tinerilor. Mai întâi, a
fost nevoit să militeze împotriva politicii şcolare a vremii, care defavoriza educaţia
feminină, considerând inutilă instruirea şcolară a fetelor. Armele sale au fost cuvântul
şi pana, el fiind sprijinit în demersul său de personalităţi transilvane de talia lui
Visarion Roman, fondatorul Băncii Albina şi membru corespondent al Academiei
Române29, Petru Şpan, pedagog de vocaţie, care „a pregătit 18 generaţii de preoţi şi
învăţători”30, Daniil Popovici Barcianu, fiul preotului din Răşinari, Sava Popovici
Barcianu, şi al preotesei Stanca (născută Cioran), profesor la Seminarul Andreian din
Sibiu 31 , ori Ion Pop-Reteganul, apreciat de folcloristul Ion Mușlea – directorul
Bibliotecii Universităţii din Cluj, membru corespondent al Academiei Române –,
„drept cel mai mare folclorist al Ardealului”, fiind probabil cel mai citit autor al epocii
de către țăranii din Transilvania32. Barițiu îndemna „să ne luăm timp pentru a medita
şi asupra culturii femeilor noastre pentru că ea (femeia), prin copii, dă educaţiune
generaţiilor viitoare”. În aceași timp, el atrăgea atenția: „să nu ne mai ocupăm ca
diletanţi de creşterea femeilor noastre ca să nu plătim odată cu viaţa noastră naţională
egoismul nostru”.
Marea problemă a învățământului românesc era lipsa școlilor de fete, în
situația în care locuitorii germani și maghiari ai Transilvaniei își aveau instituțiile lor
de profil33. Din acest motiv s-au făcut insistente apeluri de strângere a fondurilor
pentru construirea şi ulterior întreţinerea școlilor. Propunerea concretă pentru
înfiinţarea unui „institut pentru creşterea fetiţelor române” a venit din partea
referentului şcolar Anania Trâmbiţaş şi a fost prezentată în Adunarea Generală a
Elena Macavei, op. cit., p. 14; cf. Petru Şpan, Întrebări de educaţiune şi instrucţiune. Studii
pedagogice, Sibiu, 1891.
27
Ibidem, p. 15; am avut la dispoziţie versiunea editată în Biblioteca poporală a „Asociaţiunii”,
cu titlul Ionel. Principii morale şi creştineşti de educaţiune. Cartea a VI. Puterea pildelor în
vieaţa căsătoriţilor, Sibiiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1908.
28
„După moartea lui Cipariu şi a lui Bologa, adunarea generală din Abrud (1888) alege prin
aclamaţiune, cu o generală însufleţire, ca preşedinte pe Gheorghe Bariţiu, iar ca vicepreşedinte pe Nicolae Popea vicar arhiepiscop şi în curând episcop al Caransebeşului” (I.
Lupaş, op. cit., p. 341).
29
Bujor Surdu, Visarion Roman (1833-1885), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2008, p. 35.
30
Ioan Vlad, Petru Şpan, dascălul de dăscălie al ardelenilor, Braşov, Editura Pastel, 2013,
passim.
31
Biserica şi şcoala, XXVII, nr. 6, 9/22 februarie 1903, Arad.
32
Daniela Stancu, Ion Pop Reteganu (1853-1905), în 150 ani de lectură publică. Biblioteca
Judeţeană ASTRA Sibiu. Album documentar 1861-2011, Sibiu, Editura Armanis, 2011, p. 119
şi 145.
33
Elena Macavei, op. cit., p. 19.
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Asociaţiunii de la Sighişoara din 1879, propunere ascultată, dar căreia nu i s-a dat
curs.
Din procesul verbal al şedinţei Comitetului Asociaţiunii desfăşurată la Sibiu,
în 29 octombrie 1885, proces verbal semnat de Iacob Bologa, în calitate de vicepreşedinte, respectiv Daniil Popovici Barcianu, „secretariu al II-lea”, aflăm că
„Asociaţiunea pentru înaintarea în cultură a femeii române” a adresat un Apel către
publicul român. Chiar de la început, Apelul insistă asupra importanţei „influenţei ce
femeia o are asupra creşterii morale, intelectuale şi fizice a individului şi, prin urmare,
asupra progresului în cultura poporului”. Dacă, „până acum” – suntem la sfârşitul
anului 1885 –, Astra a acordat sprijin pentru „cultivarea secsului bărbătesc”, de acum
încolo „va contribui şi pentru înaintarea în cultură a femeii române”34.
Pe cale de consecinţă, la adunările generale ale Asociaţiunii desfăşurate la
Braşov, Orăştie şi Gherla s-a decis înfiinţarea unei şcoli superioare de fete cu internat,
sub auspiciile Asociaţiunii, cu scopul ca fetele române să primească nu numai o
creştere morală, intelectuală şi fizică mai îngrijită, „care pe dânsele să le ridice la
nivelul la care se află cu adevărat femeia din ţările cele mai înaintate ale Europei şi
totodată să le facă a se simţi şi a lucra întru toate ca adevărate fiice ale poporului din
sânul [căruia] au ieşit”35. În plus, „pe lângă predarea învăţământului obişnuit în opt
clase”, urmau să se adauge două cursuri anuale complementare „care privesc mai
aproape chemarea femeii [drept] conducătoare a economiei casnice”36.
Abordând aspecte financiare, procesul verbal aduce la cunoştinţa celor
interesaţi ori preocupaţi de problemă că suma stabilită de adunările generale ale
Asociaţiunii spre a fi pusă la dispoziţia comitetului pentru înfiinţarea şcolii de fete sa dovedit insuficientă, chiar numai pentru terminarea edificiului propriu-zis al şcolii,
edificiu aproape finalizat, fără a mai fi luate în calcul cheltuielile pentru ridicarea
unui internat, dotarea şcolii, respectiv a internatului cu mobilier adecvat, precum şi
cu instrumentele necesare cerinţelor pedagogiei. În aceste condiţii, în primul rând
comitetul este ȋndrumat să facă apel la colecte pentru o completă acoperire a cheltuielior. În al doilea rând, este sfătuit „să facă cu putinţă reducerea cât mai însemnată
a taxelor pentru internat [şi] crearea de locuri libere pentru fete mai sărmane”37.
Mai târziu, în ședinţa „comitetului Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român”, ţinută la Sibiu în 21 iunie 1886 – procesul
verbal fiind semnat tot de Iacob Bologa, vicepreşedinte, şi Daniil Popovici Barcianu,
„secretar al II-lea” –, s-a făcut un nou „Apel cătră publicul român” pe tema înfiinţării
unei şcoli de fete38. Dacă, în linii mari, sunt reiterate ideile din precedentul Apel,
acum este anunţată, cu nedisimulată bucurie, deschiderea şcolii de fete şi a internatului pentru anul şcolar 1886/1887. Se precizează că „şcoala aparţine şcolilor
numite, prin legea de stat, şcoli civile, are ca scop de a da o cultură generală, decât
care mai înaltă nu se poate da femeii în şcolile publice existente în patrie (în Imperiul
Iacob Bologa, Daniil Popovici Barcianu, Apel către publicul român, în: „Transilvania”, XVI,
nr. 21-22, Sibiu, 1-15 noiembrie 1885, p. 169-170, la p. 169.
35
Ibidem, p. 169-170.
36
Ibidem, p. 170.
37
Ibidem.
38
I. Bologa, D. Popovici Barcianu, Apel către publicul român, în: „Transilvania”, XVII, nr.
13-14, Sibiu, 1-15 iulie 1886, p. 97-98.
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dualist-n.n.), şi totodată a oferi ocasiune pentru dobândirea de cunoştinţe folositoare
în ceea ce priveşte practica vieţii, care până acum a fost prea puţin luată în considerare. Iar internatul intenţionează a oferi copilelor, ce vor veni din afară de Sibiu,
îngrijirile trebuincioase în cele mai favorabile condiţiuni”39.
Autorii „Apelului” consideră că acest sistem de şcoală cu internat oferă
tinerelor nu numai posibilitatea de a „câştiga” cultură generală temeinică, ci şi
cunoştinţe temeinice pentru „cultivarea limbii şi literaturii noastre române”. În plus,
elevele „vor avea ocasiunea de a învăţa limba franceză şi germană în conversaţie,
[precum] şi lucruri trebuincioase în economia casnică şi viaţa socială. (...) Părinţii
care ar dori ca şi cursul celor 4 clase primare să se facă tot în limba română au această
posibilitate, datorită faptului că Şcoala Reuniunii Femeilor din Sibiu, funcţionând tot
în acelaşi imobil, va oferi instrucţiunea primară cerută, iar internatul asociaţiunii va
oferi îngrijirile trebuincioase ȋntocmai ca şi pentru elevele şcoalei civile şi în aceleaşi
condiţiuni”40.
*
Ideea înfiinţării unei şcoli de fete a fost susţinută şi de Reuniunea Femeilor
Române, dar, pentru a înţelege demersul reuniunii, trebuie analizat contextul apariţiei
acesteia. Iar analiza porneşte de la consecinţele anului revoluţionar 1848/49, care au
provocat acutizarea spiritului de asociere a femeilor române din Transilvania, în
scopul implicării lor în evenimentele educaţionale ori social-politice ale vremii. Mai
precis, este perioada în care asistăm la implementarea în teritoriul transilvănean a
două acte normative de o importanţă majoră, Codul Civil Austriac, la începutul
perioadei analizate, respectiv căsătoria civilă la sfârşitul perioadei avute în vedere.
Sub raportul educaţiei feminine, asistăm, în epocă, atât la apariţia şi creşterea numărului de „şcoli de fetiţe”, cât şi la implicarea femeii în susţinerea cauzei naţionale.
Un reper îl constituie tocmai apariţia, respectiv activitatea reuniunilor de femei. Deşi
ne-am propus să ne rezumăm doar la cele sibiene, trebuie menţionate Reuniunea
Femeilor Române din Braşov, fondată la 12/24 martie 1850, reuniuni, societăţi şi
comitete din Blaj, Arad ori din Sălaj, cu precizarea că toate au funcţionat legal, după
primirea aprobărilor necesare din partea Guvernului de la Budapesta41. Toate acestea
nu au făcut altceva decât să continuie şi, în acelaşi timp, să dezvolte programul de
bază al Reuniunii Femeilor Române – de fapt, macedo-române 42 – de la Buda,
fondată ȋn 1815, cu 33 de membre fondatoare şi cu scopul manifest de a pune bazele
unui fond pentru şcolile ortodoxe din Ungaria43.
La Sibiu, „24 dame române (...), soţii de cărturari şi mame minunate, active,
cu convingeri patriotice însufleţite de prosperarea culturii şi educarea tinerei geIbidem, p. 97.
Ibidem, p. 98.
41
Mariana Daneş, Consideraţiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu, ȋn:
„Cumidava”, XXV, Braşov, 2002, p. 164-175, la p. 164-165.
42
La rândul ei, comunitatea macedo-românilor din Pesta va solicita autorităţilor ȋn drept şi va
obţine ȋnfiinţarea unei şcoli, prin „permisul” nr. 16.194/25 iulie 1808, denumirea acesteia fiind
„Scola Romanesca normală ȋn libera şi krăiasca cetate Pest” (Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta ȋn secolul al XIX-lea, Giula, 2000, p. 22).
43
Valeria Şoroştineanu, Reuniunea Femeilor Române din Sibiu ȋn anii Primului Război Mondial, ȋn: „Astra Sabesiensis”, nr. 2/2016, Editura Argonaut, Sebeş, 2016, p. 55-75, la p. 55.
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neraţii” lansează, pentru 7 noiembrie 1880, un apel şi propun înfiinţarea Reuniunii
Femeilor Române din Sibiu. Iniţiativa i-a aparţinut Mariei Cosma, care, fiind conştientă de rolul pe care tebuie să-l joace femeia în factorul educaţional declara:
„rosturile femeii sunt în familie, dar ele se extind dincolo de interesele domestice,
îmbrăţişând interesele societăţii, ale colectivităţii, ale neamului, ale bisericii şi ale
omenirii44.
Întorcându-ne la istoricul Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, reţinem că
ȋn 8 iunie 1881 are loc prima adunare generală, cea de constituire, care a reunit 59 de
participante. Dintru ȋnceput, scopul acesteia a fost înfiinţarea unei şcoli primare de
fete şi a unui internat cu săli spaţioase la Sibiu, ideea fiind reluată cu aplomb în anii
următori.
La 20 octombrie 1883, s-a deschis Şcoala Civilă Primară de Fete, care a
funcţionat pe strada Zaharia Boiu45, iar în vara anului 1886 clădirea pentru Şcoala
Civilă Superioară de Fete cu Internat a Asociaţiunii a fost terminată. În noua clădire
s-au adus şi clasele Şcolii Civile Primare de Fete, întemeiate cu sprijinul Reuniunii
Femeilor Române. Şcoala Civilă Superioară de Fete a devenit un model pentru acest
tip de instituţie de învăţământ, devenind preocuparea unor intelectuali şi cărturari de
seamă precum Daniil Popovici-Barcianu, Ioan Popescu, Ioan Crişan, Vasile Bologa.
Au onorat catedra, pe lângă cei amintiţi, şi Enea Hodoş, Septimiu Albini, Sabin
Barcianu, Petru Şpan, George Dima, Sabina Brote, Matilda Mangesius, la care s-au
adăugat profesorii-teologi Ilarion Puşcariu, Ioan Moga, Nicolae Togan. În discursul
inaugural, Iacob Bologa, vicepreşedinte al Asociaţiunii, a elogiat reuşita ridicării
edificiului dedicat educării prin cultură a fetelor în temeiul convingerii că – așa cum
afirma Septimiu Albini, redactor la Tribuna și autorul primei monografii a școlii, din
1887 –, „femeia este baza şi decorul neamului românesc” 46 . Daniil PopoviciBarcianu, primul director al Şcolii, a remarcat faptul că numărul fetelor absolvente a
crescut de la an la an, astfel că dacă în 1886, anul inaugurării, erau 43 de eleve, dintre
care 23 în internat, următoarele promoții au fost de sute de eleve.
S-a împlinit astfel un deziderat, atât de plastic formulat de Septimiu Albini:
„viaţa culturală fără femei culte nu este cu putinţă”.

Mariana Daneş, op. cit., p. 164-165.
Elena Macavei, op. cit., p. 23.
46
Neli Springean, George Barițiu, Seria Personalia, nr. 12, Biblioteca Județeană Astra, Sibiu,
2017, p. 29-30.
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ANGELO DE GUBERNATIS
– UN MARE PASIONAT DE CULTURA ROMÂNEASCĂ
Andreea TACU1
ANGELO DE GUBERNATIS –
A GOT INTERESTED TO THE ROMANIAN CULTURE
ABSTRACT
Angelo de Gubernatis is one of the key figures in Italian oriental studies of the 19 th
century. His passion in this field was accompanied by the interest in the cultural and spiritual
elements that brought Latin people together. This is the context in which the Italian man of
letters got interested in the Romanian culture and became a friend of the Romanian people.
He appreciated and admired numerous Romanian writers as Elena Ghica, known as Dora
d’Istria or V.A. Urechia, which became his friends. He travelled to Romania twice and wrote
about his experiences here. In the dictionaries he published at the end of the 19 th century and
the beginning of the 20th century he included numerous Romanian writers and poets.
Keywords: De Gubernatis, Romanian culture, Italian-Romanian relations,
dictionary.

Angelo de Gubernatis este o figură distinctă în aria studiilor orientale din
Italia secolului al XIX-lea. Pasiunea sa în acest domeniu a fost strălucit însoțită de
interesul pentru originea comună a popoarelor latine și pentru elementele de unitate
culturală și spirituală ale acestora.
Cele două direcții amintite sunt și cele care l-au apropiat de cultura românească. După propriile mărturisiri, primele contacte cu spiritualitatea românească le-a
avut prin intermediul scriitorului și senatorului Tullo Massarani și al lui Giovenale
Vegezzi-Ruscalla2, acesta din urmă fiind un foarte apreciat profesor torinez și filoromân înfocat. În plus, în perioada cât a studiat sanscrita la Berlin (1862-1863),
Angelo de Gubernatis a avut posibilitatea de a intra direct în contact cu elemente de
cultură românească prin intermediul prinților Grigore și Dimitrie Sturdza, pe care i-a
cunoscut acolo3. Cei doi prinți români vor fi amintiți peste ani în paginile de corespondență adresată lui Iacob Negruzzi.
Odată calea deschisă spre cultura românească, Angelo de Gubernatis a
devenit foarte interesat de particularitățile acesteia. În acest sens, un rol important la avut întâlnirea cu principesa Elena Ghica, cunoscută mai mult sub numele de Dora
d’Istria, pe care Angelo de Gubernatis o menționează în capul listei de femei străine
ilustre, prietene ale sale4. După cei câțiva ani petrecuți în Rusia, alături de soțul ei,
Elena Ghica a locuit pentru o scurtă perioadă în Elveția, după care s-a mutat în Italia,
Muzeograf, Muzeul Național al Literaturii Române, Iași; e-mail: andreeatacu@yahoo.com.
Angelo De Gubernatis, La Roumanie et les roumains, impressions de voyage et études,
Florence, Bernard Seeber, Librarie - Editeur, 1898, p. VI.
3
Ibidem, p. 41.
4
Angelo de Gubernatis, Fibra. Pagine di ricordi, Forzani, Roma, 1900, p. 349.
1
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unde a avut loc și prima întâlnire cu scriitorul italian – 1860 (Torino) –, o întâlnire
fugară care se va transforma ulterior, până la întâlnirea personală a celor doi din 1869,
de la Veneția, într-o colaborare susținută la publicația Rivista orientale, fondată de
A. de Gubernatis în 1867. Dora d’Istria avea să trimită acestei publicații o serie de
articole prezentate sub ciclul Littérature roumaine. Primul dintre acestea, dedicat
poetului Ion Heliade Rădulescu, a fost urmat apoi de studii privind personalitatea lui
George Crețianu și a lui Gheorghe Șincai5.
Datorită intereselor comune – orientalismul și etnologia –, A. de Gubernatis
și Elena Ghica au colaborat fructuos de-a lungul timpului, numeroase articole ale
acesteia din urmă fiind publicate și în alte reviste coordonate de Angelo de Gubernatis
(Rivista europea, Revue internationale). În același timp, scrierile eruditului italian au
constituit, uneori, punctul de plecare al unor studii realizate de Elena Ghica. Este
cazul dramei Il Re Nala, care a condus inițial la redactarea unui memoriu, prezentat
în cadrul întrunirilor Societății de arheologie din Atena și publicat în revista de limba
franceză Grèce. Mai apoi, cu sprijinul lui Angelo de Gubernatis, care a intervenit cu
observații și corecturi, memoriul a fost tradus în limba italiană de Bartolomeo
Cecchettti, dezvoltat în studiul „Il Mahbhārata, il re Nala e gli studi indiani dell’alta
Italia” și publicat în Rivista europea6. Au urmat articole semnate de Elena Ghica despre volumele Zoological Mythology și Mythologie des plantes ale aceluiași Angelo
de Gubernatis, publicate în Revue des Deux Mondes7.
Angelo de Gubernatis s-a ocupat și de recenzarea broșurii La nazionalità
albanese secondo i canti popolari, scrisă de Elena Ghica și apărută la Cosenza în
1867, în traducerea lui Enrico Artom 8 . Interesul continuu al Elenei Ghica pentru
studiile orientale a făcut ca în 1873 aceasta să devină, cu unanimitate de voturi,
membră a Società italiana per gli studi orientali, al cărui secretar era Angelo de
Gubernatis9.
Relația de colaborare și prietenia celor doi este din plin demonstrată de
bogata lor corespondență. Peste 150 de scrisori se află în fondurile Bibliotecii
Naționale Centrale din Florența10, unde, cumpărând vila lui Angelo de Gubernatis în
urma plecării acestuia la Roma și transformând-o într-un loc de întâlnire pentru
intelectualii vremii, scriitoarea a locuit până la finalul vieții. Așa cum, pentru Elena
Ghica, Angelo de Gubernatis a fost elementul de legătură prin care a cunoscut
numeroși savanți și orientaliști, tot astfel, pentru Angelo de Gubernatis, Elena Ghica
a însemnat prietenul prin mijlocirea căruia a cunoscut mai multe personalități române.
Este cazul lui V.A. Urechia, Bodgan Petriceicu-Hașdeu, Gr. Tocilescu, pentru a da

Vezi Liviu Bordaș, Între două Orienturi. Dora d’Istria și Angelo de Gubernatis I. 1867-1873,
în Lia Brad-Chisacof, Cătălina Vătăşescu (eds.), „Polychronion. Profesorului Nicolae-Şerban
Tanaşoca la 70 de ani”, București, Editura Academiei Române, 2012, p. 80-81.
6
Ibidem, p. 85-86.
7
A. de Gubernatis, op. cit., p. 351.
8
Vezi L. Bordaș, op. cit., p. 82.
9
Idem, Etnologie și orientalism romantic în noile state Italia și România: Angelo De
Gubernatis, Dora D’Istria şi savanţii români în a doua jumătate a secolului XIX, în: „Acta
Musei Porolissensis”, XXVII, Zalău, 2005, p. 706.
10
Ibidem, p. 698.
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doar câteva nume care au legătură și cu interesul față de orientalism și etnografie al
scriitorului italian.
Afinitatea lui Angelo de Gubernatis pentru poporul român s-a manifestat și
în plan politic. În contextul Memorandum-ului Transilvaniei, prin care erau solicitate
pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și
încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare a românilor, el a fost unul
dintre susținătorii cauzei românilor. În acest context, la cele 146 de răspunsuri primite
de V.A. Urechia la apelul pe care l-a adresat mai multor instituții și personalități din
toată lumea, răspunsuri care au fost reunite și publicate în volumul Voci latine. De la
frați la frați!, în 189411, se adaugă și răspunsul din 22 iunie 1894 trimis de Angelo de
Gubernatis de la Roma. În scrisoarea ajunsă cu oarecare întârziere la președintele
Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, pasionatul filoromân mărturisea, la acea
dată, cărturarului V.A Urechia: „(…) pentru că văd că ar exista tentația de-a interpreta
tăcerea prin frica de a nu fi pe plac Ungurilor, vă scriu în grabă pentru a vă spune la
rândul meu, că eu găsesc de-a dreptul monstruos ceea ce se petrece în Ungaria cu
privire la români”12.
Întârzierea răspunsului se datora intensei activități academice a profesorului
italian și nicidecum unei eventuale susțineri a comportamentului și atitudinii vecinilor
unguri, deși autorul italian avea propriile simpatii pentru aceștia: „Nu, nu mi-e teamă
că nu voi fi pe placul cuiva când vorbesc despre adevăr și dreptate. Am multă simpatie
pentru Unguri și îi apăr; dar nu regăsesc deloc spiritul lor liberal şi cavaleresc în ceea
ce ei tocmai vor să întreprindă contra românilor din Transilvania. Este evident că
ungurii n-au meditat destul asupra istoriei. (…) Ungurii reclamă pentru ei înşişi toate
libertăţile şi doleanţele lor sunt demne de simpatia şi respectul nostru; dar în acelaşi
timp, ei pretind privilegii nemaiauzite; vor să fie stăpâni absoluţi în România şi
Românii să rămână slugile lor. Acest lucru nu mai este posibil, nu mai este admisibil.
Ceea ce Casa de Habsburg a făcut pentru Ungaria, aristocraţia ungurească ar fi trebuit
să aibă nobilul curaj să o facă pentru românii din Transilvania (…)”13. În încheierea
scrisorii, ca o reconfirmare a poziției sale, Angelo de Gubernatis adaugă: „(…) sper
ca dumneavoastră să fiți destul de convins că eu dezaprob ungurii în orice tentativă
contra românilor”14. Tocmai în semn de dovadă a prețuirii poporului român și de
condamnare a atitudinii ungurilor, Angelo de Gubernatis a renunțat, oficial, la titlul
său de membru onorific al Academiei Maghiare de Științe15.
Răspunsul lui Angelo de Gubernatis la apelul redactat de V.A. Urechia a
reprezentat în același timp și o confirmare a aprecierii pe care eruditul italian o simțea
față de cărturarul gălățean cu care avusese ocazia să se întâlnească la primul Congres
internațional al Orientaliștilor, organizat la Paris în 1873.

V.A. Urechia, Voci latine. De la frați la frați!, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu,
Editura Librăriei Socecu & Comp., 1894.
12
Idem, Voci latine. De la frați la frați!, ediție în limba română îngrijită și prefațată de Nedelcu
Oprea, Galați, Editura Porto-Franco, 1993, traducere din limba franceză de M. Băraru, p. 67.
13
Ibidem, p. 68.
14
Ibidem, p. 69.
15
Lavinia Gheorghe, Atitudinea locuitorilor din Dobrogea fată de autoritățile maghiare în
procesul memorandumului, în: „Acta Musei Porolisesensis”, XXXVI, Zalău, 2014, p. 122.
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Peste ani, la cea de-a XII-e ediție a Congresului internațional al Orientaliștilor
(1899), ce urma să se desfășoare la Roma, cărturarul român a fost însărcinat de A. de
Gubernatis, responsabil cu organizarea evenimentului, să conducă delegația română
participantă. În susținerea participării României la acest eveniment, A. de Gubernatis
a redactat un amplu manifest, intitulat „Appel aux Roumain”. În plus, el a făcut toate
demersurile posibile atât pe lângă Regele Carol I, care participase personal la cele
dintâi congrese, cât și pe lângă Regina Elisabeta și ministrul Sturdza, care considerau
că, pentru a participa la Congres, era necesară cunoașterea cel puțin a unei limbi
orientale. Pentru a susține și mai mult participarea delegației române, Angelo de
Gubernatis a ținut să sublinieze că organizatorii erau „interesați chiar și de chestiuni
de geografie, etnografie, istorie, istoria religiilor (…)”. Demersurile eruditului italian
au avut efectul scontat, așa încât V.A. Urechia s-a deplasat la Roma cu o delegație de
450 de persoane din Regatul Român, Transilvania și Macedonia (63 dintre ei înscriși
la Congres). În plus, două din cele 12 secțiuni ale Congresului au fost (co)prezidate
de români: V.A. Urechia la secțiunea „Geografia și Etnografia Orientului”, și Gr.
Tocilescu la secțiunea „Grecia și Orientul”16.
La invitația lui V.A. Urechia, Angelo de Gubernatis a făcut două călătorii în
România. Acestea au fost urmărite de presa vremii, care a furnizat numeroase informații despre evenimentele de pe parcurs. Revista Familia, fondată de Iosif Vulcan,
pentru a da un prim exemplu, care prezentase de-a lungul timpului nenumărate
informații de istorie și cultură italiană, făcând, la începuturile sale, chiar și un apel la
sprijinul cititorilor pentru a putea reproduce în paginile sale minunatele ilustrate
primite din spațiul italian17, a publicat detalii semnificative despre prima vizită a lui
Angelo de Gubernatis în România. Noutățile – prezentate atât în rubrica „Știri
personale”: „Dl. Angelo de Gubernatis, învățatul italian, a sosit la București, unde i
s-au făcut mari ovațiuni și va ține câteva conferințe”, cât și în cadrul „Știrilor literare
și științifice”: „Dl. Angelo de Gubernatis a ţinut la Bucureşci trei conferenţe; două în
limba italiană şi una franţozeşte despre Rolul Românilor în lumea latină” 18 –, se
completează cu datele furnizate de însuși autorul în paginile volumului dedicat
acestei călătorii19 și, parțial, în paginile sale autobiografice20.
Prima călătorie a lui Angelo de Gubernatis în România (de aproape o
săptămână) a fost în martie 1897 și i se datorează lui V.A. Urechia, pe atunci
vicepreședinte al Senatului. Călătoria venea în continuarea vizitei pe care Angelo de
Gubernatis o făcuse, împreună cu fiica sa, în Serbia. După cum se poate afla atât din
paginile autobiografice, cât și din volumul La Roumanie et les roumains, publicat în
1898 și dedicat primei sale vizite pe pământ românesc, Angelo de Gubernatis și fiica
L. Bordaș, op. cit., p. 700.
Familia, nr. 5/15(27) iulie 1865, p. 67 („rogăm pe onorații cetitori ai noștri ca să recomande
foaia noastră în cercul cunoscutilor lor, ca astfel să potem realisa dorința noastră: a da
onoratului public o foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni, care să pota emula și cu
foile străine”), Apud Florina Ciure, Lucia Cornea, Relațiile culturale româno-italiene reflectate în paginile Revistei „Familia”, seria I (1865-1906), în: „Crisia”, nr. XLII, Muzeul Țării
Crișurilor, Oradea, 2012, p. 82.
18
Familia, nr. 9/2(14) martie 1897, p. 107, Apud Florina Ciure, Lucia Cornea, op. cit., p. 90.
19
A. de Gubernatis, La Roumanie et les roumains..., p. 1-107.
20
Idem, Fibra. Pagini di ricordi, p. 521.
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sa au fost întâmpinați încă înainte de a ajunge la București de „marele și iubitul
prieten Urechia”, însoțit de soția sa și de „d-na Brândză, văduva ilustrului botanist”
Dimitrie Brânză21, pentru ca, mai apoi, la sosirea în gara din București să fie întâmpinat de mai mulți lideri politici, precum senatorul Periețeanu-Buzău, președinte al
Ligii Culturale22 , sau prof. Sihleanu, secretar general al Ministerului Instrucțiunii
Publice, reprezentanți ai Societății macedo-române și ai tinerimii române23. La scurt
timp, pe 4 martie 1897, A. de Gubernatis a fost primit de Regina Elisabeta, cu care,
peste ani, va și întreține o bogată corespondență24. În seara aceleiași zile, în compania
prietenului V.A. Urechia, Angelo de Gubernatis a asistat la un spectacol în sala
Teatrului Național, iar a doua zi a mers la Academia Română, al cărei membru de
onoare era încă din 28 martie 1895 25 . La Academie, s-a întâlnit cu mai multe
personalități române, printre care și B.P. Hașdeu, pe care îl cunoștea încă din 1878,
când acesta a participat la cea de-a treia ediție a Congresului internațional al
Orientaliștilor de la Florența, și despre care a mărturisit în volumul dedicat vizitei
sale în România: „După douăzeci de ani, îmbrățișez din nou la Academie ilustrul meu
amic, celebrul filolog, profesorul B.P. Hașdeu, pe care îl găsesc foarte îmbătrânit.
Pierderea unicei sale fiice adorate, moartă în plină primăvară, care promitea un loc
printre femeile cele mai elevate poete din epoca noastră, l-a bulversat profund. Am
susținut o conferință în limba franceză la Cercul Filologic din Florența (18 februarie
1889) în onoarea fiicei sale; această conferință avea să fie și o prefață la volumul
editat cu operele postume ale fiicei sale; deci noi eram legați pe mormântul Iuliei
Hașdeu de o prietenie frățească.”26. A mers mai apoi la Ateneul Român și a participat
la diferite întruniri (D.A. Sturdza, Ion Kalinderu, N. Krețulescu)27. Pe 6 martie a fost
primit în audiență de Regele Carol I28.
Temele primelor două conferințe susținute cu ocazia acestei călătorii în
România (7 și 9 martie) au fost lăsate la latitudinea Reginei Elisabeta și vizau, prima
personalitățile feminine ale Renașterii italiene, iar cea de-a doua „Paradisul terestru
în Divina Comedia”29. Ambele, susținute în limba italiană, în sala Ateneului Român,
au fost foarte apreciate de public.
În zilele dintre cele două conferințe, Angelo de Gubernatis a vizitat Muzeul
Național de Antichități în compania lui Gr. Tocilescu și a asistat la un curs al lui V.A.
Urechia de la Universitate, în cadrul căruia a și intervenit, adresându-se studenților
Dimitrie Brânză (1846-1895), profesor la Universitatea din Iași și mai apoi la cea din
București; fondator al Grădinii botanice din București, care îi poartă numele.
22
Liga Culturală, înființată în 1891 la București, având la început titulatura Liga pentru
unitatea culturală a Românilor. A desfășurat o bogată activitate culturală și politică pentru
întărirea unității politice a românilor din România și Transilvania. Până în 1899 a publicat
revista Liga Română. A fost desființată în anul 1948.
23
A. de Gubernatis, La Roumanie et les roumains..., p. 3-7.
24
Ibidem, p. 9.
25
Florina Ciure, Lucia Cornea, op. cit., p. 9; vezi și: https://academiaromana.ro/bdar/
armembriStr.php (accesat: 9 sept. 2019).
26
A. de Gubernatis, op. cit., p. 16. Apud Radu Moțoc, Angelo de Gubernatis (1840-1913), în:
„Buletinul Fundației Urechia”, nr. 15, 2014, p. 90.
27
A. de Gubernatis, op. cit., p. 14-20.
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Ibidem, p. 29.
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Ibidem, p. 12.
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români, și a mai participat la diferite reuniuni 30 . Înainte de ultima conferință (11
martie), Angelo de Gubernatis, dorit a fi prezent de toată lumea la diverse evenimente, s-a aflat în situația dificilă de a alege între două evenimente: dineu la regele
Carol I sau un mare dineu organizat în onoarea sa de Liga culturală română: „cum să
alegi între regele și poporul român, neputând, netrebuind să lipsesc nici la unul nici
la celălalt?”31.
Cea de-a treia conferință susținută de oaspetele italian a fost organizată peste
alte două zile, de această dată fiind prezentată în limba franceză. Tema fusese
anunțată deja anterior: „Rolul românilor în lumea latină”. Din nou, conferința a fost
primită cu mare entuziasm și a avut o asistență formată din numeroase personalități
politice și culturale românești, mai puțin Regina Elisabeta. La finalul conferinței, în
ropotele de aplauze ale publicului și sub avalanșa felicitărilor venite din toate părțile,
Angelo de Gubernatis a simțit, după cum singur mărturisește în paginile autobiografice, cum „inima sa, deloc mică, bătea la unison cu cele ale românilor”32.
Rezumatul celei de-a treia conferințe susținută la Ateneul Român a fost
prezentat, la fel ca și pentru celelalte două, în prima parte a volumului La Roumanie
et les roumains și a fost publicat în numărul 10 din 1897 al revistei Familia33. La
finalul celor trei conferințe, Angelo de Gubernatis a primit din partea Regelui Carol
I, prin ministrul de externe, decretul și distincția „Steaua României în grad de
comandor”34. La scurt timp, în 1900, când Angelo de Gubernatis împlinea 60 de ani,
Ateneul Român a emis în onoarea „ilustrului amic al românilor”, în semn de „admirație și recunoștință”, o medalie aniversară.
Revista Familia a continuat, la „Ştirile personale”, să urmărească vizita
savantului italian în România, după susținerea celor trei conferințe: „Dl. Angelo de
Gubernatis a avut parte de mari ovațiuni la Bucuresci, apoi s-a dus la Câmpina la dl.
Haşdeu, de acolo la Sinaia unde a fost oaspele dlui V.A. Urechia şi de-acolo s-a întors
acasă”35.
Cea de-a doua vizită a lui Angelo de Gubernatis în România s-a petrecut la
mai puțin de doi ani de la prima. În august 1898, în drum spre Bulgaria, acesta s-a
oprit pentru câteva zile în România. Din nou, gazdă i-a fost V.A. Urechia, „cel mai
cald și mai drag dintre prietenii mei români”. Deși s-a dorit ca vizita să rămână întro zonă a discreției, aceasta a ajuns, totuși, subiect pentru gazetele vremii. Cititorii
revistei Familia aflau, la rubrica „Ce e nou”, următoarele: „Dl. Gubernatis la Sinaia.
Aflăm că dl. conte de Gubernatis, care a publicat de curând o lucrare foarte interesantă asupra României, va sosi zilele acestea la Sinaia, unde va remâne zece zile
găzduit de dl. V.A. Urechia. Dl. Gubernatis călătorește acum spre Orient în interesul
studiilor ce prepară pentru congresul orientaliștilor ce se va ține la Roma în octombre
anul viitor”36. Cu ocazia acestei vizite, Angelo de Gubernatis a onorat invitația la
Castelul Peleș a Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta, a participat la dineul oferit de
Ibidem, p. 46-48.
Ibidem, p. 68
32
Ibidem, p. 72.
33
Florina Ciure, Lucia Cornea, op. cit., p. 90.
34
A. de Gubernatis, op. cit., p. 95.
35
Familia, nr. 10/9(21) martie 1897, p. 120. Apud Florina Ciure, Lucia Cornea, op. cit., p. 90.
36
Familia, nr. 31/2(14) august 1898, Oradea-mare, p. 371.
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Rege, la spectacolul muzical organizat cu ocazia împlinirii a 17 ani de către George
Enescu, precum și la banchetul oferit de Liga culturală din Predeal în onoarea sa.
Zilele petrecute la Sinaia și Predeal au continuat cu câteva zile petrecute la București,
înainte de a pleca spre Constanța, Adamclisi și mai apoi spre Curtea de Argeș, pentru
ca în final să părăsească România pe la Giurgiu, pentru a ajunge în Bulgaria. Intenția
inițială de a ajunge și la Galați și Iași nu a mai putut fi pusă în practică37. Mai multe
detalii despre cea de a doua vizită a lui Angelo de Gubernatis în România se află și
în primul capitol al volumului La Bulgarie et les bulgares, journal de voyage et
etudes, apărut în anul 189938.
La fel cum s-a întâmplat în cazul Serbiei, pe care Angelo de Gubernatis a
vizitat-o înaintea României și căreia i-a dedicat în anul următor o carte incluzând
impresiile de călătorie și studii pe diferite teme39, sau cum a fost cazul Bulgariei,
amintit anterior, sau al Ungariei40, Angelo de Gubernatis a început lucrul la un volum
similar dedicat României la scurt timp după prima sa vizită aici. Informații privitoare
la această lucrare se regăsesc în paginile revistei Familia, nr. 37 din 14/26 septembrie
1897, la rubrica „Știri literare”: „Dl. Angelo de Gubernatis, renumitul bărbat de litere
italian, lucrează la o carte despre Români”41.
La Roumanie et les Roumains. Impressions de voyage et études, apărută în
1898, are 305 pagini și este structurată în două părți, precedate de o dedicație a
autorului, închinată „iluștrilor și dragilor prieteni, profesorului V.A. Urechia, fost
ministru și senator, dlui Constantin Esarcu, fost ministru, senator și președinte al
Ateneului român și profesorului St. Sihleanu, secretar general în cadrul Ministerului
Instrucțiunii publice din România”42. În prima parte a volumului, A. de Gubernatis
descrie călătoria sa în România, buna primire de care s-a bucurat împreună cu fiica
sa, precum și conferinţele pe care le-a susținut, oferind detalii și despre întâlnirile la
care a participat, o parte dintre evenimente fiindu-i dedicate. Partea a doua a lucrării
cuprinde studii despre România şi naţiunea română, acoperind domenii dintre cele
mai variate, în baza volumelor și documentelor pe care le-a primit sau la care a avut
acces pe parcursul călătoriei: poporul român, monumentele din România, istoria și
tradițiile locale, scriitori și reprezentanți ai armatei, comerțul, economia etc.
Studiile și călătoriile întreprinse în decursul timpului de A. de Gubernatis lau condus pe profesorul italian la ideea creării unor dicționare internaționale ale
scriitorilor. Primul de acest gen, intitulat Dizionario biografico degli scrittori contemporani. Ornato di oltre 300 ritratti, publicat la Florența în două volume, în 1879
și 1880, fusese estimat inițial a fi finalizat în decursul unui an, dar intervalul scurs
A. de Gubernatis, La Bulgarie et les bulgares: journal de voyage et études, Bernard Seeber,
Librarie-Editeur, Florence, 1899, p. 18-76. Apud Constantin Ardeleanu, O îndelungată prietenie și colaborare științifică - V.A. Urechia și A. de Gubernatis, în: „Axis Libri”, III, nr. 67,
iunie 2010, p. 4-5.
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Ibidem.
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Idem, La Serbie et les Serbes: lectures et impressions, Bernard Seeber, Libraire-Editeur,
Florence, 1897.
40
Idem, La Hongrie politique et social, Florence, J. Pellas, 1885.
41
Familia, nr. 37/14(26) septembrie 1897, p. 442. Apud Florina Ciure, Lucia Cornea, op. cit.,
p. 90.
42
A. de Gubernatis, La Roumanie et les roumains..., p. V.
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până la publicare a fost aproape dublu (20 de luni). Conștient că prima ediție, apărută
în 1879, în limba italiană, nu este o ediție completă, autorul a considerat-o cel puțin
un bun punct de plecare. După propria apreciere, cu excepția câtorva nume, cititorul
regăsește în paginile dicționarului pe cei mai „importanți scriitori străini”. Din cele
4.525 de înregistrări din paginile dicționarului, 1.842 sunt scriitori italieni și 2.683
scriitori străini de diferite naționalități (27 naționalități): germani (523), francezi
(487), englezi (264), ruși (243), polonezi (221), americani (161), spanioli (449),
boemi (91), unguri (85), elvețieni (71), suedezi (59), greci (59), olandezi (55),
norvegieni (44), români (40), portughezi (39), belgieni (36), danezi (33), slavi
meridionali (19), finlandezi (14), sârbi (9), indieni (4), armeni (3), bulgari (3),
albanezi (2), islandezi (1) și turci (1)43. Printre cei 40 de români incluși în prima ediție
a dicționarului îi putem menționa pe Vasile Alecsandri, Nicolae și Grigore Bibescu,
Dimitrie și Ion Brătianu, Timotei Cipariu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Conta, Ion
Creangă, Nicolae Gane, Bogdan Petriceicu-Hașdeu, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi,
Alexandru Odobescu, George Sion, Grigore Tocilescu și nu în ultimul rând pe Vasile
Alexandrescu Urechia. În cazul scriitoarelor, sunt menționate doar 3 nume: Matilda
Cugler, Dora d’Istria și Regina Elisabeta.
Despre Ion Creangă, Angelo de Gubernatis precizează, în câteva rânduri, că
este scriitor român, învățător în Iași, născut la 1 martie 1837 în satul Humulești,
județul Neamț. Sunt amintite manualele școlare întocmite de povestitor, precum și
povestirile publicate în paginile revistei Convorbiri literare (Soacra cu trei nurori,
Dănilă Prepeleac, Capra cu trei iezi, Povestea porcului, Moș Nichifor Coțcariul,
Stan Pățitul, Arap-Alb și Ivan Turbincă)44. Aceleași informații vor fi reluate și în
Dictionnaire international des ecrivains du jour, vol. al II-lea, din 1890.
Dorei d’Istria autorul dicționarului îi alocă ceva mai mult loc în dicționarul
său, viața și activitatea acesteia fiindu-i mult mai cunoscute decât ale lui Ion Creangă.
Subiectivismul și admirația lui Angelo de Gubernatis la adresa scriitoarei românce
sunt sesizabile din primele rânduri, unde Dora d’Istria este „cea mai erudită dintre
scriitoarele contemporane”, cunoscând „aproape toate limbile europene”. În continuarea datelor biografice, A. de Gubernatis enumeră principalele titluri publicate de
Dora d’Istria în perioada 1855-1878, precum și revistele în care aceasta a publicat45.
La fel ca în cazul Dorei D’Istria, Bogdan Petriceicu-Hașdeu se bucură de o
prezentare mult mai amplă. Ca structură, informațiile respectă același model: datele
biografice, urmate de informații privind domeniile de interes ale lui Hașdeu, pentru
ca mai apoi să fie enumerate cele mai importante scrieri ale sale până la data publicării
Dicționarului46. Pentru ultimele două personalități menționate, B.P. Hașdeu și Dora
d’Istria, Angelo de Gubernatis adaugă și portretele lor. Ambele nume se vor regăsi și
în paginile celorlalte două dicționare publicate de Angelo de Gubernatis.
Un element aparte al primei ediții a Dizionario biografico degli scrittori contemporani îl constituie cele 300 de portrete, la care Angelo de Gubernatis va renunța
în edițiile următoare, întrucât, pe de o parte, au îngreunat paginarea materialului și,
A. de Gubernatis, Dizionario biografico degli scrittori contemporani. Ornato di oltre 300
ritratti, Firenze, 1879, p. 1271-1272.
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în al doilea rând, puteau fi interpretate în sensul că scriitorilor mai importanți le-au
fost incluse și portretele. La final, autorul dicționarului a inclus o listă a scriitorilor
italieni despre care a solicitat informații, dar care nu i-au mai fost furnizate, rămânând
speranța că vor fi incluse într-o nouă ediție a dicționarului, precum și un Supliment
cu corecturi și adăugiri47. Lucrarea a fost republicată, însumând 12 ediții48.
Pentru a aduna informațiile necesare redactării dicționarului, Angelo de
Gubernatis a trimis peste 2.000 de scrisori scriitorilor din Italia și din străinătate49.
Printre românii care i-au pus la dispoziție informații și cărora Angelo de Gubernatis
a ținut să le mulțumească în mod special în introducerea autobiografică la dicționarul
său, sunt B.P. Hașdeu, Al. Odobescu și deputatul Mihail Obedenaru-Gheorghiade50.
Pe lângă aceștia, Angelo de Gubernatis îl menționează și pe V.A. Urechia51.
Informația privind apariția acestui prim dicționar al lui Angelo de Gubernatis
a apărut în paginile revistei Familia încă înainte de publicarea volumului, mai precis
în decembrie 1878: „La Florența se publică în acest moment, sub direcţiunea dlui De
Gubernatis, un mare dicţionar al literaturii contimporane: „Dizionario biografico
della litteratura contemporanea”, cuprinzând, între celelalte, 50 de notițe biografice
despre scriitorii români în viață, dintre care cinci vor fi însoțite de portrete, și anume:
A.S.R. Doamna Elisabeta, Dora d’Istria, D.V. Alesandri, D.M. Cogălniceanu și
D.B.P. Haşdeu”52.
Al doilea dicționar redactat de Angelo de Gubernatis a fost Dictionnaire
international des ecrivains du jour, în trei volume, publicat de această dată în limba
franceză, după trei ani de lucru intens. De această dată, Angelo de Gubernatis reia
una din ideile exprimate în legătură cu Dicționarul biografic al scriitorilor contemporani: nu este vorba de o formă definitivă, dar are calitatea de a „aduce servicii
apreciabile și de a ocupa locul său pe masa de lucru a tuturor scriitorilor, precum un
fel de manual rudimentar al producțiilor intelectuale contemporane”53. Dicționarul a
fost publicat, în decursul timpului, în patru limbi (italiană, engleză, franceză și
germană), ajungând la 40 de ediții în perioada 1891-201054.
Iacob Negruzzi a fost unul dintre cei solicitați să furnizeze informații despre
scriitorii români incluși în această ediție a dicționarului. În acest sens, este mai mult
decât elocventă scrisoarea de mulțumire din 5 ianuarie 1888 trimisă de Angelo de
Gubernatis de la Florența, publicată de I.E. Torouțiu în seria Studii și documente
Ibidem, p. 1091.
https://www.worldcat.org/title/dizionario-biografico-degli-scrittori-contemporanei-ornatodi-oltre-300-ritratti/oclc/874482355/editions?editionsView=true&referer=br, (accesat: 27 august 2019.
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p. 89.
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literare55. Expeditorul mărturisește că avea „cea mai vie dorință de a aduce omagiu
scriitorilor mai distinși din România” și este oarecum nedumerit că solicitarea adresată Ministrului Instrucțiunii Publice, pe atunci chiar prințul D. Sturza, cu care
studiase împreună la Universitatea din Berlin în 1863, rămăsese fără răspuns. Ca un
contraexemplu, Angelo de Gubernatis îl menționează pe ministrul Ungariei, care se
ocupase el însuși de notițele biografice ale scriitorilor unguri, rezultând aproape o
sută de nume. În acest context, Angelo de Gubernatis se întreabă: „Pentru-ce miniștrii
din România nu pun patriotismul în râvna lor, ca să completeze un «Dicționar
internațional», care va avea fără îndoială un răsunet în străinătate?”. În schimb,
implicarea lui Iacob Negruzzi în acest demers este pe deplin apreciată de autor: „Vă
sunt obligat pentru ceea ce mi-ați trimis și, pentru a vă dovedi cât de mult apreciez
aceasta, vă rog să primiți fotografia mea, ca schimb frățesc”. El este pe deplin
conștient de importanța internațională a acestui demers: „Pentru acest serviciu
internațional, pe care îl faceți României, toți compatrioții d-voastre, cărora le plac
literele, vă vor rămâne obligați”.
În ciuda informațiilor furnizate, din corespondența adresată junimistului de
V. Alecsandri la doar câteva zile după primirea scrisorii de mulțumire din partea
autorului italian, se pare că Iacob Negruzzi și-ar fi exprimat nemulțumirea față de
includerea în paginile dicționarului a unor nume mai puțin importante: „Cât despre
Gubernatis bine ai făcut că l-ai dojenit pentru ușurința cu care a admis notițele
biografice a unor autori de a patra mână, pe când acei care sunt în fruntea literaturii
noastre sunt sau delăsați cu totul, sau tratați cu o parcimonie nedemnă de un Dicționar
ca acela ce lucrează de mulți ani”56.
În această ediție a Dicționarului, de fapt singura dintre cele întocmite de
Angelo de Gubernatis care include și informații despre Mihai Eminescu, acesta este
prezentat ca „eminent poet liric român”, fost bibliotecar în cadrul Universității din
Iași și director al ziarului conservator Timpul din București. Angelo de Gubernatis
consemnează problemele de sănătate ale poetului, precizând că la momentul elaborării dicționarului acesta se afla la Botoșani, în convalescență. Cu privire la creația
literară a lui M. Eminescu, autorul italian menționează publicarea în volum a
poeziilor apărute în paginile revistei Convorbiri literare, volum care îl plasează pe
Eminescu printre primii poeți ai țării57.
Al doilea volum al dicționarului, publicat în 1890, este precedat de câteva
pagini de adăugiri și corecturi, printre care se află și mențiunea morții lui Mihai
Eminescu58 , iar cel de-al treilea volum este urmat de un Supliment cu informații
ajunse cu întârziere la autor59.
Cel de-al treilea dicționar la care facem referire și care include, la fel ca cele
anterioare, și numeroase personalități române, este Dictionaire international des
I.E. Torouțiu, Studii și documente literare, vol. III, „Junimea”, București, Institutul de Arte
Grafice „Bucovina”, p. 64-68.
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ecrivains du monde latin 60 , publicat în perioada 1905-1907 în limbile italiană,
engleză, franceză și germană, în total 41 de ediții61. Comparativ cu primul dicționar
publicat de Gubernatis, acesta din urmă are un număr semnificativ mai mare de
scriitori români, peste 130, aproape triplu față de primul dicționar întocmit. Printre
puținele scriitoare menționate se numără Regina Elisabeta (Carmen Sylva), Ana
Konta-Kernbach, Sofia Nădejde, Coralia Gatowschi (Riria) și Elena Văcărescu.
Regina Elisabeta, prezentă în toate cele trei dicționare ale lui Gubernatis, a
devenit, în timp, apropiată a acestuia, lucru demonstrat și de bogata corespondență
existentă între cei doi. Dacă în Dizionario biografico degli scrittori contemporani
nota biografică a Reginei Elisabeta consta într-o trimitere la informația succintă
privind România, fiind axată în principal pe câteva repere biografie, în Dictionnaire
international des ecrivains du jour, sub pseudonimul literar Carmen Sylva, detaliile
sunt mult mai generoase, atât cele privind biografia, cât și activitatea sa literară.
Ponderea se va păstra și în cel de-al treilea dicționar al lui Gubernatis, unde acesta
pare să fi găsit echilibrul între informațiile biografice și cele literare în ceea ce o
privește pe Regina Elisabeta.
La câteva luni după publicarea Dictionaire international des ecrivains du
monde latin, Angelo de Gubernatis a editat un supliment însoțit de o listă a scriitorilor
decedați în timpul publicării dicționarului, urmat de un indice. Scopul acestora era de
a permite tuturor celor care avuseseră acces la dicționar să îi transmită eventualele
corecturi sau completări impuse de modificările realității consemnate. Urmare a
interesului cititorilor pentru lumea latină, Angelo de Gubernatis a decis ulterior publicarea anuală a unui Annuaire du Monde Latin, cu același format ca al suplimentului,
structurat în patru părți, partea a patra constituind adaosul anual la Dictionaire
international des ecrivains du monde latin62.
În dicționarele sale, Angelo de Gubernatis a inclus numele a peste 200 de
personalități române 63 , cele mai multe în raport cu dicționarele publicate în acea
perioadă. De exemplu, în Dictionnaire de Biographie General, apărut la Paris în
1870, erau menționate doar cinci personalități din România64.
În contrapartidă, prezența lui Angelo de Gubernatis în dicționarele românești
este foarte redusă. În nici una din cele șapte ediții ale Dicționarului universal întocmit
de Lazăr Șăineanu, apărute periodic începând cu anul 1896, numele scriitorului
italian nu este menționat65. Abia trei decenii mai târziu, în Dicționarul enciclopedic
ilustrat, publicat de Institutul de cultură națională „Cartea românească”, la îndemnul
Casei Regale, numele lui Angelo de Gubernatis apare menționat cu câteva detalii
despre viața și opera sa: ,,Scriitor italian. A fost profesor de literatură comparată la
Florenţa, ocupându-se îndeosebi cu literaturile orientale. A publicat câteva lucrări de
Idem, Dictionaire international des ecrivains du monde latin, Chez l'auteur, Roma.
https://www.worldcat.org/title/dictionnaire-international-des-ecrivains-du-mondelatin/oclc
/489884617/editions?referer=di&sd=desc&se=yr&qt=facet_all_yr%3A&editionsView=true
&fq=%28%28x0%3Abook+x4%3Aprintbook%29%29 (accesat: 11 septembrie 2019).
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specialitate (Mitologia zoologică, 1872 ș.a.), a scris piese de teatru, a condus reviste,
între care Italia letteraria (fond. 1862), Revista orientale (fond. 1867). A avut legături
cu scriitorii români şi în al său Dizzionario biografico degli scrittori contemporanei
(1878) şi în Dictionnaire des écrivains du monde latin (1905) a dat loc multora dintre
ei. A fost membru onorar al Academiei Române (martie 1895)”66.
În 1940, Angelo de Gubernatis este menționat în Enciclopedia Cugetarea, în
relație cu diferite personalități române, precum Dora d’Istria, unde este indicat drept
autor al traducerilor lucrărilor acesteia în limbile elină, sârbă și italiană67, și Iulia
Hașdeu68. Angelo de Gubernatis a susținut și o conferință despre fiica prietenului său
în cadrul Cercului filologic din Florența, în februarie 1889, versiunea în limba franceză devenind prefața la volumul Bourgeons d’Avril. Fantaisies et Rêves, publicat
postum69. Mai apoi, există și o mențiune individuală dedicată acestuia, unde este
prezentat ca scriitor și filosof italian 70 . Comparativ cu mențiunea din dicționarul
anterior, informațiile puse la dispoziție de această dată, atât datele biografice cât și
cele referitoare la opera sa, sunt mult mai detaliate.
George Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
amintește de autorul italian în relație cu Vasile Alecsandri, clasificându-l drept unul
dintre „prietenii literați ai poetului”, alături de Vegezzi Ruscalla, Domenico Mutti
sau Canini71.
În dicționarele apărute ulterior (Dicționarul Enciclopedic Român - 1964, Mic
dicționar enciclopedic - 1978, Dicționar enciclopedic - 1993-2009), numele acestui
mare pasionat de cultura românească nu mai figurează printre personalități72.
În afara studiilor și documentelor menționate aici, există încă fonduri importante de corespondență ale lui Angelo de Gubernatis care-i pot completa „fișa de
dicționar”. Mai precis, Biblioteca Academiei Române deține în fondul „V.A.
Urechia” un bogat material referitor la relațiile lui Angelo de Gubernatis cu
România73, precum și peste 30 de scrisori adresate de scriitorul italian Reginei Maria,
cărturarului V.A. Urechia și altora. Numeroase alte scrisori de la peste 80 de corespondenți români sunt deținute de Biblioteca Națională Centrală din Florența. Printre
aceștia îi putem menționa pe Iacob Negruzzi, V. Alecsandri, N. Densușianu sau Dora
D’Istria74.

Dicționarul enciclopedic ilustrat „Cartea românească”, partea a II-a; Gh. Adamescu, Dicționarul istoric și geografic universal, București, Editura Cartea Românească, 1931, p. 1673.
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CANONICUL ŞI PROFESORUL ŞTEFAN ROŞIANU (1867-1937),
O PERSONALITATE IMPORTANTĂ
A BISERICII GRECO-CATOLICE
Răzvan Mihai NEAGU1
THE CANON AND PROFESSOR ŞTEFAN ROŞIANU (1867-1937),
AN IMPORTANT PERSONALITY OF THE GREEK-CATHOLIC CHURCH
ABSTRACT
Ştefan Roşianu was a Romanian ecclesiastical figure of the Greek-Catholic Church.
Born in Băgău, now Alba County, he studied theology at the Blaj Theological Seminary from
1889 to 1893 and legal sciences at Law and Political Sciences Faculty of the University in
Cluj (1894-1898). The beginnings of his career are related to the city of Cluj, where he was
priest and theology teacher at the Romanian schools (1899-1904). He remained known for
initiating spiritual exercises, which took place mainly in Romanian villages. In 1904, he
settled permanently in Blaj, where, in a short period of time, became a prominent member of
the intellectual elite. He was professor at the Theological Seminary, continuing the spiritual
exercises. Ştefan Roşianu also was active in Romanian national movement from Transylvania.
The distinguished intellectual participated at the Great Union, representing the electoral
circle of Ocna Mureş from Alba de Jos county. In the interwar period, Roşianu continued his
work started earlier. In 1928, he was appointed canon in the Cathedral Chapter in Blaj. At
the end of his life, for a very short period of time, Ştefan Roşianu was rector of the Theological
Academy from Blaj.
Keywords: Ştefan Roşianu, Transylvania, Blaj, Greek-Catholic Church, professor.

Biserica Greco-Catolică a avut un rol determinant în istoria românilor din
Transilvania. Manifestându-se mereu ca o biserică românească, această instituţie
ecleziastică s-a aflat în primele rânduri ale mişcării naţionale şi a contribuit decisiv
la Marea Unire. Pe de altă parte, merită subliniat apăsat rolul şcolilor Blajului,
adevărate focare de românism, în care s-au format, din punct de vedere intelectual,
copiii românilor transilvăneni. În cadrul acestor şcoli au funcţionat o serie de dascăli
excepţionali, cărturari erudiţi cu contribuţii majore la dezvoltarea culturii româneşti,
amintindu-i aici pe Ioan Micu-Moldovan, Timotei Cipariu sau Augustin Bunea. Din
păcate, în zilele noastre, marcate profund de secularism şi globalism, ne amintim tot
mai puţin de rolul Bisericii Greco-Catolice şi a slujitorilor ei în istoria românilor.
Scopul acestui studiu este să scoată la lumină o personalitate a acestei biserici,
canonicul şi profesorul Ştefan Roşianu (1867-1937).
El s-a născut în 1 august 1867 la Băgău, comitatul Alba de Jos (azi sat în
com. Lopadea Nouă, jud. Alba), într-o familie de condiţie modestă, tatăl său, Teodor
Roşianu, fiind agricultor. Viitorul prelat a studiat în satul natal, însă formarea sa
intelectuală se datorează şcolilor Blajului, unde a absolvit cursurile Gimnaziului
Superior Greco-Catolic în anul 1889, primind certificatul de maturitate (testimonium
1
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maturitatis)2. Pregătirea sa academică a fost una deosebită. Între 1889-1893 a studiat
teologia la Seminarul din Blaj, iar ulterior, între 1894-1898, a învăţat la Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Cluj3. Astfel, Roşianu a avut atât
pregătire teologică, dar şi o formaţie juridică. El a fost hirotonit preot de către mitropolitul Victor Mihaly de Apşa la Blaj, în data de 9 iunie 1899, după ce anterior se
căsătorise cu Hortensia Leontina Laslo, fiica protopopului de Cluj, Ioan Laslo. A avut
un mariaj foarte scurt, deoarece soţia sa a murit în 11 ianuarie 19024.
Începuturile carierei lui Ştefan Roşianu sunt legate de domeniul didactic,
activând la şcolile Blajului. Între 1893-1894 a fost subprefect de studii la Internatul
Văncean, precum şi învăţător suplinitor la Şcoala superioară de fete. Până să fie
hirotonit, Roşianu s-a apropiat şi de domeniul juridic, iar între 1898-1899 a făcut
practică la Curtea de Apel din Târgu-Mureş. Debutul activităţii pastorale al lui
Roşianu a fost legat de oraşul Cluj, unde a fost numit capelan, dar şi catehet (profesor
de religie) la şcolile din cel mai important oraş al Transilvaniei (1899)5. A fost unul
dintre principalii colaboratori ai protopopului Elie Dăianu. Pentru o scurtă perioadă,
respectiv între septembrie 1901-august 1902, Roşianu a condus protopopiatul Cluj,
în calitate de administrator protopresbiterial. De asemenea, la Cluj, Roşianu a fost cel
care a pus bazele în anul 1902 a primei Reuniuni Mariane6.
La nivelul protopopiatului Cluj, Roşianu a desfăşurat o bogată activitate. El
a fost unul dintre creatorii ziarului Răvaşul (1903). De asemenea, s-a remarcat printro deosebit de bogată activitate pastorală la sate, care avea ca scop principal întărirea
în credinţă a agricultorilor români. Roşianu a fost cel care a iniţiat primele exerciţii
spirituale („misiuni poporale”), care s-au desfăşurat la Totelec (azi sat Gălăşeni, com.
Cuzăplac, jud. Sălaj) între 4-6 decembrie 19037. Această activitate o va continua pe
toată durata vieţii, remarcându-se ca unul dintre cei mai zeloşi şi buni predicatori din
Biserica Greco-Catolică. Fin intelectual, Ştefan Roşianu s-a înscris în ASTRA încă
din anul 1892. În perioada clujeană, Ştefan Roşianu a activat în despărţământul local,
unde a desfăşurat o la fel de bogată şi intensă activitate. Astfel, în 1903 a reuşit să
creeze o agentură a asociaţiunii la Feneş, însă nu a izbutit să facă acelaşi lucru şi la
Aghireşu 8 . Roşianu şi-a continuat exerciţiile spirituale la Dretea (sat în com.
Mănăstireni, jud. Cluj), între 31 martie-3 aprilie 1904. Această localitate nu a fost
Nicolae Brânzeu, Şcoalele din Blaj. Studiu istoric, Sibiu, ,,Tipografia’’, societate pe acţiuni,
1898, p. 131.
3
Şematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Romane de Alba
Iulia şi Făgăraş, pre anul Domnului 1900 de la Sânta Unire 200, Blaj, Tipografia Seminarului Archidiecesan, p. 762; Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti
din Transilvania şi Banat în epoca modernă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000,
p. 458, nr. 2.717; Idem, Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948), TârguMureș, Editura Universităţii ,,Petru Maior’’, 2007, p. 198, nr. 1.274.
4
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5
Mirela Popa-Andrei (coord.), Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română
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aleasă întâmplător, deoarece acolo făcea progres neoprotestantismul. El a oficiat
slujba Paraclisului Fecioarei Maria şi a predicat despre mărturisire, păcate şi virtuţi9.
Implicarea sa socială la Cluj a inclus şi apropierea faţă de Reuniunea sodalilor
români, participând la adunarea generală a acesteia din mai 1904 şi faţă de studenţii
români, în legătură cu care a luat parte la o serată literară, donând două coroane (3/16
mai 1904)10. La 11 septembrie 1904, în cadrul unei liturghii solemne, Ştefan Roşianu
şi-a luat rămas bun de la credincioşii din Cluj11.
În anul 1904 a revenit la Blaj, desfăşurând o bogată activitate în şcolile din
acest oraş românesc şi având o mare influenţă în formarea tinerilor. Astfel, a fost
spiritual (duhovnic) şi profesor la Seminarul Teologic, catehet la Institutul Pedagogic
(unde între 1907-1909 l-a înlocuit pe Alexandru Nicolescu), şi la Şcoala de aplicaţie,
unde studenţii îşi desfăşurau practica12. Conform Şematismului din 1906, Roşianu a
predat materii precum: Drept civil, Tipic bisericesc, Liturgică şi Pedagogie 13 .
Şematismul din 1911 l-a consemnat şi în calitate de secretar al Reuniunii arhidiecezane de misiuni sfinte, precum şi asesor în cadrul Tribunalului matrimonial de
a II-a instanţă14.
La Blaj, Ştefan Roşianu şi-a continuat seria de misiuni sfinte şi exerciţii
spirituale pe care le-a inaugurat la Cluj, devenind unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi
greco-catolici din Transilvania şi nu numai. Pentru a evidenţia această afirmaţie, vom
prezenta o serie de aspecte ale activităţii sale, pe care noi le-am considerat a fi mai
relevante. Între 16-19 martie 1905, la invitaţia viceprotopopului de Biia, Iosif Lita, şi
a parohului de Sâncel, Vasile Smigelschi, Ştefan Roşianu, alături de Alexandru
Nicolescu (viitorul mitropolit de Blaj), a ţinut exerciţii spirituale la Sâncel (azi în jud.
Alba), unde a rostit nouă predici 15 . Acest gen de activitate includea oficierea Sf.
Liturghii, predici pe diverse teme de actualitate spirituală, oficierea Paraclisului
Maicii Domnului, a slujbei parastasului, spovedanii şi împărtăşanii. Ştefan Roşianu
şi-a extins activitatea şi în afara teritoriului Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş,
respectiv în Banat, în aria de competenţă canonică a diecezei de Lugoj. Astfel, în
aprilie 1905, la invitaţia episcopului Vasile Hossu, Roşianu s-a aflat la Lugoj,
Ticvaniu Mare, Mânecat, Vărădia şi Oraviţa16.
În atenţia sa au intrat şi diferitele societăţi româneşti din Blaj, pe care le-a
susţinut şi în cadrul cărora a ţinut prelegeri de mai multe ori. La 29 octombrie 1905,
Roşianu a fost ales în Comitetul Reuniunii femeilor române din Blaj, pentru un
mandat de trei ani17. La serata literară organizată de Reuniunea meseriaşilor români
din Blaj în 26 noiembrie 1905, el a ţinut o prelegere intitulată „Despre criza în
Unirea, XIV, nr. 16/16 aprilie 1904, p. 156-157.
Răvaşul, II, nr. 22/22 mai 1904, Cluj, p. 94-95.
11
Ibidem, nr. 38/17 septembrie 1904, p. 161.
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Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, București, Editura Demiurg, 1994, p.
125.
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industrie18. Energia şi vigoarea de care acest cleric a dat dovadă au fost desebite. În
aprilie 1907, el a ţinut exerciţii spirituale la Cămăraşu (azi în jud. Cluj), în tractul
protopopesc Cătina, la care au participat credincioşi din satele Sâmbotelec, Sărmaşu
Mare, Sărmăşel, Balda, Năoiu. În cadrul evenimentului, Roşianu a ţinut 12 predici19.
Peste câteva zile, s-a aflat în localitatea Baru (azi în jud. Hunedoara), tractul Jiu, unde
a rostit zece predici20. Între 17-20 august 1907, Roşianu s-a aflat la Caşva (sat în com.
Gurghiu, jud. Mureş), tractul Reghin, unde din cauza aglomeraţiei distinsul orator a
fost nevoit să predice în faţa bisericii din localitate, iar în cadrul şederii sale acolo a
ascultat confesiuni, a împărtăşit credincioşii, a oficiat slujba parastasului, dar a vorbit
şi de problema votului universal, chestiune la ordinea zilei în Transilvania acelei
epoci21. În unele cazuri, exerciţiile spirituale ale părintelui Roşianu se îmbinau cu
sfinţirea unei biserici. La 21 septembrie 1907 a avut loc sfinţirea bisericii din Chizdia
(azi sat Coşarii, com. Brestovăţ, jud. Timiş), precedată de trei zile de exerciţii
spirituale ţinute de Roşianu, la care a participat şi protopopul de Orăştie, Valeriu
Traian Frenţiu (viitorul episcop). Roşianu a vorbit despre mai multe subiecte,
precum: mântuirea sufletului, păcat, mila divină, căsătorie şi concubinaj, beţie, combaterea viciilor şi Fecioara Maria 22 . Din punctul nostru de vedere, o deosebită
importanţă are evenimentul din 8 decembrie 1907, când Ştefan Roşianu a predicat la
Reuniunea meseriaşilor români din Blaj, unde a vorbit despre greve şi despre faptul
că relaţia muncitor-patron trebuie să aibă la bază morala creştină, încercând să
combată ideile socialiste, care pătrunseseră şi în Transilvania23. Alături de Ioan Bălan
(viitorul episcop de Lugoj), între 4-8 aprilie 1908 Roşianu a ţinut exerciţii spirituale
la Teiuş 24 . Devenind o personalitate exponenţială a Blajului, Ştefan Roşianu a
participat între 22-24 aprilie 1909 la prima adunare generală a Reuniunii de misiuni
sfinte, care s-a desfăşurat în oraşul de la confluenţa Târnavelor. În primul comitet al
acesteia a fost ales Ştefan Roşianu, alături de Elie Dăianu (protopop de Cluj), Iosif
Lita (protopop de Biia), Ariton Popa (protopop de Reghin) şi profesorii blăjeni
Alexandru Nicolescu şi Ioan Sâmpălean25. Între 18-21 august 1910, Roşianu, alături
de canonicul Ioan Coltor, i-a vizitat pe credincioşii din Petrilaca Română (azi
Petrilaca, sat în com. Cuci, jud. Mureş), protopopiatul Iernut26.
În afara misiunilor sacre, care i-au ocupat cea mai mare parte a activităţii, Şt.
Roşianu s-a implicat şi la nivelul mişcării naţionale româneşti din Transilvania. Acest
fapt a fost sesizabil cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul de la Budapesta din anul
1910, când alături de alţi corifei ai Blajului (canonicul Izidor Marcu, Vasile Suciu şi
profesorul Ioan Sâmpălean), l-a însoţit în turneul electoral pe Iuliu Maniu, care dorea
să ocupe un fotoliu de deputat în legislativul ungar27.
Ibidem, nr. 49/9 decembrie 1905, p. 409.
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Alături de Ioan Sâmpălean, Victor Macaveiu, Alexandru Nicolescu şi
Alexandru Rusu, în anul 1911, la Blaj, Ştefan Roşianu a înfiinţat revista Cultura
Creştină, una dintre cele mai valoroase reviste bisericeşti.
Membru al ASTRA încă din 1892, Roşianu a activat în despărţământul Blaj,
care a organizat numeroase prelegeri populare. La 26 martie 1911, la Bucerdea
Grânoasă, Crăciunelu de Jos şi Sâncel (toate azi în jud. Alba), profesorul Ştefan
Roşianu le-a vorbit românilor despre alcoolism, participând la aceste evenimente şi
Iuliu Maniu28.
Distinsul dascăl blăjean a avut o relaţie specială cu parohul greco-catolic de
la Vereşmort (azi Unirea II, com. Unirea, jud. Alba), Iuliu Căpâlneanu, despre care
am vorbit pe larg în vol. I al lucrării noastre. La invitaţia acestuia din urmă, Roşianu
a desfăşurat, în perioada 30 martie-2 aprilie 1911, misiuni populare la Vereşmort,
care au fost adresate atât clericilor, cât şi mirenilor. La acestea au asistat numeroşi
preoţi din acea zonă, unii dintre ei participanţi la Marea Unire, care au intrat în atenţia
noastră. Dintre aceştia îi amintim pe Gavril Pop, protopop de Arieş, Vasile Cerghizan,
paroh la Corpadea, şi Emil Pop, protopop de Ocna Mureş29. La scurt timp de la acest
eveniment, Roşianu, alături de Alexandru Nicolescu şi Ioan Coltor, au susţinut prelegeri populare la Mihalţ (azi în jud. Alba), în 14 mai 1911, fiind trimişi în acest sens
de despărţământul Blaj al ASTRA30.
O ştire vehiculată de ziarul Unirea, nr. 82 din 7 septembrie 1911, atestă faptul
că profesorul Şt. Roşianu a fost membru pe viaţă al Societăţii pentru fond de teatru31.
Roşianu nu şi-a neglijat activitatea caritabilă, donând în noiembrie 1911 o
coroană pentru Fondul casei împreunate cu hală de vânzare a Societăţii meseriaşilor
români din Blaj32. La 12 februarie 1912, în cadrul unul bal caritabil desfăşurat la Blaj,
Roşianu a donat două coroane pentru Fondul pentru ajutorarea studenţilor săraci şi
bolnavi33.
Foarte adesea, în predicile şi cuvântările sale profesorul Roşianu a biciuit
tarele societăţii vremii. Între 14-17 martie 1912, la Alecuş (sat în com. Şona, jud.
Alba), tractul Biia, a ţinut obişnuitele misiuni populare cu participarea protopopului
Iosif Lita, vorbind despre sudălmi, furt şi concubinaj34.
Presa epocii din Transilvania consemnează prezenţa lui Ştefan Roşianu,
alături de elita românească de ambele confesiuni, în 29 mai 1912, la marea adunare a
Partidului Naţional Român din Ungaria şi Transilvania desfăşurată la Alba Iulia, în
cadrul căreia a avut şi o calitate oficială, cea de verificator35.

Românii din Transilvania în luptele naţional-electorale de la începutul secolului al XX-lea,
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Ibidem, nr. 39/20 mai 1911, p. 358.
31
Ibidem, nr. 82/7 septembrie 1911, p. 5.
32
Ibidem, nr. 109/18 noiembrie 1911, p. 5.
33
Ibidem, XXII, nr. 24/5 martie 1912, p. 5.
34
Gazeta Transilvaniei, LXXV, nr. 60/15(28) martie 1912, p. 3; Unirea, nr. 34/28 martie 1912,
p. 5.
35
Gazeta Transilvaniei, nr. 108/18(31) mai 1912, p. 1.

212

Profesorul Ştefan Roşianu a fost apropiat de Valeriu Traian Frenţiu, devenit
în 1912 episcop de Lugoj. Revenit în Banat, Roşianu a ţinut noi exerciţii spirituale în
reşedinţa comitatului Caraş-Severin, între 17-21 martie 1913, tema fiind diferenţa
dintre preotul bun şi preotul rău36. La sfârşitul lunii aprilie 1913, Roşianu a participat
la sinodul protopopesc al tractului Morlaca, desfăşurat la Fildu de Mijloc (sat în com.
Fildu de Jos, jud. Sălaj), în cadrul căruia, dar şi ulterior, a ţinut misiunile populare. A
condus mai multe spovedanii şi împărtăşanii, o procesiune în cimitirul satului, a
predicat37.
Personalitate deosebit de activă, preotul Roşianu era nelipsit şi de evenimentele ASTRA. Astfel, în 7 septembrie 1913 a participat la adunarea generală a
despărţământului Blaj, care a avut loc la Bucerdea Grânoasă, unde a slujit Sf.
Liturghie, a predicat şi a fost ales în comitetul de conducere38.
O importantă sărbătoare din calendarul creştin putea fi pretextul pentru organizarea de misiuni populare. Între 14-16 septembrie 1913, la Sărbătoarea Înălţării
Sfintei Cruci, Roşianu s-a aflat, alături de canonicul Ioan Coltor şi protopopul de
Cătina, Ieronim Dănilă, la Ţăgşoru (sat în com. Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud). A
vorbit despre păcat, patimile lui Iisus Christos, Sf. Cuminecătură şi alcoolism39.
Ştefan Roşianu s-a făcut remarcat ca o puternică voce a comunităţii româneşti
în cadrul Congregaţiei generale a comitatului Alba de Jos, din care făcea parte. În
adunarea de primăvară din 30 martie 1914 de la Aiud, condusă de comitele suprem
Szász József, Roşianu a atras atenţia că noile statute ale Reuniunii de pompieri din
Blaj nu fuseseră încă aprobate de ministerul de resort de la Budapesta. De asemenea,
el a ridicat şi problema cârciumilor, care sunt deschise în timpul serviciului divin şi
a întrebat de ce inspectorul şcolar şi comisia administrativă îi suspendă din postul de
învăţător pe tinerii teologi absolvenţi 40 . Ulterior, în 20 aprilie 1914, Roşianu a
participat la adunarea generală extraordinară a Congregaţiei comitatense pentru
stabilirea cercurilor de votare în cele patru circumscripţii electorale ale comitatului
Alba de Jos. El a ţinut un discurs prin care a protestat faţă de convocarea adunării în
a doua zi a Sărbătorii Pascale, desconsiderând astfel marele praznic al românilor. De
asemenea, Roşianu a protestat şi faţă de planul de împărţire a cercurilor de votare,
care nu a fost comunicat în prealabil membrilor congregaţiei pentru a-l studia.
Propune (fără succes) suspendarea adunării şi convocarea alteia, dar în prealabil să
fie distribuit respectivul plan41.
În a şasea săptămână din Postul Mare (1914), alături de Ioan Coltor, Ştefan
Roşianu a desfăşurat misiuni populare la Făgăraş, în Vicariatul cu acelaşi nume42.
Neobosita activitate a lui Ştefan Roşianu a fost afectată de Primul Război
Mondial. El i-a ajutat pe cei aflaţi în nevoi şi a fost unul dintre preoţii greco-catolici
cei mai importanţi din conducerea centrală a Mitropoliei de la Blaj. A contribuit cu o
coroană în cadrul unei campanii organizate de Societatea meseriaşilor români din
Unirea, XXIII, nr. 34/3 aprilie 1913, p. 4.
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Blaj pentru distribuirea de haine copiilor săraci43. În anul 1916, în urma unei decizii
arbitrare a autorităţilor de la Budapesta, întreaga conducere centrală a Mitropoliei de
la Blaj a fost mutată la Oradea, oraşul de pe Crişul Repede găzduindu-l şi pe Ştefan
Roşianu. Interesant este faptul că, în perioada Marelui Război, Roşianu a urcat o
treaptă pe scara ascensiunii profesionale. În şedinţa Consistoriului arhiepiscopal din
ianuarie 1917, desfăşurată la Oradea, el a fost numit asesor consistorial 44 . La 24
ianuarie 1918, Ştefan Roşianu a participat la înmormântarea mitropolitului Victor
Mihaly de Apşa45.
Alături de elita ecleziastică şi intelectuală a Blajului, Ştefan Roşianu s-a implicat în evenimentele de dinaintea Marii Uniri, având partea sa de contribuţie la
realizarea acesteia. Astfel, el a fost membru al Consiliului Naţional Român din Blaj,
creat la 4 noiembrie 1918 şi condus de viitorul mitropolit Vasile Suciu46. Din presa
vremii aflăm că Roşianu, alături de căpitanul I. Muntean, a desfăşurat înainte de 14
noiembrie 1918 o misiune în mai multe localităţi (Cimbrud, Băgău, Hopârta, Silvaş,
Asinip, Ocna Mureş, Unirea II, Heria, Şilea, Herepea, Corneşti) cu scopul de a asigura
ordinea şi de a-i organiza pe românii de acolo47. La 22 noiembrie 1918 în cadrul adunării electorale a Cercului electoral Ocna Mureş din comitatul Alba de Jos, Roşianu
a fost ales delegat titular pentru Marea Adunare Naţională din 1 decembrie 1918,
având astfel ocazia să participe la cel mai important moment al istoriei românilor48.
În perioada interbelică, părintele Roşianu şi-a continuat munca începută
anterior la catedră, dar şi cea a misiunilor populare, activitatea sa fiind influenţată de
noul context politic, generat de crearea României Mari, care i-a oferit cadrul pentru
maxima ascensiune profesională. Roşianu a activat iniţial pentru reorganizarea vieţii
din Transilvania pe baze româneşti. La 14 mai 1919, alături de alţi reprezentanţi ai
Blajului, precum Alexandru Rusu şi omul de cultură Zenovie Pâclişanu, profesorul
Roşianu a participat la Cluj la Congresul preoţilor greco-catolici, care a luat în
discuţie mai multe subiecte: organizarea clerului, autonomia bisericii, educaţia
clerului, relaţia dintre şcoală şi biserică, situaţia materială a clerului49. În şedinţa
Marelui Sfat Naţional din 30 iulie 1919, Ştefan Roşianu a fost primit ca membru în
acest for provizoriu al puterii de stat din Transilvania, cu rol legislativ50. Distinsul
dascăl a participat şi la reorganizarea Partidului Naţional Român. În august 1919 a
luat parte la şedinţa de reorganizare a formaţiunii politice româneşti, de la Sibiu, iar
cu această ocazie a fost ales într-o comisie de zece membri51. Între septembrie 1919aprilie 1920, el a fost rectorul Internatului de băieţi din Blaj.
Ibidem, XXV, nr. 5/21 ianuarie 1915, p. 2.
Gazeta Transilvaniei, LXXX, nr. 8/21 ianuarie (3 februarie) 1917, p. 2.
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Unirea, XXVIII, nr. 7/31 ianuarie 1918, p. 1.
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1918 la români. Documentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România. 1 decembrie 1918,
vol. VII, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 105.
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Unirea, nr. de propagandă 5, 17 noiembrie 1918, p. 2.
48
Gazeta Oficială, publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi părţilor româneşti din Ungaria, nr. 1/1(14) decembrie 1918, Sibiu, p. 4; 1918 la români..., vol. VIII,
București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 25-26.
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La o dată care nu ne este cunoscută, profesorul a fost numit consilier în cadrul
Consiliului superior agricol de la Cluj. Astfel, a revenit la Cluj, unde, în afara postului
pe care l-a ocupat, Roşianu a ţinut cursuri catehetice la Universitatea din Cluj (1920)
pentru candidaţii la sluba de profesor de religie şi a făcut parte din comisia universitară pentru examinarea acestora. De asemenea, el a desfăşurat cateheze la Liceul
,,Regina Maria” şi conferinţe săptămânale la Internatul ţărănesc.
În anul 1921, Roşianu a fost distins cu titlul onorific de „camerar secret supranumerar” de către papa Benedict al XV-lea52. În acelaşi an, profesorul a fost numit
membru al Tribunalului disciplinar53. Se pare că Roşianu a avut şi o tentativă eşuată
de a intra în viaţa politică. La începutul anului 1922, Ordinariatul arhidiecezan din
Blaj a respins candidatura sa pentru Parlamentul României, fiind invocat interesul de
serviciu54.
Şematismul din 1923, primul editat de Biserica Greco-Catolică după Marea
Unire, consemna faptul că profesorul Roşianu şi-a păstrat demnităţile şi funcţiile
dobândite anterior, fiind un personaj foarte important din elita unită. Astfel, la acel
moment el era: asesor în cadrul Consistoriului Arhiepiscopal şi Mitropolitan, asesor
la Tribunalul matrimonial de a II-a instanţă pentru diecezele sufragane, membru al
Tribunalului disciplinar bisericesc, profesor la Academia Teologică din Blaj, spiritual, catehet la Şcoala de aplicaţie55.
Ştefan Roşianu nu a abandonat misiunile populare, al căror iniţiator a fost.
Între 29 martie-1 aprilie 1923 s-a aflat la Giuluş (sat în com. Ogra, jud. Mureş), alături
de prietenul său preotul Iuliu Căpâlneanu şi tânărul teolog Coriolan Pop 56. La 18
septembrie 1923, Roşianu participă la adunarea generală a Reuniunii de misiuni din
Arhidieceză, unde a citit o dare de seamă, arătând câte misiuni sfinte s-au ţinut în
ultimii trei ani57.
A continuat să fie foarte implicat în proiectele Bisericii Greco-Catolice, iar
în 1924 s-a creat Societatea Sfânta Unire, profesorul Roşianu făcând parte din primul
consiliu de administraţie al acesteia58. În anul 1925, distinsul dascăl încetează să mai
fie spiritual al Seminarului Teologic din Blaj şi devine spiritualul Congregaţiei
Surorilor Maicii Domnului de la Obreja59. Precizăm că aceasta era una dintre puţinele
congregaţii de surori din Biserica Greco-Catolică, fiind creată în 1921 la iniţiativa
mitropolitului Vasile Suciu.
Profesorul Roşianu a continuat să fie deosebit de activ şi la nivelul ASTRA.
În perioada interbelică a fost membru în Comitetul central, iar între anii 1925-1930 a
condus despărţământul Blaj.
La 10 iunie 1928, Ştefan Roşianu a participat la Cluj la jubileul de 25 de ani
a Reuniunii Sf. Maria, pe care a creat-o şi care a fost singura asociaţie feminină
Unirea, XXXI, nr. 25/18 iunie 1921, p. 3.
Ibidem, nr. 38/17 septembrie 1921, p. 4.
54
Ibidem, XXXII, nr. 7/18 februarie 1922, p. 4.
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Şematismul... pe anul 1923, Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1923, p.
8, 9, 10, 12, 14, 15.
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Unirea Poporului, V, nr. 16/22 aprilie 1923, Blaj, p. 2.
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Ibidem, nr. 37/23 septembrie 1923, p. 1.
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Unirea, XXXIV, nr. 41/11 octombrie 1924, p. 1.
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Ibidem, XXXV, nr. 39/26 septembrie 1925, p. 3.
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românească din oraşul de pe Someşul Mic până la Marea Unire. La această sărbătoare
au mai luat parte canonicul Ioan Coltor şi Ioan Bălan (viitorul episcop de Lugoj), ca
delegat al mitropolitului Vasile Suciu60.
Anul 1928 a fost pentru Ştefan Roşianu foarte benefic, el fiind numit canonic
prebendat în cadrul Capitlului Catedralei din Blaj, demnitate bisericească deosebit de
importantă, care-i asigura un loc în conducerea superioară a Bisericii GrecoCatolice61. A fost desemnat în acest oficiu în şedinţa Capitlului Catedralei blăjene din
23 iunie 1928 şi instalat la Sărbătoarea Sf. Apostoli Petru şi Pavel62.
Conform datelor din Şematismul pe anul 1929, Ştefan Roşianu deţinea următoarele demnităţi: canonic prebendat în cadrul Capitlului Catedralei din Blaj, asesor
la Tribunalul disciplinar bisericesc şi Tribunalul matrimonial de a II-a instanţă pentru
diecezele sufragane, preşedintele Comisiei catehetice mitropolitane şi profesor la
Academia Teologică63.
În Şematismul editat în anul 1932, distinsul dascăl era menţionat ca: „Reverendisimul Domn Ştefan Roşianu, Camerar papal, canonic Prebendat al Bisericii
Catedrale mitropolitane din Blaj, preşedintele Tribunalului matrimonial de a II-a
instanţă pentru diecezele sufragane, preşedintele Reuniunii arhidiecezane de misiuni
sfinte, director-spiritual al Congregaţiei de Surori ,,Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria”, membru al Comisiunii arhidiecezane pentru revederea cărţilor
liturgice şi corale, Controlorul Administraţiunii Centrale Capitulare, Directorul
Tipografiei şi Librăriei seminariale, asesor la Tribunalul disciplinar bisericesc, la
Exactoratul arhidiecezan şi la Consistoriul arhiepiscopesc şi mitropolitan”64.
Una dintre cele mai importante asociaţii care s-au bucurat de sprijinul şi colaborarea lui Ştefan Roşianu a fost Asociaţia Generală a Românilor Uniţi (AGRU),
înfiinţată în 1929. În octombrie 1934, Roşianu a participat la serbările AGRU de la
Lugoj65.
Suprema recunoaştere profesională pentru profesorul Roşianu a avut loc la
sfârşitul vieţii sale, dar din păcate el nu s-au putut bucura mult timp de ea. Între 19361937 a fost rectorul Academiei Teologice din Blaj. Din păcate, la 23 decembrie 1937
canonicul Ştefan Roşianu s-a stins din viaţă la Bucureşti. A fost adus la Blaj şi îngropat în ziua de Crăciun a anului 193766. Opera profesorului Roşianu nu are dimensiuni
foarte întinse. El a publicat o serie de cărţi de autor sau în colaborare: Alcoolismul
(împreună cu canonicul Izidor Marcu; 1907); Sfaturi pentru ţărani şi vieaţa sf. Isidor
(prelucrată după I.P. Tousaint; 1907); Elemente de liturgică pentru şcolile poporale
(1912); Catehismul catolic (împreună cu Alexandru Rusu; 1912); Istoria bisericească, pentru şcolile poporale (1913); Tipicul arhieresc (1913); Tipicul bisericesc
(în colaborare cu Victor Boier şi Aron Papiu; 1914). Aprecierile pentru activitatea lui
Clujul, anul VI, nr. 21-22, 10 iunie 1928, Cluj, p. 2; Unirea, XXXVIII, nr. 24, 16 iunie 1928,
p. 1-2.
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Ştefan Roşianu au fost la superlativ. A fost gratulat în presa transilvăneană a epocii
cu expresii precum: „acest apostol norocos al tractului nostru”67; „zelosul duhovnic
al seminarului arhidiecesan”68; „Părintele Roşian, ca de multe alte ori, aşa şi acum sa dovedit de un predicator excelent şi de un cunoscător iscusit al trebuinţelor sufleteşti
şi temporale ale poporului nostru”69; „neobositul părinte spiritual: Ştefan Roşian”70;
„Părintele Roşian ca întotdeauna a fost la culmea chemării sale”71; „a fost distins un
om al muncii, preotul cel mai activ al Arhidiecezei”72. Statul român a recunoscut
munca intensă a profesorului Roşianu şi l-a răsplătit cu Ordinul ,,Coroana României”,
în grad de cavaler, Medalia ,,Răsplata Muncii pentru Biserică”, Ordinul ,,Ferdinand”,
în grad de cavaler. În planul activităţii gazetăreşti, Ştefan Roşianu a publicat în ziarele
Gazeta Transilvaniei (Braşov), Unirea (Blaj), Răvaşul (Cluj), Cultura Creştină
(Blaj).

Unirea, XIII, nr. 50, 12 decembrie 1903, p. 485.
Răvaşul, III, nr. 13, 1 aprilie 1905, p. 53.
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SEXTIL PUȘCARIU ȘI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. ANUL 1914
Petre DIN1
SEXTIL PUSCARIU AND THE WORLD WAR I. YEAR OF 1914
ABSTRACT
Sextil Puscariu was an outstanding personality of the Romanian culture, a linguist,
philologist and literary historian as well. The Austrian Hungarian state of war against Serbia
indicates the beginning of the First World War, a solution in support of Franz Joseph the
emperor even if he had doubts upon its consequences. The influence of the German schools
which he had attended to and his status of being an Austrian-Hungarian citizen determined
him to accept the command of empowering under the Hungarian pennant. It is significant the
fact that during the mobilisation he was together with his family at Techirghiol, but the feeling
of his duty forced him to go back to Transylvania, Brasov.
The war involves unavoidably changes as regards the mentality level of the fighters
who were involved into the conflict. The Transylvanian intellectual feels in a painful way the
abatement of the freedom of speech, action and soul alienation that go with any conflict. Sextil
Puscariu takes an account of the propaganda effects imposed by the authorities and analyses
the policy of maintaining the internal unity of the Austrian-Hungarian administration.
His memories are a genuine historical document because they give back to the
readers the historical events conducted during the World War I , during the Great Union from
1918 but the later on period too. The daily notes highlight both the events of the war but the
spirit feelings, Puscariu`s inner thoughts, confronted with the difficulties and doubts of the
conflict.
Keywords: Sextil Puscariu, the Austrian Hungarian, Franz Joseph the emperor, the
Transylvania, World War I.

Obiectul acestui studiu îl reprezintă evocarea mentalităţii şi a atitudinilor lui
Sextil Puşcariu faţă de izbucnirea Primului Război Mondial şi a impactului operaţiunilor militare din anul 1914 la nivelul sensibilităţii sale.
Pentru o percepţie adecvată a acestui studiu am considerat că se impune o
prezentare sumară a biografiei sale. Născut la 4 ianuarie 1877 la Braşov, S. Puşcariu
a fost o personalitate remarcabilă a culturii române, în aceeaşi măsură lingvist, filolog
şi istoric literar. Calităţile ştiinţifice l-au impus ca docent la Universitatea din Viena,
apoi profesor la Universitatea din Cernăuţi şi ulterior membru deplin al Academiei
Române. Treptat se afirmă ca un întemeietor de şcoală, cu discipoli, se impune prin
prestaţia ştiinţifică, numărându-se printre filologii consacraţi ai momentului: Matteo
Bartoli, Belulovici, Byhan2.

Profesor, doctor în istorie, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”, Avrig;
e-mail: petre_din@yahoo.com.
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Ion Bulei, Cuvânt înainte, în Sextil Puşcariu, Memorii, București, Editura Minerva, 1978, p.
VI-VII.
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Sextil Puşcariu a fost primul rector al Universităţii clujene, a creat Muzeul
Limbii Române (1919), a creat Primul Institut de Lingvistică din România, Societatea
Etnografică Română (1923), a editat revista Dacoromania (1920-1940, 1941-1948).
A coordonat lucrările la Dicţionarul limbii române, din care a publicat primele trei
volume, şi la Atlasul lingvistic român3.
În concepţia lui Ion Bulei, redactarea Memoriilor lui Sextil Puşcariu coincide
cu debutul Primului Război Mondial. Abordarea sa memorialistică este o sursă importantă pentru înţelegerea mai exactă a stărilor de spirit ale beligeranţilor, maniera
de a gestiona chestiunile militare ale unor ofiţeri, dorinţa de a pleca în permisie şi
sentimentul general al insecurităţii.
Accentuarea spiritului revanşard francez, iredentismul slav, pangermanismul, antagonismul dintre diversele grupuri etnice în interiorul Imperiului AustroUngar au contribuit la crearea unui climat de insecuritate colectivă în Europa. Pe acest
fundal se produce atentatul de la Sarajevo, care va reprezenta pretextul izbucnirii
primei conflagraţii mondiale. La 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, aflat în
vizită în Bosnia, provincie majoritar sârbă încorporată imperiului în 1908, este
victima atentatului lui Gavrilo Princip. Prin asasinarea moştenitorului tronului s-a intenţionat chiar slăbirea monarhiei, legătură simbolică sau reală, care asigura unitatea
vastului imperiu. În plus, Franz Ferdinand este mai receptiv la reforme, dar este ferm
împotriva naţionalismelor care ameninţau unitatea Imperiului Austro-Ungar4.
Declaraţia de război împotriva Serbiei a avut ca obiectiv reafirmarea poziţiei
Austro-Ungariei ca mare putere independentă în Europa. Asasinatul de la Sarajevo a
determinat Monarhia să acţioneze şi în favoarea războiului s-a pronunţat chiar şi
împăratul Franz Joseph, deşi se temea de consecinţele sale5.
Influenţa şcolilor germane pe care le frecventează şi ipostaza de cetăţean
austro-ungar l-au determinat să accepte înrolarea sub flamura habsburgică. Sentimentul datoriei faţă de „bunul împărat”6 a funcţionat ireproşabil la Sextil Puşcariu.
În ciuda faptului că este membru titular al Academiei Române, această realitate nu-i
diminuează loialitatea faţă de împărat la izbucnirea conflictului. „Între toate sentimentele ce mă stăpâneau, unul singur domina: sentimentul datoriei. Raţiunea nu avea
voie să vorbească. Orice alt raţionament trebuia să înceteze din momentul când stările

Enciclopedia Universală Britannica, vol. 12, București, Editura Litera, 2010, p. 321.
Antonella Astorri, Patrizia Salvatori, Istoria ilustrată a Primului Război Mondial, București,
Editura Enciclopedică RAO, 2005, p. 13-16.
5
A.J.P. Taylor, Monarhia habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a AustroUngariei, București, Editura A.L.L.F.A, 2000, p. 197-199.
6
Pentru sintagma mitul „bunului împărat”, vezi: Toader Nicoară, Transilvania la începuturile
timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 1997, p. 209-221; Simona Nicoară, Mitologiile Revoluţiei paşoptiste,
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 206-211; Ioan Cârja, Les roumains de
Transylvanie et l′ Empire des Habsburgs dans la periode 1848-1851. Entre realite et imaginaire, în: „Studii de Istorie a Transilvaniei”, coordonatori Ionuţ Costea, Valentin Orga, ClujNapoca, Editura Accent, 2000, p. 231-244; Mirela Andrei, Românii ardeleni şi împăratul austriac. Avatarurile mitului „bunului împărat” de la sfârşitul secolului al XVIII-lea în perioada
paşoptistă, în: „Revista Bistriţei”, XV, Cluj-Napoca, 2001, p. 215-223.
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excepţionale erau decretate şi dintre toate convenţiile omeneşti, cea mai monstruoasă,
care te mâna la moarte fără să ai dreptul de a protesta, era cea recunoscută de toţi”7.
Este de menţionat faptul că în momentul decretării mobilizării generale,
Sextil Puşcariu se afla cu familia în vacanţă la Techirghiol, în Vechiul Regat. Sentimentul datoriei îl determină să se reîntoarcă în Transilvania, la Braşov, unde este
concentrat ca ofiţer în armata austro-ungară. Referindu-se la reacţia românilor faţă de
ordinul de mobilizare din anul 1914, Liviu Maior considera că era un răspuns
concordant cu loialismul dinastic cultivat de mai mult de un secol, iar intelectualii
români chemaţi sub arme afirmau deschis acest sentiment8.
Încercând să explice comportamentul loialist al românilor, Ioan Bolovan
aduce drept argument în favoarea procesului revendicativ al elitei politice româneşti
la sfârşitul conflictului, ideea că la mobilizarea decretată românii au fost printre cei
mai disciplinaţi, dovedindu-şi astfel fidelitatea faţă de împăratul Franz Joseph şi Casa
de Austria. Sentimentul de loialism faţă de împărat era atât de puternic în mentalitatea
unora dintre români încât cei care erau plecaţi din Transilvania în Vechiul Regat s-au
reîntors acasă doar pentru a răspunde ordinului de mobilizare şi pentru a se înrola în
armata imperială9.
Sextil Puşcariu are şansa să evite rigorile războiului datorită intervenţiei
regelui Ferdinand al României la Curtea de la Viena. Şansa este ratată ca urmare a
unui nefericit concurs de împrejurări, iar pentru Sextil Puşcariu începe perioada de
deplasări prin Transilvania, pe frontul sârbesc şi, ulterior, pe frontul italian10. Războiul aduce cu sine modificări la nivelul combatanţilor implicaţi în război.
Intelectualul transilvănean resimte diminuarea libertăţii de exprimare, de acţiune şi
alienarea sufletească ce însoţeşte orice conflict. Imposibilitatea de a-şi gestiona
singur acţiunile, devalorizarea fiinţei umane sunt teme care revin frecvent în
Memoriile sale: „Deprins să fii stăpân pe toate acţiunile tale, să porţi consecinţele
paşilor tăi gândiţi, să-ţi croieşti singur soarta – acum deodată ai devenit unealtă, care
trebuie să asculţi fără dreptul de a protesta, să mergi în necunoscut, să nu fii întrebat
şi să nu ştii ce poate aduce ceasul următor, să fii obiect, maşină, slugă oarbă a unui
superior cu toane, pe care îl ştii mărginit. Simţul acesta, că de-acum altul dispune de
tine, de viaţa ta chiar, apăsa ca un coşmar asupra mea”11.
Plecarea soldaţilor şi a tehnicii militare pe front sunt momente care îi conferă
lui Sextil Puşcariu psihoze de eroism şi sărbătoare sufletească. Trenuri împodobite,
soldaţii cântând, ofiţerii care consumau alcool, erau aspecte cotidiene ale deplasărilor
militarilor în direcţia frontului. Începutul războiului a impus schimbări ale vieţii
cotidiene în oraşe, care s-au adaptat noilor exigenţe impuse de raţionalizarea
resurselor alimentare 12 . Astfel, oraşul Braşov resimte ritmul trepidant al vieţii de
război şi al dificultăţilor în aprovizionare. Conflictul amplifică necesităţile, creşterea
Sextil Puşcariu, Memorii, București, Editura Minerva, 1978, p. 7.
Liviu Maior, Habsburgi şi români De la loialitatea dinastică la identitate naţională,
București, Editura Enciclopedică, 2006, p. 127.
9
Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie,
moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015, p. 28-29.
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preţurilor, devalorizarea monedei. Viaţa cotidiană în timp de război fixează alte reguli
decât cele în perioadele de pace. Aprovizionarea cu alimente devine o prioritate în
viaţa oricărui cetăţean. Conservele, salamul, coniacul, stofa de haine militare devin
tot mai scumpe şi dificil de procurat13.
Relatările lui Sextil Puşcariu consemnează preţioase informaţii despre viaţa
soldaţilor şi a populaţiei civile din Braşov. Ungurii străbăteau străzile oraşului
manifestându-şi ura împotriva Serbiei. cântând Kutya Szerbia, iar în restaurante, mai
ales în grădinile lor, populate de ofiţeri, se cânta imnul împărătesc austriac, cel
unguresc sau Die Wacht am Rhein. Cu scrupulozitatea sa caracteristică, intelectualul
transilvănean remarca faptul că se cânta mai rar şi Deşteaptă-te române!, iar tinerilor
li se permitea să-şi împodobească chipiul cu tricolor. În această strategie a câştigării
bunăvoinţei românilor, părintele Saftu a sfinţit un steag tricolor utilizat pe câmpul de
război de către o companie românească. În pofida acestei disponibilităţi spre compromis a oficialităţilor, soldaţii români încadraţi între honvezii unguri erau bruscaţi
şi înjuraţi de către aceştia şi obligaţi să cânte Kutya Szerbia14.
Specific războiului este şi transformarea presei din instrument de informare
în mijloc de propagandă. Ziarele sunt investite cu rolul de a consolida sentimentul de
mândrie naţională, informaţiile sunt filtrate şi voalate când desfăşurarea operaţiunilor
militare riscă să genereze sentimente de îndoială şi pesimism15. Presa reflectă ciocnirile sângeroase de pe frontul sârbesc, dar în curând interesul cititorilor era focalizat
asupra celorlalte fronturi. Intrarea în război a Angliei nu a produs în Braşov un ecou
deosebit, dar gazetele germane considerau că evenimentului trebuia să i se acorde o
atenţie specială. Astfel, pe străzile oraşului cântecul Kutya Szerbia era înlocuit cu
Gott strafe England !16.
Înaintarea rapidă a trupelor germane în Belgia şi ulterior în Franţa, a generat
un entuziasm deosebit. Sextil Puşcariu, echidistant în Memoriile sale, afirmă că în
mentalul braşovenilor nu existau sentimente de ură la adresa francezilor, ci de
compasiune şi de simpatie, totuşi victoriile armatei germane le consolidau moralul.
„Minunile „Berthei celei grase” se povesteau din gură în gură. Aceste tunuri straşnice,
precum şi mortierele austriece de 30 1⁄2 se credea că vor aduce victoria. Împăratul
Wilhelm spusese că Parisul va cădea şi pacea se va iscăli înainte ca frunzele să pice
de pe copaci şi deci lumea îşi bătea joc de englezii care vorbeau că războiul va dura
3 ani”17.
În contextul războiului presa se alătura celorlalte instituţii menite să contribuie la obţinerea victoriei. Succesele sunt prezentate în detalii publicului larg avid
de informaţii, în timp ce eşecurile sunt minimalizate şi reliefate ca retrageri strategice.
Astfel, Sextil Puşcariu, corect informat asupra operaţiunilor militare, sesizează
stoparea ofensivei germane în Franţa. Acesta subliniază intensitatea emoţională,
speranţele, temerile insinuate în sensibilitatea colectivă de presa Braşovului. Victoria
francezilor de la Marna a fost prezentată ca o „mică înfrângere” şi o retragere de
aceeaşi amploare. În ciuda faptului că victoria de la Marna a modificat cursul
S. Puşcariu, op. cit., p. 13.
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războiului, Puşcariu subliniază că opinia colectivă a braşovenilor nu a receptat ca
atare victoria armatei franceze condusă de Joffre. În schimb, evenimentul a fost
perceput ca începutul războiului de uzură, iar gazetele nu mai prezentau acelaşi
interes pentru publicul braşovean18.
Dacă la nivelul imaginarului colectiv braşovean armata germană era prezentată ca fiind disciplinată, dotată cu armament şi muniţie modernă şi condusă de
strategi militari remarcabili, armata austriacă era percepută ca fiind mai puţin
pregătită, iar ofiţerii erau incapabili. Ca atare, ritmul luptelor era mai alert în Galiţia,
unde armatele ruseşti înaintau în detrimentul celor austriece. În acest context,
gazetele prezentau informaţii lacunare, echivoce pentru a nu genera demoralizare la
nivelul publicului. Presa abundă în informaţii în momentul în care generalul
Hindenburg a obţinut victoria împotriva trupelor ruseşti la Lacurile Mazuriene19.
Simona Nicoară menţionează că ideea de datorie şi de sacrificiu în numele
naţiunii presupune o grandoare morală. Războiul reprezintă lupta pe viaţă şi pe
moarte pentru că o naţiune poate dispare sau poate supravieţui nu doar prin intermediul unei forţe materiale, cât mai ales printr-o forţă morală. Eroul este cel care se
sacrifică pentru patrie şi naţiune, fiind modelul de autoritate în societate 20. Sextil
Puşcariu menţiona că primii răniţi erau receptaţi în ipostaza de eroi, încât provocau
invidie tuturor pentru nimbul de vitejie dobândit. La nivelul sensibilităţii colective se
considera că aceştia şi-au îndeplinit datoria şi pot aştepta, ca reconvalescenţi, sfârşitul
războiului: „Dar în curând, bieţii de ei, aveau să fie vindecaţi şi retrimişi la front, iar
la gară nu mai ieşea nimeni întru întâmpinarea multelor transporturi de răniţi”21.
Caracteristic stării de război este nu numai limitarea libertăţii de informare,
ci şi cenzura22. Sextil Puşcariu inventariază atent efectele propagandei impuse de
autorităţi şi analizează minuţios detaliile politicii de menţinere a coeziunii interne a
administraţiei austro-ungare. Semnificativ în acest sens sunt interdicţiile de a-i vizita
pe răniţi pentru a nu fi informaţi cu privire la realitatea derulării operaţiunilor militare.
În condiţiile cenzurii, impresiile răniţilor puteau genera incertitudini şi pesimism.
Soldaţii şi ofiţerii răniţi mărturiseau despre lipsa de experienţă a ofiţerilor austroungari, despre experienţa trupelor ruseşti din războiul ruso-japonez din 1904-1905,
despre eficacitatea tunurilor ruseşti care trăgeau cu două mii de metri mai mult decât
ale austriecilor, despre faimoasele exemple de eroism ale cazacilor, despre numărul
impresionant al armatelor ruseşti şi despre ordinele stupide date de ofiţerii superiori
care nu puteau fi executate23. „Dar mai multă groază băga în noi zăpăceala comandanţilor austrieci, care îşi pierduseră capul. Era vremea când fiecare striga şi orice
superior era gata să tragă cu cu revolverul în inferior”24.
O temă frecventă a presei braşovene este reprezentată de atitudinea României
faţă de conflict. În contextul în care Italia îşi declarase neutralitatea, gazetele proIbidem.
Ibidem, p. 15-16.
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nunţau cu simpatie crescândă numele lui Petre Carp, unul dintre susţinătorii ideii de
intrare a României în război alături de Puterile Centrale, în timp ce personalităţile lui
Take Ionescu, Nicolae Filipescu şi mai ales principesei Maria erau reflectate cu
adversitate şi groază, saşii sperând încă în alăturarea României la Puterile Centrale.
Personalitate cu un vast orizont cultural, Sextil Puşcariu vehiculează ideea că speranţa
saşilor era regele Carol I. Informaţiile ediţiilor speciale ale gazetelor vizând moartea
regelui, i-au consolidat convingerea că România va opta în favoarea războiului împotriva Austro-Ungariei25.
În acest context, Ioan Bogdan, cu preocupări în domeniul filologiei şi istoriei,
i-a solicitat permisiunea lui Sextil Puşcariu de a interveni prin intermediul Academiei
Române la regele Ferdinand pentru a fi transferat în sectorul sedentar, având obligaţia
de a elabora o lucrare a Academiei, patronată de rege. Ferdinand a intervenit la
ministrul austro-ungar din Bucureşti, contele Ottocar Czernin. Acesta a înaintat
intervenţia sa la forurile superioare, iar la câteva zile după ce Sextil Puşcariu plecase
pe front, a sosit o telegramă din Casovia ca acesta să fie mobilizat la frontul sedentar.
Comandantul bateriei de artilerie dacă l-ar fi rechemat, ar fi trebuit să plece el în locul
lui Puşcariu, deoarece nu mai era alt ofiţer fără destinaţie specială şi deci a telegrafiat
că reputatul filolog plecase cu o destinaţie necunoscută26.
Deplasarea contingentului de voluntari de la Braşov la Cisnădie nu aduce
noutăţi în viaţa cotidiană a lui Sextil Puşcariu. Relatările sale consemnează chefurile
zgomotoase ale ofiţerilor, jocul de cărţi şi discuţii focalizate pe operaţiunile militare
ale armatei austriece. Rutina vieţii de garnizoană l-a determinat să identifice remediul
împotriva sedentarismului prin lectură. Citeşte romanele lui Maupassant şi Prévost,
încercând o detaşare de evenimente. Tema războiului este prezentă în Memoriile sale
prin informaţii preluate din gazete sau în conversaţiile cu ceilalţi ofiţeri. După
cucerirea Belgradului de către armata condusă de generalul Potiorek, pe care „îl
depusese la picioarele lui Franz Joseph”, peste numai câteva zile a trebuit să evacueze
Serbia în debandadă, lăsând zeci de mii de prizonieri27.
Relatările sale sunt momente de introspecţie şi de oglindire a realităţii
influenţate de efectele lecturilor şi ale solitudinii asumate. Descrierile abundă în fapte
mărunte, observaţii banale, care în aparenţă sunt prea puţin înrudite cu războiul. În
fapt, acest evenimenţial înseamnă războiul, aşa cum l-a cunoscut Sextil Puşcariu.
Odată cu aceste precizări, intelectualul transilvănean ne informează asupra rolului
redus al descrierilor operaţiunilor militare şi al armamentului în prezentările sale.
„Poate tocmai rolul redus pe care îl vor avea descrierile luptelor sângeroase şi rarele
bubuituri de tunuri şi puţinul lătrat al mitralierelor să facă cartea aceasta mai plăcută
la citit şi mai veridică. Cu condiţia, fireşte, ca să izbutesc să fiu sincer în reportajele
mele şi să nu lipsească descrierilor mele atmosfera, acel aer transparent care la un
peisagist face valoarea unui tablou”28.
Imaginarul lui Sextil Puşcariu relevă aprioric necesitatea conştiinţei datoriei
îndeplinite. Ajuns în localitatea Jozseffalva, în ipostaza de ofiţer de rezervă, a trebuit
să rezolve multiple chestiuni de aprovizionare a trupelor cu alimente şi cai. Cheltuirea
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judicioasă a banilor exprimă probitatea morală şi onestitatea sa. Calculele complicate
introduse în contabilitatea militară impun responsabilităţi asumate de filologul transilvănean. În pofida reglementărilor precise sesizează şi existenţa unor ofiţeri care
profitau de dificultăţile inerente conflictului îmbogăţindu-se: „Mi-ar fi fost uşor să
pun şi eu în fiecare lună cel puţin 20.000 de coroane la buzunar sau să-i joc în cărţi
ca ceilalţi, sub ochii binevoitori ai comandantului, colonelul Watunauer, care „chibiţa” la jocurile de hazard, unde erau în casă zeci de mii de coroane. Preferam însă ca
banii economisiţi să-i întrebuinţez pentru cai, care înotau în fân – până la genunchi şi
erau graşi pepene. Cu toate astea, când am lichidat casa, aveam saci întregi de orez şi
cafea pe care îi cinstii urmaşilor mei”29.
Analizând conţinutul acestui text, putem sesiza cu certitudine existenţa
sentimentului unei înalte datorii şi al unei nobile responsabilităţi. Educat în spiritul
disciplinei şi al rigorii faptelor impuse de şcoala germană, cucerit de fervoarea
idealurilor naţionale, imprimate de ambianţa culturală a Braşovului, Sextil Puşcariu
este dominat de sentimentul datoriei faţă de monarhia austro-ungară. Este mobilizat
şi participă la serviciul de aprovizionare din spatele frontului, fapt ce-i conferă timp
pentru a-şi relua ocupaţiile intelectuale. Onestitatea şi scrupulozitatea în îndeplinirea
datoriei este o constantă de-a lungul perioadei de război. Refuzul tentaţiei îmbogăţirii
facile, aşa cum reiese din precedentul citat, responsabilitatea asumării conştiente a
faptelor argumentează moralitatea şi demnitatea personalităţii sale.
Alt subiect reflectat în Memorii este acela că războiul va fi de scurtă durată.
În acest sens, Antonella Astorri și Patrizia Salvatori menţionează că marea iluzie spre
care converg aspiraţiile tuturor combatanţilor în august 1914, este aceea că se vor
întoarce la casele lor înainte de sărbătorile Crăciunului 30 . Impresiile lui Sextil
Puşcariu surprind sentimentul general de oboseală pe care îl incumbă efortul unui
război, că violenţele şi vărsările de sânge vor înceta şi se va instaura pacea universală.
Spirit pacifist, detectează cu timiditate indicii prevestitoare ale păcii mult aşteptate.
Într-o scrisoare adresată soţiei sale, Eleonora, din 19 decembrie 1914, i se confesează
cu entuziasm în speranţa că finalul războiului va fi la sărbătoarea Bobotezei. Acelaşi
deziderat al sfârşitului războiului este enunţat şi în scrisoarea din 14 decembrie 1914:
„Ieri a fost a suta zi de când a început războiul. Să sperăm că nu vor mai trece multe
până la sfârşitul lui”31.
Memoriile sunt un autentic document istoric, căci ele restituie cititorilor
evenimente istorice desfăşurate în timpul Primului Război Mondial, în timpul Marii
Uniri de la 1918, dar şi a perioadei ulterioare. Acestea reliefează deplasările sale prin
Transilvania, mai concret prin Braşov, Cisnădie, apoi deplasarea pe frontul italian,
acţiuni care îi certifică sentimentul datoriei faţă de Austro-Ungaria. Informaţiile sunt
şi mai interesante din perspectiva istoricului, cu cât Sextil Puşcariu menţionează că
în prezentarea evenimentelor a evitat impunerea unor predicţii asupra derulării operaţiunilor militare, ci şi-a propus să reliefeze impactul acestora asupra sensibilităţii
unui român, care a luptat într-un război străin de interesele sale naţionale: „Pe mine
nu m-au preocupat evenimentele mari ce au umplut anii 1914-1918, ci am vrut să arăt
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cum ele s-au răsfrânt în sufletul unui român care a luptat pe frontul celălalt, în Alsacia
şi Lorena românească, şi gândurile ce le-au stârnit aceste lupte, văzute din perspectiva
limitată a luptătorului pe o porţiune mică de teren”32.
Un aspect semnificativ al Memoriilor îl reprezintă corespondenţa cu soţia sa,
Eleonora. Sextil Puşcariu reuşeşte să-şi stopeze trăirile prezentului preferând să
trăiască în viitor. Existenţa sa solitară refuză frecventarea băilor de la Hárkány, a
cafenelelor şi a cinematografului, optând în favoarea lecturii. Corespondenţa dintre
cei doi soţi, scrisă sub impresia imediată a evenimentelor, are o prospeţime şi o sinceritate totală. Scrisorile exprimă sentimentul constant al iubirii pe care distanţa şi
singurătatea vieţii de soldat îl amplifică33. O infuzie de optimism sănătos îi imprimă
prezentului său să accepte ideea că nu este atât de importantă durata conflictului, cât
ca acesta să se încheie în mod fericit pentru familia lor: „Ţină războiul cât de mult,
numai sfârşitul să fie bun pentru noi”34.
Însemnările cotidiene evidenţiază stările de spirit, reflecţiile lui S. Puşcariu,
confruntat cu dificultăţile şi incertitudinile războiului. Corespondenţa dintre soţi
devine în acest context un barometru al intensităţii iubirii, aşa cum reiese din însemnarea sa din 14 XII 1914: „Mă întrebi ce să-mi aduci? N-am lipsă de nimic, decât
de voi, şi dacă te aduci pe tine îmi faci cel mai frumos prezent”35.
Ajuns la finalul actualului studiu, am considerat că se impune formularea
următoarelor concluzii:
Sextil Puşcariu a fost personalitate remarcabilă a culturii române, în aceeaşi
măsură lingvist, filolog şi istoric literar. Declaraţia de război a Austro-Ungariei
împotriva Serbiei marchează începutul Primului Război Mondial, soluţie în favoarea
căreia s-a pronunţat şi împăratul Franz Joseph, chiar dacă avea incertitudini asupra
consecinţelor sale. Influenţa şcolilor germane pe care le frecventase şi ipostaza de
cetăţean austro-ungar l-au determinat să accepte ordinul de mobilizare sub flamura
habsburgică. Este semnificativ faptul că în momentul decretării mobilizării se afla cu
familia sa la Techirghiol, dar sentimentul datoriei îl determină să se reîntoarcă în
Transilvania, la Braşov, unde este concentrat.
Războiul implică în mod inevitabil modificări la nivelul mentalităţii combatanţilor implicaţi în conflict. Intelectualul transilvănean resimte în mod dureros
diminuarea libertăţii de exprimare, de acţiune şi alienarea sufletească ce însoţeşte
orice conflict. Sextil Puşcariu inventariază efectele propagandei impuse de autorităţi
şi analizează politica de menţinere a coeziunii interne a administraţiei austro-ungare.
Memoriile sale sunt un autentic document istoric, căci ele restituie cititorilor evenimentele istorice derulate în timpul Primului Război Mondial, în timpul Marii Uniri
de la 1918, dar şi a perioadei ulterioare. Însemnările cotidiene evidenţiază atât
evenimentele războiului, dar şi stările de spirit, reflecţiile lui Sextil Puşcariu, confruntat cu dificultăţile şi incertitudinile conflictului.
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CORESPONDENȚA DE RĂZBOI DIN ARHIVA MUREȘENILOR –
ASPECTE PRIVIND SERVICIILE POȘTALE
Marinela Loredana BARNA1
WAR CORREPONDENCE FROM MURESENILOR ARCHIVE –
ASPECTS OF POSTAL SERVICES
ABSTRACT
Aurel A. Mureșianu (1889-1950), the son of Phd. Aurel Mureșianu (1847-1909), was
a reserve officer during the First World War.
In Mureșenilor Archive are kept 501 documents − war correspondence from 19141918, consisting of postcards, letters and telegrams. To these are added a number of 94
documents from 1919-1920. The correspondence is carried out between three members of the
Mureșianu family: Aurel A., his mother - Elena (1862-1924) and his sister - Elena Aida (18911956).
Keywords: war correspondence, postal services, Mureșenilor Archive, First World
War, Aurel A. Mureșianu.

Aurel A. Mureșianu (1889-1950), fiul lui dr. Aurel Mureșianu (1847-1909),
a fost ofițer în rezervă în timpul Primului Război Mondial. Corespondența acestuia,
păstrată în Arhiva Mureșenilor, cuprinde următoarele perioade: august-decembrie
1914, anii 1915, 1916 și 1917, lunile ianuarie, februarie, mai și septembrie ale anului
1918, ianuarie-noiembrie 1919, februarie 1920.
Datele destinatarului scrise pe corespondență au fost cele care au făcut
posibilă reconstituirea traseului militar în timpul Marelui Război. Astfel, în perioada
martie-noiembrie 1914, Aurel A. Mureșianu era stegar în cadrul Regimentului 5
Artilerie de teren, coloana 3 muniție artilerie, cu garnizoana la Târgu Mureș. Regimentul fusese format în 1914 ca parte a Diviziei 38 Infanterie honvezi a V
Landwehr District (Cluj). În luna noiembrie, era înaintat la gradul de locotenent în
cadrul aceluiași regiment.
În anul 1915, Aurel A. Mureșianu părăsea Transilvania. În primele două luni
regimentul acestuia staționa la Neu Sandec (astăzi, Nowy Sącz, Polonia), în martieiunie în Ucraina de astăzi, în iulie la Klattau (astăzi, Klatovy, Cehia), iar din septembrie și până la începutul lunii decembrie era din nou la Târgu Mureș. Din
decembrie, corespondența familiei se îndrepta din nou spre Neu Sandec (astăzi,
Nowy Sącz, Polonia).
Anul următor era încadrat în M.K. IV districtuală de honvezi, echipa de curs
geniști, iar corespondența îi era adresată la Pojon (astăzi, Bratislava, Slovacia). În
luna noiembrie, Aurel A. Mureșianu se găsea la Veszprém (astăzi, în Ungaria) și
făcea parte din Regimentul 7 artilerie de teren, regiment format în anul 1914 ca parte
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a Diviziei 41 de Infanterie honvezi a VII Landwehr District (Croația-Slovenia),
batalionul 13 de marș.
În ianuarie 1917 revenea la Târgu Mureș, iar în perioada februarie-august se
afla la Arad, făcând parte din M.K. Divizia 41 honvezi artilerie montană, coloana 1
muniție artilerie. În septembrie se reîntorcea la Veszprém.
Anul 1918 a putut fi parțial reconstituit din cauza numărului limitat al corespondenței, doar șapte cărți poștale fiind păstrate în Arhiva Mureșenilor. Din cele trei
cărți poștale expediate din Brașov de către Elena Mureșianu, două au fost returnate
cu mențiunea „vissza”. La începutul anului acesta era încadrat în M.K. Divizia 41
honvezi ce avea baza la Budapesta.
Începând cu ianuarie 1919, foștii soldați din armata austro-ungară, alături de
Corpul Voluntarilor Ardeleni de la Hârlău, au constituit diviziile 16 și 18 infanterie.
Acestea au luptat pentru eliberarea Transilvaniei, pe frontul de pe Tisa și Maramureș.
În luna ianuarie 1919, ofițerul în rezervă Aurel A. Mureșianu făcea parte din Divizia
16, Serviciul de Stat major, Biroul Artilerie.
În februarie 1920 se găsea la Bistrița, fiind demobilizat în același an.
În Arhiva Mureșenilor sunt inventariate un număr de 500 de documente −
corespondență de război din anii 1914-1918, constituită din cărți poștale, scrisori cu
plic și scrisori fără plic, precum și telegrame. La acestea se adaugă un număr de 94
de documente din perioada 1919-1920. Corespondența se poartă între trei membri ai
familiei Mureșianu: Aurel A., mama acestuia – Elena (1862-1924) și sora acestuia –
Elena Aida (1891-1956).
Corespondența este scrisă în general în limba română, iar un procent de 4,5%
în limba germană. Sporadic apare corespondență în limba franceză 2 , redactată de
către Elena Aida Mureșianu.
Corespondența militară era scutită de tarif, în baza Regulamentului E-47 din
19133. Încă din luna august a anului 1914, Aurel A. Mureșianu îi semnala mamei
gratuitatea de care beneficia corespondența de război: „(...) scrisorile scrise către
militari sunt scutite de porte, deci puteți scrie cât de mult, nu trebuie nicio marcă”4.
Serviciile suplimentare, precum „Recomandat”, „Expres”, nu beneficiau de gratuitate
și se taxau prin aplicarea unor mărci poștale suplimentare.
Corespondența avea frecvență mare, principalii corespondenți fiind Aurel A.
Mureșianu și mama acestuia, Elena Mureșianu. Numerotarea corespondenței era folosită de ambii corespondenți și facilita răspunsurile sau părerile vizavi de anumite
informații transmise. Conținutul scrisorilor a fost subiectul a două articole tipărite5 și
cercetarea continuă.

Arhiva Mureșenilor, Fond Mureșeni, dos. 555/13, doc. nr. inv. 16.024; dos. 556/1, doc. nr.
inv. 14.848.
3
Octavian Tăbăcaru, Corespondența „K.u.K. FELDPOST” 1914-1918. Catalog, vol. I,
Brașov, 2013, p. 1190.
4
Arhiva Mureșenilor, Fond Mureșeni, dos. 555/13, doc. nr. inv. 16.004.
5
Bianca Micu, Corespondența lui Aurel A. Mureșianu către mama sa, Elena, păstrată în
Arhiva Mureșenilor − 1916, în: „Tradiție, istorie, armată”, Colecția Studii, vol. I, 2016; Idem,
Amintiri din spatele frontului: fragmente din corespondența Elenei Mureșianu către fiul său,
Aurel, anul 1914, în: „Acta Terrae Fogarasiensis”, III, Făgăraș, 2014.
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Cele mai utilizate în corespondența dintre membrii familiei Mureșianu sunt
cărțile poștale cu marcă fixă (5 fileri în perioada 1914-decembrie 1916, 8 fileri în
perioada decembrie 1916-1918, 10 fileri în 1919, 10 bani din mai 1919), pe care apare
și francatură suplimentară pentru serviciul „Recomandat”6, și cărți poștale militare.
Aceste tipizate au titlul în limba germană, maghiară și română (începând cu 1919).
Elena Mureșianu este cea care folosește pentru prima dată cărțile poștale
militare. Acestea erau trimise de la Brașov încă din martie 1914. Tot ea a fost cea
care a folosit cel mai des acest tip de corespondență. Fiul acesteia a expediat cărți
poștale militare în proporție de 50% din întreaga corespondență a primilor doi ani,
ulterior folosindu-le tot mai rar.
O bogată corespondență s-a păstrat din perioada 1914-1917, în care mama și
fiul foloseau adeseori câte două și chiar trei cărți poștale militare pentru o singură
expediție. Deși încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea direcția poștelor transilvănene atenționa expeditorul să respecte spațiul destinat scrierii mesajului, întreaga
suprafață a cărții poștale era folosită adeseori7.
Suportul cărților poștale militare a avut culori diverse, în Arhiva Mureșenilor
fiind înregistrate cele de culori comune: roz și brun, și una de culoare gălbui8, mai
rară.
Într-un număr redus s-au păstrat și cărți poștale ilustrate9 sau cărți poștale cu
imagini sau text de propagandă. Imaginea lui Franz Joseph, împăratul Austriei și
regele Ungariei, era folosită pe cărțile poștale militare ale anului 191510. În anul 1917
au circulat cărți poștale cu timbru sec, ce înfățișau Statuia Sacrificiului Național.
Pentru aceste cărți poștale nu mai era nevoie de marcă poștală, iar banii rezultați din
cumpărarea lor erau folosiți drept colecte de război pentru familiile victimelor11. Din
anul 1918 s-au păstrat cărți poștale cu timbru sec, ce înfățișau armata austro-ungară
în cadrul bătăliilor de la Isonzo din 191512.
Defectuoasa aprovizionare a oficiilor poștale din Transilvania după Marea
Unire este reflectată și în corespondența expediată de la Brașov de către Elena
Mureșianu, care folosește în anul 1919 cărți poștale militare austriece (datate maiiunie și august), ungare (datate iunie-august) și românești (datate aprilie).
Un alt serviciu poștal folosit în corespondența de război a fost scrisoarea. În
Arhiva Mureșenilor scrisorile păstrate sunt majoritatea cu plic și într-un număr mai
mic fără plic. Poșta militară era folosită din nou pentru expedierea majorității scrisorilor. Aurel A. Mureșianu folosea adesea serviciul „Recomandat”, pentru care
plătea diverse sume − 35 fileri în 1914, 30-45 fileri în 1915, 40 fileri în 1917, 40 bani
în 1919, 45 bani în 1920.

Arhiva Mureșenilor, Fond Mureșeni, dos. 557/7, doc. nr. inv. 15.810.
Ibidem, dos. 555/12, doc. nr. inv. 15.555.
8
Ibidem, dos. 557/4, doc. nr. inv. 15.721.
9
Ibidem, dos. 555/11, doc. nr. inv. 15.548 și doc. nr. inv. 15.549; dos. 555/12, doc. nr. inv.
15.562; dos. 557/7, doc. nr. inv. 15.809.
10
Ibidem, dos. 557/6, doc. nr. inv. 15.787.
11
Ibidem, dos. 557/7, doc. nr. inv. 15.810, doc. nr. inv. 15.811 și doc. nr. inv. 15.812; dos.
556/4, doc. nr. inv. 16.091 și doc. nr. inv. 16.093.
12
Ibidem, dos. 534, doc. nr. inv. 17.796 și doc. nr. inv. 17.798.
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Deși marca poștală în perioada războiului nu mai era importantă datorită
corespondenței militare gratuite, francarea corespondenței este întâlnită în continuare. În perioada Primului Război Mondial, în Transilvania au circulat mărci
poștale ungare. Tarifele poștale pentru Imperiul Austro-Ungar erau majorate în anul
1916, în două etape. Astfel, dacă în 1915 pentru o recomandată taxa era de 35 fileri,
în noiembrie 1919 taxa ajungea la 80 fileri sau 40 de bani.
Pe corespondența anului 1919, păstrată în Arhiva Mureșenilor, erau aplicate
mărci poștale ungare, alături de cele românești13, folosirea concomitentă fiind o altă
consecință a perioadei de tranziție a administrației poștale. Singura scrisoare cu marcă
poștală a anului 1920 păstrează șapte mărci poștale românești în valoare de 45 de
bani, ce atestă plata serviciului „Recomandat” adnotat14.
Corespondența de război din Arhiva Mureșenilor păstrează ștampile ale
oficiilor poștale civile după cum urmează: 1914 – Brașov, Târgu Mureș, Oradea
Mare, Ungvar; 1915 – Brașov, Târgu Mureș, Munkács, Klattau; 1916 – Brașov,
Târgu Mureș, Pojon, Veszprém; 1917 – Arad, Brașov, Timișoara, Veszprém; 1918 –
Brașov, Budapesta, Cluj; 1919 – Brașov, Carei, Cluj, Debrețin, Nyiregyhaza; 1920 –
Bistrița. De asemenea, se păstrează și ștampile ale unităților militare: 1914 –
Comandament Regiment 5 Artilerie de teren15, 1915 – Comandament Regiment 5
Artilerie de teren 16 , 1917 – Divizia 41 Infanterie (artilerie) 17 , 1918 – Divizia 41
Infanterie18, 1919 – România Comandamentul Diviziei 1619.
Din anul 1915 s-au păstrat alte două tipuri de ștampilă aplicate pe corespondența de război expediată de Aurel A. Mureșianu. Ṣtampila „Etappen Station” era
uzitată în zona de ocupație, iar scrisoarea era expediată cu poșta „civilă” din Szolyva
(astăzi se află în Ucraina)20. O ștampilă provizorie de control, uzitată în oficiile din
teritoriile administrate de Ungaria, era aplicată pe o scrisoare expediată din Munkács
(astăzi se află în Ucraina)21.
Pe plicurile expediate apar suplimentar: ștampile ale cenzurii militare/
22
civile , adnotări de mână, etichete sau notificări imprimate. Etichetele de recomandare de pe plicurile scrisorilor expediate de Aurel A. Mureșianu erau folosite de către
oficiile poștale din spatele frontului de pe teritoriul Imperiului și pe acestea apărea

Ibidem, dos. 556/2, doc. nr. inv. 15.195.
Ibidem, doc. nr. inv. 15.206.
15
Ibidem, dos. 555/14, doc. nr. inv. 16.034.
16
Ibidem, dos. 557/5, doc. nr. inv. 15.746.
17
Ibidem, dos. 555/5, doc. nr. inv. 14.859.
18
Ibidem, dos. 534, doc. nr. inv. 17.798.
19
Ibidem, dos. 556/2, doc. nr. inv. 15.182.
20
Ibidem, dos. 557/4, doc. nr. inv. 15.715.
21
Ibidem, dos. 557/6, doc. nr. inv. 15.768
22
„Uberprüft” − Arhiva Mureșenilor, Fond Mureșeni, dos. 557/6, doc. nr. inv. 15.794;
„Zensuriert K.u.K. Mil. Briefzensur Brasso” − Ibidem, dos. 561/5, doc. nr. inv. 14.904;
„Cenzurat Cluj” − Ibidem, dos. 556/2, doc. nr. inv. 15.176; „Brasov cenzurat” − Ibidem, dos.
557/1, doc. nr. inv. 15.619; „Cenzurat Blaj” − Ibidem, dos. 557/1, doc. nr. inv. 15.627; „Biroul
cenzurei Brasov” − Ibidem, dos. 557/1, doc. nr. inv. 15.640; „Cenzurat oficial Oradea Mare”
− Ibidem, dos. 557/1, doc. nr. inv. 15.638.
13
14
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numele oficiului de prezentare. Serviciul „Expres” era indicat prin mențiunea
manuscris23.
Doar nouă telegrame s-au păstrat, tipizate maghiare și austriece din 1915,
1916, 1919 și două mandate poștale din 191524. Telegrama era folosită în corespondență atât de mamă, cât și de fiu.
Un unicat în Arhiva Mureșenilor este plicul de corespondență a cărui caracteristică principală era că nu cuprindea coală de scris pentru mesaj, ci numai anvelopa
în care se expedia coala scrisă. Aurel A. Mureșianu îl expedia surorii sale în 1916,
din Pojon (astăzi, Bratislava, Slovacia).
Corespondența militară păstrată în Arhiva Mureșenilor a circulat cu cinci
poște militare de campanie/oficii poștale militare regulate: 2325, 18726, 20927, 28628,
41529, care au ținut legătura între ofițerul aflat în spatele frontului și familia rămasă
acasă.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Carte poștală cu marcă fixă, expediată în 1914 de către Elena
Mureșianu (Arhiva Mureșenilor, dos. 555/6, doc. nr. inv. 15.031).
Fig. 2 – Carte poștală cu marcă fixă, expediată în 1916 de către Aurel A.
Mureșianu (Arhiva Mureșenilor, dos. 556/4, doc. nr. inv. 16.064).
Fig. 3 – Carte poștală militară expediată în 1916 de către Aurel A. Mureșianu
(Arhiva Mureșenilor, dos. 556/4, doc. nr. inv. 16.071).
Fig. 4 – Carte poștală militară expediată în 1915 de către Aurel A. Mureșianu
(Arhiva Mureșenilor, dos. 557/4, doc. nr. inv. 15.721).
Fig. 5 – Plic expediat în 1920 de către Aurel A. Mureșianu (Arhiva
Mureșenilor, dos. 556/2, doc. nr. inv. 15.206).
Fig. 6 – Telegramă expediată în 1915 de către Elena Mureșianu (Arhiva
Mureșenilor, dos. 561/5, doc. nr. inv. 14.988).

Arhiva Mureșenilor, Fond Mureșeni, dos. 555/12, doc. nr. inv. 15.553.
Ibidem, dos. 557/7, doc. nr. inv. 15.801 și doc. nr. inv. 15.803.
25
A fost utilizat de Divizia de Infanterie 38 Honvezi cu baza la Cluj, în perioada august 19146 februarie 1917 în Galiția.
26
A fost utilizat și de Brigada 16 Infanterie cu baza în Tirolul de Sud, în perioada noiembrie
1914-19 august 1917 în Bucovina.
27
A fost utilizat pe frontul rusesc în perioada august-octombrie 1914, aprilie 1915-septembrie
1916, în Galiția.
28
A fost utilizat de Divizia 5 de Infanterie cu baza la Olmütz din Moravia, în perioada august
1916-6 noiembrie 1918, în Galiția, Bucovina, Italia.
29
A fost utilizat de Divizia de Infanterie 41 Honvezi cu baza la Budapesta, în perioada
februarie 1917-octombrie 1919 în Italia.
23
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CORESPONDENȚA LUI AUREL A. MUREȘIANU
CĂTRE MAMA SA, ELENA. ANUL 1919
Bianca Luminița MICU1
AUREL A. MUREȘIANU′S CORRESPONDENCE
TO HIS MOTHER, ELENA. YEAR 1919
ABSTRACT
This article refers to 31 letters and post cards sent by Aurel A. Mureșianu to his
mother, Elena. The correspondence includes advices and informations about the cities he
went through, about work and social life during the Hungarian campaign in 1919.
Keywords: correspondence, Aurel A. Mureșianu, Elena Mureșianu, 1919.

În arhiva Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov au fost identificate 31 de
manuscrise semnate de Aurel A. Mureșianu2, aflat în campania din Ungaria din anul
1919. 17 dintre ele sunt scrisori, iar restul de 14 sunt cărți poștale de campanie, toate
având același destinatar, și anume Elena Mureșianu3, aflată la Brașov.
Primul manuscris, care deschide seria corespondenței dintre A.A. Mureșianu
și mama sa Elena, este din anul 1919 și datează din ziua de 5 aprilie. Este vorba despre
o carte poștală de campanie, scrisă în creion, la Cluj, din care răzbate un sentiment
apăsător al oboselii, în condițiile în care Aurel A. Mureșianu se confruntă de „ieri
până azi la prânz cu inspecția cazarmei”4. Cu toate că îndatoririle militare îi ocupă
mai toată ziua, el își face timp și pentru datoria lui de suflet, și anume istoria, și mai
ales pentru istoria familiei Mureșianu, al cărui descendent este. De aceea se interesează de soarta uneia dintre lucrările dedicate acestei familii și scrisă de el înainte
de Primul Război Mondial, Iacob Mureșianu (1812-1887). Album Comemorativ,
rugând-o pe mama sa să afle dacă astfel de exemplare se mai găsesc la București și
mai ales să intre în posesia numerelor deținute de librăria Ciurcu, al cărui proprietar
nu este demn de încredere, afirmând că „ăla le ascunde pe toate”5.
În cartea poștală din 6 aprilie 1919, Aurel A. Mureșianu își anunță sosirea la
Cluj și instalarea în locuința fostului primar al orașului. Serviciul îi ocupă mai tot
timpul, fapt pentru care studiul pentru admiterea la examenul din cadrul Universității
din oraș este destul de limitat. Își face timp însă și pentru puțină viață socială, care
constă în vizite la cunoscuți, precum prietenul Gogu sau comandantul regimentului.

Muzeograf, Muzeul Casa Mureșenilor, Brașov; e-mail: pur_bia@yahoo.com.
Asupra personalității lui Aurel A. Mureșianu a se vedea articolul meu, Amintiri din spatele
frontului: fragmente din corespondența Elenei Mureșianu către fiul său, Aurel, anul 1919, în:
„Acta Terrae Fogarasiensis”, III, 2014, Făgăraș, p. 114-115.
3
Asupra personalității Elenei Mureșianu a se vedea Ibidem.
4
Arhiva Mureșenilor, dos. 556, nr. inv. 15.176.
5
Ibidem.
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La Gogu a făcut cunoștință cu soția acestuia, o femeie „nu frumoasă, dar simpatică”6.
Continuă să se intereseze de numărul de Albume Comemorative vândute la București.
Despre modul în care își petrece timpul zi de zi vorbește și în cartea poștală
din 8 aprilie 1919, expediată tot din Cluj. Aici a fost „împărțit la comanda Diviziei a
16-a ca ofițer de ordonanță”7, fapt pentru care are „lucru de cancelarie și voi fi ferit
de cazarmă” 8 . Această împărțeală se pare că, deocamdată, îi convine lui A.A.
Mureșianu, deoarece așa are mai mult timp pentru studiu, dar și pentru a ieși în
societate: „Aseară am cinat împreună cu Gogu și cu Clemansa la restaurantul NewYork, la muzică de țigani. Am cântat și a trecut vremea iute”9.
Din ziua de 9 aprilie 1919 datează două cărți poștale de campanie. Una dintre
ele, scrisă în creion, continuă să vorbească despre sosirea lui Aurel A. Mureșianu la
Cluj și repartizarea la cazarma românească de artilerie, regimentul de obuziere, un
regiment nou înființat. De asemenea, își anunță intenția de a se înscrie la Universitatea
din Cluj pentru a-și continua studiile. Despre Universitate afirmă „că funcționează tot
după legile ungurești și în numele republicii maghiare”10. Urmează să se pregătească
pentru examen, taxa de înscriere fiind deja plătită.
Se interesează în continuare de numărul de Albume Comemorative vândute
la București, rugând-o pe mama sa să-i scrie pe adresa prietenului său Gogu.
În cea de-a doua carte poștală din 9 aprilie 1919 îi cere mamei sale, Elena,
să-l ajute cu procurarea unor documente necesare în obținerea dispensei de serviciul
militar, „pe motivul că sunt fiul unei văduve: (...) un atestat de familie în care se arată
din ce constă familia și un extras de la cartea funciară și o rugare a ta în care a-i spune
că eu vreau să-mi termin studiile și sunt necesar la susținerea familiei” 11 . Actele
urmează a fi depuse la Sibiu.
„Nu puteam începe ziua de azi fără să vă scriu (...)”12, așa pornește Aurel A.
Mureșianu șirul poveștii din cartea poștală din 10 aprilie 1919. Documentul nu este
într-o stare bună de conservare, de aceea informațiile salvate sunt puține. Ele fac
referire la modul în care Aurel A. Mureșianu a petrecut cu o seară înainte: cina cu
Gogu și soția acestuia, după care a mers la Operă.
Scrisoarea din 11 aprilie 1919 este însoțită de plic pe care este aplicată ștampila cu „cenzurat Cluj”13. Știrile sunt mai generoase, amplu prezentate; sunt de fapt o
recapitulare a tot ceea ce scrisese până la acea dată, în condițiile în care nu a primit
nimic de la Brașov care să-i confirme că toate acele cărți poștale trimise anterior au
ajuns la destinatar, Elena Mureșianu. Astfel îi comunică mamei sale sosirea la Divizia
a 16-a din Cluj, unde se ocupă de cancelarie, neavând prea mult timp pentru studiu.
Cu această ocazie face și o descriere a orașului, unde va rămâne doar pentru câteva

Ibidem, nr. inv. 15.178.
Ibidem, nr. inv. 15.179.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem, nr. inv. 15.177.
11
Ibidem, nr. inv. 15.191.
12
Ibidem, nr. inv. 15.180.
13
Ibidem, nr. inv. 15.181.
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zile: „Orașul prezintă un tablou asemănător Brașovului, însă are soldați mai mulți și
două regimente de artilerie care se formează acum”14.
Despre viața socială afirmă că „a rămas tot cea veche și e mult mai monotonă
– viața de stradă și de cafenea”15. Constată o creștere a numărului de români în raport
cu cel al ungurilor prezenți atât în restaurante, cât și la teatru: „În restaurante vezi
foarte mulți români și la reprezentația de alaltăseară de la teatrul de aici, cu baritonul
de la opera din București Athanasiu în opera Rigoletto, am fost mai mulți români ca
unguri, ceea ce nu s-a mai întâmplat aici”16.
Deși departe de tumultul militar și cu o viață socială destul de activă, Aurel
A. Mureșianu îi cere mamei sale sprijinul în obținerea scutirii de serviciul militar: „În
nici-un caz cariera militară nu-i pentru mine, deși momentan am o împărțeală bună și
potrivită și leafă din care poți ieși”17.
La 18 aprilie 1919, Aurel A. Mureșianu îi scrie mamei sale din Jibou, „un loc
interesant. Un sat jidano-maghiar cam ca toate pe aici”18. Tonul comunicării este unul
liniștit, așezat, prin care Aurel o asigură pe mama sa că „până acum ne-a mers foarte
bine. Avem de toate. Pericolul e de asemenea înlăturat”19. O anunță că i-a trimis un
pachețel care conține diverse alimente și chiar și bani. Starea de bine este întreținută
și de noul ajutor, „un servitor mai bun și cumsecade”20, care a servit și familia contelui
Bethlen.
La 24 aprilie 1919, Aurel A. Mureșianu îi expediază mamei sale o scrisoare
din Carei, în care o anunță că „ne apropiem cu comandamentul Diviziei de Tisa”21,
după un drum destul de greu parcurs cu automobilele vechi. Neliniștea și oboseala
încep din nou să pună stăpânire pe autor: „Mi-ar plăcea să fiu la un loc unde am mai
multă liniște (...)”22. Mare parte din scrisoare nu se poate citi din cauza stării avansate
de degradare a documentului.
Cartea poștală din 4 mai 1919 confirmă primirea de către Aurel A. Mureșianu
a unei cărți poștale trimisă de mama sa, în ziua de 25 aprilie 1919. O asigură că nu
este cazul să se îngrijoreze pentru el, deoarece „am serviciu de cancelarie și nu de
trupă cum credeți voi. Nu trebuie să aveți nici-o grijă și nici-un gând de mine”23. Se
află în orașul Debrețin, unde se pare că va rămâne mai mult timp și unde „ungurii din
burghezie se bucură că i-am scăpat de bolșevici”24. O sfătuiește să aibă încredere în
presă, deoarece „din jurnale veți fi bine informate de situația de aici”25.

Ibidem.
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem, nr. inv. 15.175.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem, nr. inv. 15.182.
22
Ibidem.
23
Ibidem, nr. inv. 15.183.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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Despre același oraș, Debrețin, vorbește și în cartea poștală din 7 mai 1919,
descriindu-l ca „un oraș mare și bogat”26. Lucrul în cancelarie, în birouri elegante
instalate în primăria orașului Debrețin, îi ocupă mai tot timpul: „Ne simțim destul de
bine, dar și avem foarte mult de lucru. Cu timpul ne vom mai obișnui cu el”27.
„Orașul (Debrețin-n.n.) e frumos, dar nu prea avem semne de a ne petrece,
fiind foarte ocupat la Comandament”28. Așa notează Aurel A. Mureșianu în cartea
poștală din 8 mai 1919, completând și cu nemulțumirea datorată întârzierii cu care
primește veștile de la Brașov.
Despre aceeași greutate cu care ajung scrisorile la el vorbește și în 17 mai
1919. În scrisoarea expediată din Debrețin, Aurel A. Mureșianu descrie munca pe
care este nevoit s-o depună zilnic la Comandamentul Diviziei a 16-a: „Aici am numai
serviciu de cancelarie, deși e foarte mult de lucru și îndeplinesc funcțiunea, pe care
ar trebui să o facă un căpitan de stat-major. Eu sunt șeful biroului Adjuntantului la
Serviciul de Stat-Major al Comandamentului”29. Comandamentul diviziei este în subordinea unui general român, Alexandru Hamza, „care a fost în statul major al artileriei
austriece și are și nevastă austriacă. Ca băiat a fost și la Gimnaziul din Brașov și va
fi cunoscut și pe tata. E un om bun”30.
Spațiul generos al scrisorii îi oferă posibilitatea de a aminti mai pe larg și de
persoanele cu care a făcut cunoștință pe timpul șederii sale în Debrețin: familia
Lederer, „o familie de ovrei bogați și mai distinși”31, și „o damă din societatea de aici,
născută româncă, rudă cu familiile Sbârcea, Vasilov și ... chiar cu Petru Carp”32.
Singurul regret este că munca în cancelarie nu-i permite să petreacă prea mult timp
în compania acestor persoane.
La final o roagă să mai aștepte cu încercarea de a-i obține scutirea de serviciul
militar. Îi cere să-i trimită, regulat, ziarul Gazeta Transilvaniei.
Scrisoarea din 21 mai 1919 este întocmită după o lună petrecută la Debrețin.
Descrie pe scurt starea de spirit a locuitorilor orașului, afirmând că „clasa inteligentă
a ungurilor de aici s-a bucurat de sosirea noastră. Proletarii și oamenii de jos aprinseseră spaima și groaza tuturor”33. Amintește și de conflictele dintre „soldații
gărzii roșii și garda albă, care se formase mai ales din secui”34, dar și de incidentul de
la Hotelul Bika, unde un colonel care locuia acolo a fost împușcat. În prezent „orașul
și-a recâștigat iarăși liniștea, tramvaiele electrice iarăși circulă pe străzi. Lumea se
grăbește pe Corso”35.
Un alt eveniment asupra căruia insistă este „seara de cunoștință, aranjată de
ofițerii de la Comandamentul grupului Nord”36 și încheiată cu succes deplin. Apogeul
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Ibidem.
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întâlnirii l-a reprezentat intonarea cântecului „Deșteaptă-te Române” de către un cor
de ofițeri, însoțiți de o damă din societate, un maior român ca violonist și orchestra
teatrului din oraș.
Scrisoarea este completată cu o însemnare din 22 mai 1919, care face referire
la ceea ce a urmat după sfârșitul programului din cadrul „serii de cunoștință”: „(...)
dans. Au fost mai mulți amatori și mai multe amatoare care și-au dat silința. Și eu am
dansat câteva tururi (...). A fost invitat numai public ales și a fost o serbare din toate
punctele de vedere interesantă”37.
După trei zile, Aurel A. Mureșianu îi scrie mamei sale o nouă scrisoare, în
care o anunță că va trimite un pachet care conține „o sticlă de cognac Tokay, pe care
am cumpărat-o de la fața locului cu 15 coroane”38, dar și alte lucruri mici pentru
Ilenuța39. Amintește din nou de greutatea cu care circulă poșta, afirmând că ultima
carte poștală sosită de la Brașov are data de 14 mai. La sfârșitul scrisorii face o scurtă
referire la înaintarea armatei române în Ungaria, concluzionând că „noi am făcut rău
că nu am plecat direct la Budapesta”40.
Următoarea veste despre Aurel A. Mureșianu datează din 22 iunie 1919, fiind
vorba despre o carte poștală expediată din Nyiregyháza, „ceva mai la nord de
Debrețin și oraș mai mic”41. Revine în aceeași scrisoare șapte zile mai târziu, în 29
iunie, spunând că „de la voi n-am primit de două săptămâni nimic”42. Amintește de
sosirea unei divizii din Vechiul Regat, în care „băieții aveau haine noi englezești
cusute foarte bine”43. Anunță organizarea unui banchet și o serată de cunoștință cu
elita socială din oraș, despre a căror desfășurare va reveni în scrisorile viitoare.
În cartea poștală din 26 iunie 1919, Aurel A. Mureșianu scrie că este bine, că
lucrează de dimineața până seara în cancelarie și că ziarul Gazeta Transilvaniei nu-l
mai primește de o săptămână. Își exprimă bucuria de a ști că mama și sora sa sunt
„vesele și sănătoase” 44 , așa cum i-a transmis ordonanța sa, după vizita făcută în
Brașov.
Despre petrecerile atât de necesare în vremuri așa tulburi vorbește și în cartea
poștală din 1 iulie 1919. Astfel, a participat la un banchet organizat de Divizia a 2-a
de Vânători în apropierea unui loc de baie, căruia îi zice Lacu Sărat. „Am făcut
cunoștință cu câteva dame simpatice din inteligența de aici. A fost și dans până la 3
dimineața”45. Amintește de posibila logodnă dintre Ilenuța și un tânăr numit „Ploieșteanul”, sfătuindu-și mama să aștepte „până la sfârșitul războiului, căci războiul
încă nu s-a terminat. Trebuie însă să așteptăm cu toții pacea cea adevărată”46.
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Cu bucuria primirii veștilor de la Brașov începe Aurel A. Mureșianu scrisoarea din 5 iulie 1919, trimisă tot din Nyiregyháza. În prima parte a scrisorii cere
lămuriri asupra zvonului că ar fi fost numit căpitan. Știe despre propunerea de
înaintare în grad, dar mai știe și că aceasta întârzie din diverse motive, fiind amânată
până către lunile august-septembrie.
Îl bucură vestea conform căreia mama sa a reușit să vândă casele din cartierul
brașovean Blumăna, moștenite de la un unchi, Gheorghe I. Nica, și îi cere să achiziționeze câteva din bijuteriile familiei, și anume un inel și o broșă cu diamante.
În ceea ce privește socializarea, continuă să facă vizite unor cunoscuți din
Debrețin, în condițiile în care în Nyiregyháza „(...) distracții nu prea sunt”47. Cu toate
acestea, orașul are un avantaj, și anume viața este mai ieftină: „(...) noi cheltuim acum
mai puțin (...). Pe luna trecută am plătit pentru mâncare 25 de coroane. Relativ
puțin”48.
Scrisoarea din 24 iulie 1919 este asemenea unui strigăt de durere, a unei
nefericiri cauzate de oboseala și monotonia zilelor care „trec mereu și viața noastră
tot așa continuă și mai departe (...). Înainte de masă ore de birou, după masă ore de
birou (...). De toate se obosește omul cu timpul și simte nevoia concediului” 49 .
Atmosfera orașului este prezentată în culori sumbre: „Pe aici sunt călduri neplăcute,
praf mult, apă rea, nici o baie rece și nici caldă, o mizerie completă. Abia aștept să
plec de aici (...) din Ungaria asta blestemată”50. Amintește de o confruntare cu ungurii
încheiată cu victoria românilor: „În zilele acestea a fost agitație mai mare pe aici,
fiindcă ungurii au încercat să treacă Tisa și să ne gonească, dar fără de succes”51.
Scrisoarea din 4 august 1919 este expediată tot din Nyiregyháza, din orașul
despre care Aurel A. Mureșianu spune că „ne-am cam săturat. Nici-un oraș nu mi-a
fost așa puțin simpatic”52. Starea de spirit în care se află nu este una foarte bună, în
condițiile în care „de când sunt aici am neglijat foarte multe (...) lucrând și toată ziua
ca un automat (...)” 53 . Faptul că nu este avansat ca și căpitan îi produce o mare
dezamăgire, considerând că nu are putere să se întoarcă în Brașov, „la gurile rele de
acolo, la răutatea săsească, mai corect de mărginimea lor și gândindu-mă la zilele
pierdute (...), parcă m-apucă o ură de același oraș și cu dor de a nu mă apropia de el
și împrejurări așa umilitoare”54. Pentru a evita astfel de neplăceri, el propune mamei
sale, de care îi este foarte dor, să se întâlnească într-un alt loc decât în Brașov și unde
cu siguranță va fi și mai ieftin. Propune Lopatak sau Herkulesbad.
Își exprimă de asemenea supărarea că mama sa nu reușește să cumpere parte
din bijuteriile familiei, pe care și le doresc foarte mult.
În scrisoarea din 11 octombrie 1919 55 , Aurel A. Mureșianu cere lămuriri
privind o posibilă vizită a mamei și surorii sale la Nyiregyháza. O înștiințează asupra
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timpului pe care și-l petrece scriind la mașină, proiectul de memorandum al tatălui
său, Aurel Mureșianu. Continuă demersul în obținerea scutirii de serviciul militar prin
adrese trimise Ministerului Transilvaniei sau Marelui Stat Major din București.
Despre „viața regulată de birou (...), foile românești și jurnalele străine mai
importante, (...) o bibliotecă bună”56 ce i-ar oferi mai multă distracție în timpul liber
vorbește în scrisoarea din 15 octombrie1919. „Memorand-ul tatii l-am scris întreg la
mașină, lipsește introducerea și editorul”57, cerându-i, în acest sens, ajutorul lui Amos
Frâncu de la Cluj.
Amintește și de lipsa banilor românești de pe piața maghiară, „care au dispărut deodată toți (...)”58, și de devalorizarea coroanei, astfel încât la Pesta „pentru o
hârtie de 500 lei se capătă 2.000 de coroane. (...) o coroană face 25 de bani. Așa de
mult s-a despuiat coroana”59.
În scrisoarea din 25 octombrie 1919, Aurel A. Mureșianu insistă asupra
venirii mamei și surorii sale la el în vizită, în condițiile în care la Debrețin este mai
cald ca la Brașov și mai ales că acesta ar fi un motiv pentru a mai schimba aerul. Le
sfătuiește să aducă cu ele și lei și coroane, deoarece „leul are valoare de trei coroane
pe piața de aici”60.
La 28 octombrie 1919 61 , Aurel A. Mureșianu îi scrie mamei sale tot din
Debrețin, informând-o asupra primirii certificatului de înscriere la facultatea din
București. Ulterior acest certificat a fost trimis Marelui Stat Major, în scopul demobilizării din armata română.
Despre aceeași încercare de obținere a scutirii de serviciul militar amintește
și în scrisoarea din 4 noiembrie 1919. Se arată îngrijorat de faptul că nu primește nicio veste din Brașov. Se arată mulțumit că a reușit să obțină 10 kilograme de untură, pe
care a plătit 50 de coroane, „pe cale de protecție de la o damă căreia i-am făcut un
bun serviciu”62.
Între manuscrisele semnate de Aurel A. Mureșianu în anul 1919 se găsesc și
alte scrisori sau cărți poștale care sunt nedatate.
Astfel, cităm o scrisoare în care Aurel A. Mureșianu își anunță mama că i-a
trimis alimente pe care le-a procurat din Bistrița: „7 kilograme jumătate de untură, 8
kilograme făină, un sfert de kilogram de cacao, un sfert de kilogram de ceai, 1
kilogram zahăr, 5 kilograme de cârnat afumat, 3 kilograme de slănină (...)”63.
Într-o altă scrisoare îi cere îndeplinirea unor servicii pentru el, dar și pentru
prieteni: să-i cumpere trei perechi de ciorapi negri, o cămașă albă cu manșete de
culoare cafenie, trei perechi de manșete potrivite mari și să-i trimită un șal,
„căptușeala din paltonul cel vechi și căptușeala din bluza cea verde (...), pantalonii
negri (cei cârpiți), pantalonii cei verzi care i-am purtat puțin (aproape noi). Totodată
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te rog și cinci perechi de ciorapi de mătase” 64 . Referitor la cumpărături, Aurel o
sfătuiește: „să târguiești ieftin”65.
O carte poștală de campanie cu ștampila Comandamentului Diviziei 16 și
„cenzurat”, are doar un caracter informativ, în care Aurel A. Mureșianu o anunță pe
mama sa că „adresa mea este numai Comandamentul Div. 16 direct, căci acum avem
și noi oficiu poștal”66.
Într-o scrisoare cu plic expediată din Debrețin, Aurel A. Mureșianu își anunță
plecarea, peste câteva zile, spre Bistrița, acolo unde „divizia își are garnizoana ei de
pace”67. Promite că îi va face rost de untură, făină și petrol.
O ultimă scrisoare, nedatată, este de fapt continuarea unei alte scrisori. Aici
îi vorbește despre propunerea lui de avansare în grad de căpitan: „Avansările au întârziat foarte mult, din cauza neînțelegerilor și discuțiunilor dintre Secția Organizării
din Sibiu și Ministerul de Război. Ofițerii din Regat sunt toți mai tineri, căci în
România s-au făcut avansările mai iute. Ofițerii noștri (foști austro-unguri) vreau
acum, cu drept, ca să se apropie în rang și în vechime de cei de dincolo, deci s-ar
întâmpla cazul, ca un căpitan din fosta armată austro-ungară să fie ofițer mai vechi
ca un maior din Regat și câștigând drepturi egale să ajungă maior cu un rang mai
mare, ca maiorul de acum. Astfel și eu aș deveni căpitan cu grad mai vechi ca mulți
alți tineri din Vechiul Regat. Chestiunea aceasta se discută încă și până nu se va
lămuri nu se va face înaintările. Poate, în cazul cel mai bun, să apară în luna
viitoare”68.
Prin corespondența lui Aurel A. Mureșianu cu mama sa, Elena, am devenit,
încă o dată, spectator al vieții de zi cu zi a unui ofițer care cu un an în urmă era
camarad de arme al maghiarilor, iar acum lupta împotriva lor. Informațiile oferite
sunt comentarii și reacții la evenimentele cu care se confruntă în fiecare zi și pe care
le aduce în fața cititorului în cea mai veridică și reală formă.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Manuscris Aurel A. Mureșianu, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.173.
Fig. 2 – Manuscris Aurel A. Mureșianu, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.173.
Fig. 3 – Manuscris Aurel A. Mureșianu, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.181.
Fig. 4 – Plic, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.181.
Fig. 5 – Carte poștală militară, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.184.
Fig. 6 – Carte poștală militară, Arhiva Mureșenilor, nr. inv. 15.184.
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MONUMENTELE EROILOR FĂURITORI AI ROMÂNIEI MARI
Lorena DOMOCOS1
MONUMENTS OF THE GREAT HEROES
THAT MADE GREAT ROMANIA
ABSTRACT
In Great Romania, at the end of the First World War, societies were founded that
dedicated themselves to build monuments in honor of heroes. These monuments became a
symbol of national unity. In the period 1919-1920, the newspaper Transylvania Gazette
published articles in which was written about commemorations of heroes, about the
monuments which were built in their memory, about collections and actions organized for
fundraising, collection call, thanks.
Keywords: Transylvania Gazette, Brașov, 1919-1920.

Prăbușirea Imperiilor Rus și Austro-Ungar, în urma victoriei Antantei în
Primul Război Mondial, a favorizat realizarea unificării, în 1918, a statului național
unitar român, fiind astfel răsplătite sacrificiile armatei în Campania 1916-1917.
Românii din Transilvania au crezut în idealul național, au luptat pentru el, sau sacrificat și cu jertfa lor au trasat granițele României Mari.
După încheierea Primului Război Mondial, fiecare națiune și-a comemorat
public eroii care au pierit pe câmpurile de luptă. În toate țările combatante au fost
ridicate, în memoria lor, monumente care dovedesc faptul că sacrificiile făcute nu vor
fi niciodată date uitării.
La sfârșitul Primului Război Mondial, în România Mare au fost înființate
societăți care s-au dedicat construirii de monumente pentru cinstirea memoriei
eroilor, monumente care au devenit simbol al unității naționale. Printre acestea se
numără Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române – sub auspiciile căreia a
fost ridicat Mausoleul în amintirea victorioaselor lupte de la Mărășești –, și Societatea
Mormintele Eroilor Căzuți în Războiul de Întregire Statală și Națională 1916-1919,
înființată în 1919, sub ocrotirea Reginei Maria, care a devenit în 1927 Cultul Eroilor,
iar în 1940 Așezământul Național Regina Maria pentru Cultul Eroilor – care a adunat
în cimitirele definitive ale eroilor osemintele eroilor români și străini, a repatriat din
și în străinătate rămășițe ale eroilor, a construit cimitire definitive și mausolee. Crucea
monument de pe Caraiman s-a ridicat la cererea Reginei Maria și a Regelui Ferdinand
I al României pentru a cinsti memoria eroilor Primului Război Mondial.
În Brașov, Reuniunea Femeilor Române a fost cea care s-a implicat cel mai
mult în strângerea de fonduri pentru construirea de monumente ale eroilor. Înființată
în anul 1850, avea ca scop ajutorarea orfanilor și văduvelor de război, precum și a
răniților. Redacția Gazetei Transilvaniei a susținut reuniunea, dar s-a și implicat în
această activitate, ocupându-se inclusiv de strângere de fonduri.
1
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Gazeta de Transilvania a apărut la 12 martie 1838 la inițiativa lui George
Barițiu și avea drept scop dezvoltarea culturii naționale, cultivarea conștiinței
naționale și unirea culturală, care urmărea îndeaproape țelurile unirii politice.
În paginile ziarului se publicau articole care relatau comemorări ale eroilor,
informații despre monumentele ridicate în amintirea lor, despre colectele și acțiunile
organizate pentru strângerea de fonduri, solicitări de fonduri, mulțumiri.
În perioada 1919-1920, Gazeta Transilvaniei a alocat o mare atenție acestui
subiect, în diferitele sale rubrici, contribuind la cinstirea eroilor care și-au jertfit viața
pentru neam.
Astfel, la rubrica „Informațiuni” erau publicate „Mulțămite” prin care asociațiile care strângeau fonduri pentru ridicarea „Monumentului eroilor” mulțumeau
donatorilor. Cele mai multe mulțumiri pentru sumele donate sunt ale Reuniunii
Femeilor Române (RFR) Brașov-Șchei, care:
- la 15 iunie 1919 a colectat 1.134 coroane de la Societatea soldaților Lamica,
462 coroane din vânzarea biletelor și țigărilor la maialul din 25 mai, 20 coroane
donate de un pensionar2;
- la 18 iulie 1919 a strâns 10.000 coroane cu ocazia petrecerii de vară de la
Stejăriș din 22 iunie, din vânzarea de bilete și din donația comandantului Pieței
Brașov. Conducerea reuniunii face mențiunea că la această sumă nu au contribuit
„milionarii orașului și nici intelectualii, ci populația săracă din Șchei”3;
- la 31 iulie 1919 a încasat 200 de coroane de la Tinerimea română de „Pe
Coastă”, care a colectat suma în urma „jocului tradițional” de la „Crucea Mușucoiului” din 20 iulie, 200 coroane de la Firma Czell din vânzarea de bere la aceeași
sărbătoare și 200 coroane de la doi membri fondatori ai reuniunii4;
- în 2 septembrie 1919 a primit 500 coroane de la cinci membri fondatori5;
- în 5 septembrie 1919 la fond au contribuit cu 1.020 coroane Garnizoana
Militară, Cafeneaua „Imperial”, Restaurantul „Transilvania”, Restaurantul „Gaura
Dulce”, cu 1.017 coroane Societatea Coșnenilor, care i-a colectat la petrecerea de
vară de la „Valea Cetății”, 200 coroane de la Firma Czell din vânzarea cu reducere a
berii, 1.000 coroane donați de cumnatul lui George Coșbuc6;
- în 12 martie 1920 a primit 500 coroane de la doamna Maria Roncea, în
amintirea soțului său, decedat7.
Reuniunea Femeilor Române Brașov-Săcele mulțumește, în 27 august 1919,
pentru cele 1.429 coroane donate de Societatea Junilor Roșiori, bani strânși la petrecerea de vară de la „Pietriș” din 17 august și pentru cele 100 de coroane primite de
la doi membri fondatori ai reuniunii8.
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În 14 ianuarie 1920, Reuniunea Femeilor Române din Zarand mulțumește
pentru cele 368 coroane primite din colecta doamnei Tini Socaciu, care a strâns banii
de la mai mulți „donatori mărinimoși”9.
La aceeași rubrică, sunt publicate și mulțumirile redacției ziarului Gazeta
Transilvaniei pentru sumele donate prin subscriere:
- în 23 iulie 1919 ofițerii Școalelor Militare de Infanterie și Administrație
subscriu în liste 320 de coroane pentru „Monumentul eroilor noștri”10;
- în 30 ianuarie 1920 colonelul E. Vișan donează redacției 100 de coroane11.
- Comandantul Pieței Brașov mulțumește, în 19 martie 1920, celor care au
subscris în liste și au donat 1.742 de lei comitetului pentru „Monumentul Sublt.
Ecaterina Teodoroiu, eroina națională de la Jiu”12.
Tot la rubrica „Informațiuni” sunt publicate diferite anunțuri:
- în 22 iulie 1919 se aduce la cunoștință faptul că, la inițiativa Academiei
Române, la București se va ridica un monument al unirii tuturor românilor13;
- în 2 august 1919, 163 de coroane au fost donate de către românii din
Tărlungeni14;
- în 18 aprilie 1920, Consiliul Dirigent, în ședința sa din 22 martie 1920, a
destinat din „escadentele Resortului comunicației și al Serviciului aprovizionării” un
milion de coroane ca sumă de pornire pentru ridicarea unui monument al Unirii în
Alba-Iulia15;
- în 29 aprilie 1920 se anunță publicului parastasul pentru 167 de eroi înmormântați în apropierea Lagărului Bartolomeu16;
- în 30 aprilie 1920, cititorii sunt anunțați că, la cererea Consiliului de
Miniștri, ziua Înălțării Domnului din luna mai a fost decretată, prin decret regal, „Ziua
Eroilor”17;
- în 5 mai 1920 grupul Junilor Bătrâni de Pe Tocile a hotărât, în adunarea
generală, să doneze pentru monumentul eroilor 200 de coroane18;
- în 9 mai 1920 societatea națională de binefacere „Bălașa” a alocat 2.200 de
lei pentru ajutorarea văduvelor aromânilor din Bălașa, ai căror soți au murit pentru
înfăptuirea României Mari, și pentru ridicarea unei plăci comemorative în amintirea
acestora19;
- în 23 mai 1920 se anunță inaugurarea, la fortul Mogoșoaia, a monumentului
ridicat în cinstea a 13 soldați morți în explozia din 191920.
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„Dare de seamă” este rubrica în care se face publică alocarea sumelor
colectate:
- în 11 septembrie 1919, se comunica faptul că din venitul obținut de
Tinerimea intelectuală din Săcele, la petrecerea artistico-dansantă din comuna Baciu,
organizată în ziua de Sf. Maria, 491 coroane s-au alocat pentru procurarea unui steag
necesar școlii din Cernatu, iar restul de 1.475 de coroane s-au depus la Banca Albina
în fondul pentru ridicarea unui monument al Eroilor Săceleni21;
- în 18 septembrie 1919 se anunța că la petrecerea populară de Sf. Maria,
organizată de comitetul de inițiativă pentru ridicarea unui monument al eroilor căzuți
pe teritoriul Branului, s-au strâns 5.090 de coroane. Au participat lăutari din Bran și
Regat, persoane importante din București, Brașov, Râșnov, Zărnești, Poiana Mărului
și „mult popor”. Profesorul I. Clinciu de la Liceul Lazăr din București a contribuit cu
țigări fine, ciocolată, pesmeți, din a căror vânzare s-a strâns o sumă consistentă22.
La rubricile „Apel” și „Colectă” se solicită ajutor pentru ridicarea monumentelor:
- în 2 august 1919, la inițiativa învățătorului N. Hamsea, s-a făcut o colectă
pentru ridicarea monumentului eroilor din Tărlungeni căzuți în luptele cu ungurii,
monument ridicat de Gazeta Transilvaniei23;
- în 27 septembrie 1919, preoții, învățătorii și fruntașii Săceleni solicită ajutorul fraților din Regat, de origine săceleni, pentru ridicarea în Piața Cernatului a
unui monument în amintirea eroilor din Săcele24.
În anul 1920, la inițiativa Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război,
aflată sub ocrotirea Reginei Maria, trupele de teatru organizau turnee pentru strângerea de fonduri necesare ridicării de monumente. Gazeta Transilvaniei promovează
în paginile sale spectacolele susținute la Brașov în acest scop:
- în 18 aprilie 1920 ziarul anunță că artiștii Teatrului Național din București
vor avea o reprezentație sâmbătă la ora 9 seara, unde se va prezenta și filmul istoric
„Războiul româno-ungar. Ocuparea Budapestei”, iar duminică la ora 4 un matineu și
seara la ora 9 a doua reprezentație25;
- în 25 aprilie 1920 se anunță, pentru luni și marți, „un turneu de educație
națională”, în cadrul căruia va rula filmul „Intrarea armatei române în Budapesta”,
iar în completare, în pauze, artiștii Teatrului Național din București vor susține
recitaluri de poezie26;
- în 27 iunie 1920 se promovează turneul Teatrului Național din Iași, un
turneu de patru zile. Reprezentațiile sunt date în folosul Societății27;
- în 5 iulie 1920 se relatează că, la inițiativa generalului N. Petailă, trupa
Teatrului Național din Iași a făcut un turneu în tot Ardealul și Banat, strângând bani
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în folosul Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război. La Brașov au dat patru
reprezentații în sala „Reduta”, cu același scop măreț28.
Sunt anunțate și alte spectacole date în același scop:
- în 17 ianuarie 1920, este anunțată o „producție teatrală-muzicalădeclamatorică”, organizată de Eforia școlară din Budila pentru strângere de fonduri,
în ziua de Bobotează, în sala cea mare a școlii române de stat, iar în sala „Reduta”
reprezentația piesei lui N. Iorga, „Un domn pribeag”, la care participă „însuși domnul
Iorga”29;
- în 18 martie 1920, Reuniunea Femeilor Române Brașov-Șchei organizează,
în sala teatrului Apollo, o șezătoare, cu scopul de a strânge fonduri pentru ridicarea
unui monument al eroilor căzuți și îngropați la Brașov30;
- în 13 mai 1920 se aduce la cunoștință cititorilor că la „spectacolul muzicalteatral-declamatoric” de la Budila s-au strâns 100 de coroane pentru Societatea
Mormintelor Eroilor Căzuți în Război31.
Cele mai importante parastase care au loc la mormintele eroilor sunt anunțate
în ziar, iar ulterior sunt publicate articole care prezintă pe larg întregul eveniment:
- în 10 iulie 1919 se relatează cum a decurs parastasul pentru căpitanul Ioan
Teodorescu, parastas organizat la biserica Sf. Nicolae de către familia sa, venită din
Vechiul Regat, la care a participat întregul corp ofițeresc al Regimentului 7 Prahova.
Căpitanul Teodorescu a fost rănit în apropierea Gimnaziului Honterus și, în loc să fie
îngrijit, a fost „izbit de un ungur în cap, cu patul puștii și a murit”32.
- în 11 iulie 1919 comitetul Reuniunii Femeilor Române anunță parastasul ce
va avea loc duminică, 13 iulie, ora 10, la biserica Sfintei Adormiri din Brașovul vechi,
organizat în memoria eroilor înmormântați în cimitirul acestei biserici33;
- în 9 august 1919, în articolul „Pomenirea eroilor” se prezintă felul în care a
decurs serviciul divin pentru pomenirea celor 21 de grăniceri căzuți la sud de
Mărășești, când Batalionul II din Regimentul Prahova a respins trupele bavareze. La
parastas au participat delegați ai Garnizoanei Brașov, iar la final s-a intonat
„Deșteaptă-te, Române!”. La masă, preotul Prișcu a ținut o cuvântare, pomenind de
eroismul românesc și puterea de sacrificiu34;
- în 8 octombrie 1919 se anunță că surorile Rusu, Elena și Livia, organizează
un parastas la mormintele eroilor îngropați la Warte, la care participă preotul Vasile
Saftu, preotul militar Z. Popovici, o companie de soldați35;
- în 10 octombrie 1919, Cultul Eroilor relatează felul în care s-a desfășurat
parastasul organizat de surorile Rusu, care s-au angajat să întrețină mormintele
eroilor: au participat plutoane din Regimentul 7 Prahova, din trupa de artilerie, ofițeri,
prefectul, Maria Baiulescu din partea Crucii Roșii, preoți, membre ale Reuniunii
Femeilor Române – Șchei. Părintele protopop Saftu a ținut un discurs: „(...) PoIbidem, nr. 139/5 iulie 1920.
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menirea celor duși înalță sufletele și cultul eroilor, arată gradul de cultură al
popoarelor. Un popor care își cultivă eroii va fi întotdeauna ajutat de Dumnezeu”36;
- în 1 noiembrie 1919, Gazeta Transilvaniei oficiază un parastas (în 9 noiembrie) pentru eroii dezgropați din Cimitirul Sf. Nicolae, ale căror oseminte au fost
pângărite de un „mizerabil”, pus sub urmărirea Curții marțiale, în vremea ocupației
germano-ungurești37;
- în 5, 6 și 8 noiembrie 1919 se reia anunțul pentru parastasul organizat de
Gazeta Transilvaniei, la care se așteaptă participarea autorităților civile și militare,
armatei, școlilor și a tuturor societăților românești din Brașov: „Veniți dar cu flori să
le împodobim, cu inimi curate, ca să spălăm păcatul ce s-a făcut față de acești martiri
naționali care nici după moarte nu și-au găsit odihna”38;
- în 11 noiembrie 1919 se relatează cum a decurs parastasul din 9 noiembrie:
după slujba de duminică a vorbit părintele protopop V. Saftu, au depus coroane Maria
Baiulescu, cercetașii școlii comerciale; au participat dr. Baiulescu – prefectul
județului, reprezentanții autorităților militare, elevi39;
- în 22 aprilie 1920, comandantul Lagărelor de prizonieri Brașov invită la
parastasul din 28 aprilie, organizat pentru 167 de eroi români căzuți lângă gara din
Bartolomeu, ale căror oseminte au fost depuse în două morminte renovate aflate lângă
lagărul de prizonieri Barăci-Bertalan40;
- în 30 aprilie 1920 se prezintă modul în care s-a desfășurat parastasul din 28
aprilie, la care au participat autorități militare și civile, delegați ai tuturor societăților,
școlile în frunte cu corpurile didactice, un public numeros41;
- în 1 mai 1920 se publică un articol amplu dedicat parastasului din 28 aprilie,
în care se relatează, pe ore, cum s-a organizat și desfășurat evenimentul, care au fost
participanții, programul: „(...) am alergat cu toții la parastasul de ieri, de la mormintele celor 167 eroi, căzuți pentru eliberarea neamului în luptele din Brașov, lângă gara
Bartolomeu în 1916 (...). Încă de la orele 8 și jumătate orașul întreg era pus în mișcare.
Valuri, valuri de oameni se îndreptau înspre strada Lungă, doamne și domnișoare cu
jerbe de flori, tineri și bătrâni în haine de sărbătoare. Elevii și elevele tuturor școalelor
cu drapele, însoțiți de corpul profesoral parcurgeau străzile, iar armata în cadența
muzicii militare se îndrepta înspre gara Bartolomeu (...). Pe o întindere de aproape
300 de metri pe terenul dintre gară, șosea și calea ferată, o estradă a fost ridicată, cam
de ½ m înălțime, înconjurată cu grilaj scund de tei și înghirlandată cu brad și tricolor.
La capătul șoselei, două arcuri îmbrăcate în brad și împodobite cu steaguri, purtau
inscripțiile eroilor căzuți pentru neam și în veci pomenirea lor. Pentru eveniment sau ridicat o tribună și o capelă. Au participat corpul ofițerilor, prefectul, subprefectul,
primarul, directorul finanțelor, șeful poștei, întreaga masă intelectuală română a
orașului, elevi, armata, corul de intelectuali sub conducerea domnului Oancea, iar la
defilare au participat școlari din orfelinat, din școala reală și armata. Coroanele erau
purtate de soldați și erau din partea Regimentelor 89 și 105, prefecturii regionale de
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poliție și Poliția Brașov, lagărul de carantină Brașov, lagărul de prizonieri, reprezentanți ai Reuniunii Femeilor Române, școlilor de șoferi, Jandarmeriei, Crucii Roșii.
Serviciul religios a fost oficiat de protopopul Vasile Saftu. Au cuvântat V. Saftu și lt.
col. Ianciovici: „Sunt numai trei săptămâni de când căp. Iorga, comandantul lagărului
Bartolomeu a descoperit printre buruieni și bălării aceste morminte. Am dat ordin și
căpitanul Iorga a înfăptuit ceea ce vedeți42”;
- în 20 și 21 mai 1920, gazeta prezintă programul „Zilei Eroilor”, care „va fi
sărbătorită cu o deosebită solemnitate, ea trebuind să pătrundă în conștiința tuturora,
fiind expresia cea mai desăvârșită a sufletului național”:
ora 9 - adunarea pe Livada de sub Cetățuie a participanților la procesiunea
religioasă: autoritățile bisericești, indiferent de confesiune, comandamentele armatei,
corpurile de trupă, autoritățile civile, funcționarii publici, baroul, magistratura, profesorii, școlile, societățile culturale, corurile, societatea veteranilor, meseriașii;
sosirea prefectului și a comandantului Garnizoanei;
intonarea Imnului Regal de către cor și apoi Te Deum de către clerul grecoortodox;
rugăciune pentru eroi;
pornirea procesiunii, într-o anumită ordine, pe traseul: Livada Poștei, Str.
Vămii, Târgul Cailor, Cimitirul de sub Tâmpa, str. Prundului, str. Căpitanului, Pe
Tocile, Cimitir, unde a avut loc o slujbă, Piața Berthelot;
după amiaza, serbarea culturală: la școli vor avea loc serbări culturale sub
conducerea directorilor;
dispoziții: prăvăliile închise, orașul pavoazat, fabricile închise, orice spectacol interzis, în instituțiile publice și particulare nu se va lucra43;
- în 23 mai 1920 se relatează evenimentele din „Ziua Eroilor”: cortegiul
compus din întreaga populație a Brașovului, români, sași, evrei (au lipsit ungurii), a
colindat din cimitir în cimitir, s-au depus coroane, s-au înălțat imnuri și rugăciuni, sa mers la cimitirul de sub Tâmpa, unde preotul evanghelic a ținut o cuvântare în limba
germană, la cimitirul românesc de la biserica Pe Tocile, unde a avut loc un parastas44;
- în 29 mai 1920 se amintește de „Ziua Eroilor” sărbătorită la Satulung, la
biserica Sfintei Adormiri, și la Bușteni, unde au participat autoritățile comunale,
Jandarmeria, școlile, Banca Populară, iar procesiunea s-a îndreptat spre mormintele
a șase eroi vânători de munte45.
Cu această temă, Gazeta Transilvaniei publică și alte articole:
- în 8 octombrie 1919, în articolul „Profanatorul de morminte”, redacția
gazetei este indignată de cele întâmplate în cimitirul bisericii Sf. Nicolae și aduce la
cunoștință faptul că a trimis doi redactori, însoțiți de un agent al forței publice, să
cerceteze și să găsească pe cel care a profanat mormântul soldatului Ion Vasile46;
- în 30 ianuarie 1920, la rubrica „Ultima oră” se anunță deplasarea
mareșalului Foch din Paris la Cap Blancnez, lângă Calais, pentru a pune piatra
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fundamentală a monumentului în onoarea Forțelor navale engleze și franceze care au
participat la apărarea strâmtorii Dover47;
- în 28 februarie 1920, în articolul „Mormintele eroilor noștri” este lăudată
inițiativa înființării unei societăți care să se îngrijească de mormintele eroilor, care
vor deveni, cu timpul, locuri de mângâiere și repaos, locuri de pelerinaj, locuri sfinte
și scumpe48;
- în 19 martie 1920, la rubrica „O faptă bună” se face cunoscut faptul că
Divizia 2 de Vânători, la inițiativa Prea Cuviosului Arhimandrit Justin, a ridicat două
monumente în cimitirul din Oradea Mare la mormintele eroilor căzuți în luptele de la
Tisa din 191949;
- în 7 mai 1920, la „Donațiuni” se anunță că frații Orghidan, în memoria
părintelui lor, au donat Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război suma de 500
coroane50;
- în 20 mai 1920, Corpul învățătorilor de la școala primară națională „General
Moșoiu” din Bran face o invitație la maialul de vară din parcul de sub castelul Bran,
în ziua de Ispas, când se va sărbători și comemorarea eroilor căzuți pentru întregirea
neamului. O parte din banii strânși din vânzarea biletelor vor fi alocați ridicării unui
monument al eroilor în Bran51;
- în 27 mai 1920, la rubrica „Corespondențe” este publicat articolul „20 Mai
la Râșnov”, în care se relatează felul în care râșnovenii au sărbătorit „Ziua Eroilor”.
A participat întreaga populație, fără deosebire de confesiune: autorități militare și
civile, profesori, școli, societăți52;
- în 30 mai 1920, în articolul „Biserica Mântuirii” este prezentat Hrisovul
regal din 10 mai 1920, citit în ședința festivă „de Luni” a Sinodului, întrunit la
București, prin care s-a hotărât înălțarea unei mari biserici în capitala țării în semn de
recunoștință veșnică pentru jertfele aduse de poporul român pentru înfăptuirea
idealului național. Regele Ferdinand propune construirea „Bisericii Mântuirii53”.
Comunitățile brașovene au ridicat monumente prin care și-au cinstit eroii și
care amintesc urmașilor faptele de vitejie și sacrificiile făcute pentru reîntregirea
neamului. Monumentele, de la cele impunătoare, ridicate pe locurile marilor bătălii,
până la troițe și cruci de lemn pe morminte individuale sau colective, pe lângă
rememorarea actelor de eroism au și valoare artistică și arhitecturală.
La iniţiativa Comitetul Judeţean Braşov al Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor şi a Consiliului Judeţean Braşov, col. (r) Gheorghe Pășescu, col. (r) Dumitru
Stratanov și maior (r) ing. Ioan Virgil Leancu au publicat, în anul 2001, volumul
intitulat Jertfă și recunoștință. Eroi și monumentele lor din Țara Bârsei, Ținutul
Cohalmului și Țara Făgărașului, care cuprinde monumentele eroilor căzuți în cele
două Războaie Mondiale în județul Brașov.
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În anul Centenarului Marii Uniri, Muzeul Casa Mureșenilor-Brașov și
Consiliul Județean Brașov a implementat proiectul „Monumentele eroilor Primului
Război Mondial din județul Brașov”, în cadrul căruia s-a realizat și tipărit, în 8.000
de exemplare, o hartă a monumentelor eroilor Primului Război Mondial din județ și
o expoziție foto-documentară care a readus în memoria comunităților, și mai ales a
tinerilor, 142 de monumente cu valoare memorială. Harta și expoziția au fost rodul
unei activități de documentare la fața locului a specialiștilor muzeului. Expoziția a
fost itinerată la licee din municipiul și județul Brașov.
Din cele 142 de monumente ridicate pe teritoriul județului Brașov, m-am
oprit în acest articol doar asupra câtorva din municipiul Brașov.
În toamna anului 1920, Societatea Mormintele Eroilor Căzuți în Război a
organizat un cimitir pe locul masacrului de la Bartolomeu din 10 octombrie 1916, iar
în 7 iulie 1921 s-a sfințit monumentul acestor eroi în prezența Regelui Ferdinand,
Reginei Maria și principelui moștenitor Carol, sosiți la Brașov cu trenul. Monumentul
este din piatră, străjuit de o acvilă de munte și înconjurat de opt obuze din piatră.
În curtea bisericii Sfântul Bartolomeu, pe latura nordică, se găsesc șase cruci
din lemn ale unor militari străini căzuți în timpul celor două războaie mondiale. Pe
fiecare cruce sunt montate plăcuțe din metal, pe care sunt inscripționate numele și
data morții celor înhumați. În interiorul bisericii, pe un panou de 4/3 m, în forma unei
cărți deschise, montat pe peretele din stânga altarului, sunt scrise numele a 38 de sași
brașoveni căzuți pe diferite fronturi ale Primului Război Mondial.
La marginea dinspre deal a cimitirului Șprenghi civil se află un obelisc-cruce
din beton. Alăturat sunt trei cruci mari și 22 cruci mici din beton, pe care sunt dăltuite
numele a 113 militari români, maghiari, nemți și alte naționalități care și-au pierdut
viața pe fronturile Primului Război Mondial.
Situat pe strada Mărășești, lângă cimitirul Șprenghi civil, Cimitirul Ostașului
cuprinde atât morminte ale eroilor români, jertfiți în cele două războaie mondiale, cât
și morminte ale ostașilor sovietici decedați pe frontul celui de-Al Doilea Război
Mondial.
Cimitirul de pe strada Constantin Lacea, de la poalele Tâmpei, adăpostește
în morminte comune și individuale osemintele a 641 militari din armata austroungară și cea germană din Primul Război Mondial. Printre lespezile cu nume străine
se află și trei pietre funerare de căpătâi, aparținând unor soldați ai Armatei a 2-a
Române, răpuși în bătălia pentru apărarea Brașovului din octombrie 1916. Pe piatra
funerară din mijloc, din beton și marmură neagră, se poate citi următoarea inscripție:
„În memoria căpitanului erou Ioan Teodorescu, a unui ofițer și a 16 ostași români neidentificați din R. 45 infanterie căzuți în luptele crâncene pentru apărarea Brașovului
din 8 octombrie 1916”.
Mausoleul, aflat în cimitirul ortodox Sfânta Treime, a fost ridicat între anii
1943-1946. De formă circulară, mausoleul este construit din beton armat mozaicat.
Cupola este sprijinită de opt coloane și surmontată de o pajură din bronz cu o cruce
în cioc. În fața bisericii se găsește o troiță-cruce din lemn, cu inscripția: „Eternă iubire
eroilor neamului din războiul mondial 1914-1918”.
În Piața Prundului din Șcheii Brașovului a fost construit, în anul 1939, un
monument cu statuie. Acesta este alcătuit dintr-un piedestal masiv din blocuri de
piatră fasonată, de forma unei prisme dreptunghiulare, cu înălțimea de 4 metri, dea249

supra căreia este așezată statuia din bronz a unui dorobanț cu pușca în poziția pentru
atac la baionetă. Pe fațada piedestalului este montată o placă din marmură neagră, pe
care sunt inscripționate următoarele cuvinte: „Recunoștință eroilor desrobitori de
neam”.
În fața Comandamentului Brigăzii Sarmizegetusa este înălțată o troiță din
lemn de stejar, care amintește de jertfa celor 200 de vânători de munte care și-au
pierdut viața pe frontul Primului Război Mondial, dar și a celor peste 74.000 de eroi
ai celui de-Al Doilea Război Mondial.
În Cimitirul Municipal a fost construit Monumentul Veteranilor, o construcție verticală în trepte, realizată din beton mozaicat. Alăturat se află un stâlp metalic,
cu o flacără în terminal. Pe fațada monumentului este montată o placă din marmură
albă, pe care se poate citi următorul text: „Glorioasă cinstire și vibrant omagiu veteranilor brașoveni din cele două războaie mondiale care odihnesc aici alături de cei
dragi lor”.
Pe strada Poarta Șchei, nr. 27, se află o sinagogă, în holul căreia, pe peretele
din dreapta, este montată o placă din marmură albă pe care este sculptat următorul
text, în limbile maghiară, germană și ebraică: „In memoriam 1914-1918”. Pe placă
sunt gravate numele a 13 militari evrei din Brașov căzuți în luptă pe diferite fronturi
ale Primului Război Mondial.
În cimitirul săsesc din strada Lungă se află opt cruci de piatră ale militarilor
sași, iar în cartierul Stupini 15 cruci ale ostașilor germani și o cruce mare pentru alți
14.
Toți acești eroi sunt exemple pe care trebuie să le avem în fața noastră în
fiecare moment și despre care suntem datori să povestim celor ce ne urmează.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Decupaj Gazeta Transilvaniei, nr. 235 din 8 noiembrie 1919.
Fig. 2 – Detaliu hartă „Monumentele eroilor Primului Război Mondial din
Județul Brașov”.
Fig. 3 – Expoziția „Monumentele eroilor Primului Război Mondial din
Județul Brașov”, prezentată la Teatrul „Sică Alexandrescu”.
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ACTIVITATEA GENERALULUI IOAN BOERIU
ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 1918-FEBRUARIE 1921
Alexandru BUCUR1
ACTIVITY OF GENERAL IOAN BOERIU
IN THE PERIOD OF NOVEMBER 1918-FEBRUARY 1921
ABSTRACT
Sometimes, the contemporary society has the tendency to bury in oblivion some
personalities, either national or local, who had a great importance during our history. Taking
this into consideration, I have decided to relate few life aspects of a Romanian soldier with
an outstanding career – General Ioan Boeriu (1859-1949).
Born in Recea-Făgăraș, he made his way towards military from his youth, quickly
advancing through military ranks to General-Major and Field Marshall, being the first and
the only Romanian in Austro-Hungarian army who reached these superior ranks. For his
ability, bravery and courage acquired at the beginning of World War I, he earned the title of
Baron and many Austrian military awards.
He was also one of the artisans of the Great Union on 1 st of December 1918 and
had been amongst the superior officers who dealt with the reorganization of the Romanian
army. After retirement he actively distinguished himself especially by promoting and sustaining cultural activities initiated by ASTRA.
Keywords: Ioan Boeriu, Vaida Recea, commander, secretary, Board of Directors.

În amplele acţiuni de edificare a României Mari, s-a remarcat şi o
personalitate a Ţării Făgăraşului, generalul Ioan Boeriu. Implicarea sa a fost una
foarte importantă şi benefică, în special pentru organizarea armatei şi jandarmeriei
române a Transilvaniei.
Viaţa şi activitatea până la 11 noiembrie 1918. Ioan Boeriu s-a născut la
10 octombrie 1859, în Vaida Recea (azi Recea, jud. Braşov). Şi-a început studiile la
școala grănicerească din satul natal, după care a absolvit patru clase la Gimnaziul
greco-catolic din Sibiu. În 1874 a fost primit la Şcoala Militară de Cadeţi (Kadettenschule) din Sibiu. După terminarea școlii a fost repartizat (la 1 septembrie 1879) ca
ofiţer-aspirant la Regimentul de Infanterie nr. 68 al Corpului de Armată nr. 4 din
Solnoc. A avansat de la gradul de stegar până la cel de general de divizie, dovedinduşi calităţile de militar, astfel: 1 noiembrie 1879-1 noiembrie 1880, stegar; 1 noiembrie
1880-1 mai 1886, sublocotenent; 1 mai 1886-1 noiembrie 1892, locotenent; 1
noiembrie 1892-1 mai 1905, căpitan; 1 mai 1905-1 mai 1909, maior; 1 mai 1909-1
mai 1912, locotenent colonel; 1 mai 1912-1 septembrie 1915, colonel; 1 septembrie
1915-2 noiembrie 1918, general de divizie. În anul 1914 a participat, împreună cu
Regimentul de infanterie nr. 76, al cărui comandant era, pe frontul rusesc. În luptele
cu trupele ruse, din 23 august 1914 – la Polichna –, şi sfârşitul lui noiembrie – la
Sulozcsova –, s-a remarcat prin vitejie, concepţie tactică şi strategică. În ultima luptă
1
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a fost grav rănit, retras de pe front şi numit expert militar în cadrul Ministerului de
Război din Viena. A fost decorat cu mai multe ordine şi medalii, în urma activităţii
desfăşurate şi, mai ales, pentru vitejia dovedită în luptă: „Medalia militară pentru
merite”; „Crucea militară pentru merite”, clasa a 3-a; „Crucea de cavaler a ordinului
Francisc Josefin”; „Crucea de cavaler a ordinului Leopoldin”; „Crucea de cavaler a
ordinului Maria Theresia”. Totodată, a primit titlul nobiliar de baron de Polichna2,
după numele localității unde s-a evidențiat în luptă, împreună cu înaltul ordin „Maria
Tereza” (11 martie 1915)3.
A fost un apropiat al elitelor politice româneşti din Transilvania încă din
perioada în care activa în armata austro-ungară. Printre importantele personalităţi ale
vremii, cu care s-a întâlnit mai des, se număra şi Ştefan Cicio-Pop (1865-1934), cel
cu care va colabora toată viaţa. „Pe avocatul Ştefan Cicio Pop din Arad îl cunoşteam
mai demult. În toamna anului 1916, pe când activam la Ministerul de Război din
Viena, (…) m-am oprit la Arad. De la gară am luat o birjă, care m-a dus acasă la
dânsul. (…) Am petrecut atunci împreună câteva ceasuri nu numai plăcute, ci şi
deosebit de utile pentru activitatea noastră de viitor, pusă în slujba cauzei naţionale.
(…) Cu acel prilej, am pus bazele colaborării noastre, care va dura nealterată până la
adânci bătrâneţe”4.
Activitatea desfăşurată între 12 noiembrie-11 decembrie 1918. La 31
octombrie 1918, în Viena s-a constituit Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor
şi Soldaţilor5, condus de căpitanul Traian Popa6. Membrii Senatului au dorit să fie
conduşi de generalul Boeriu, dar, din cauză că acesta era suferind – fiind internat întrunul din spitalele militare din Viena –, a amânat, temporar, asumarea prerogativelor
ce-i reveneau7.
Localitate aflată în sud-estul Poloniei de astăzi.
Kais. Königl. Militär-schematismus für 1880-1888, Wien: December, 1879-December 1888;
Schematismus für das Kaiserliche und Königliche heer und für die Kaiserliche und Königliche Kriegs-Marine für 1890-1914, Wien: Jänner, 1889-Februar 1914; Arhivele Naţionale
Militare Române, Depozitul Central de Arhivă Piteşti, Fişa generalului Ioan Boeriu, f. 85r;
Constantin Băjenaru, Un ofițer făgărășean pe nedrept uitat: generalul baron Ioan Boeriu, în:
„Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi diplomaţie”,
Lucrările celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Marinei
Române, IV, Partea I, Constanța, Editura Muzeului Marinei Române, 2016, p. 118-120.
4
Apud Paul Abrudan, Din consemnările participanţilor la lupta pentru unirea Transilvaniei
cu România. General Ioan Boeriu: Acele zile de neuitat, în: „Transilvania”, s.n., anul XII
(LXXXIX), nr. 11/1983, p. 20.
5
Procesele verbale originale ale Senatului au fost întocmite de preotul militar Gheorghe
Oprean, dactilografiate (la Târnăveni, în 18 octombrie 1966) – după originale – şi predate la
Arhiepiscopia Sibiului. Conţin 39 de file, dactilografiate doar pe faţă. Cele originale, conform
explicaţiei dată de autor „se găsesc la D[omnu]l D[octo]r Iuliu Maniu[,] fost prim ministru,
pentru a le depune la biblioteca Academiei”. Arhiva Bibliotecii Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române din Sibiu, Fond Varia, nr. inv. 53, Procesele verbale ale Adunării ofiţerilor şi
soldaţilor români din Viena în 1918 (citate în continuare, Procese verbale AOSR), p. 39.
6
Traian Popa (1883-1963), originar din Şinca Nouă, jud. Braşov, a fost absolvent al Şcolii
militare şi a activat în Regimentul 64 infanterie din Orăştie. După 1918 a fost primit în armata
României întregite, unde a ajuns la gradul de colonel.
7
Procese verbale AOSR, p. 1-2; Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din
2
3
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Data de 12 noiembrie 1918 a fost una de importanţă vitală pentru Senat,
atunci fiind preluată conducerea oficială şi efectivă a acestuia de către generalul Ioan
Boeriu. La acea dată s-a desfăşurat a VII-a şedinţă a Senatului, iar „D[omnu]l general
Boeriu, satisfăcând acum cererii ofiţerilor şi soldaţilor români, invitat deja la prima
adunare generală, adică primeşte conducerea noastră şi prezidiul Senatului Central
Militar Român şi între vii aclamări deschide şedinţa”8. Încă din prima zi, generalul
Boeriu s-a dedicat total pentru buna desfăşurare a activităţii Senatului.
Conducerea Senatului Militar Român Central, întrunită în şedinţă la 13
noiembrie 1918, a stabilit ca în data de 17 noiembrie să aibă loc ceremonia oficială
de depunere a jurământului şi a sfinţirii drapelului românesc în cazarma fostului
Regiment Cezaro-Crăiesc 64 Orăştie9. „Sfinţirea steagului şi depunerea jurământului
s-a făcut cu deosebită măreţie în cazarma Franz Ferdinand din Trost-gasse, unde se
afla Reg[imentul] nostru românesc 64 (din Orăştie), în ziua de 17 noiembrie 1918.
Serviciul religios a fost oficiat de preoţii Iosif Serafim, Gheorghe Oprean10 şi Pavel
Popa”11.
Din fericire, avem dovezi ale desfăşurării evenimentului, două fotografii (o
reproducem pe cea mai semnificativă; vezi Fig. 1), realizate de celebrul fotograf al
Unirii, Samoilă (Emanuel) Mârza, invitat la eveniment de către Gheorghe Oprean.
Senatul Militar Român a asigurat, prin cele două centre ale sale – Viena şi
Praga –, ordinea în cele două oraşe. Totodată, s-a preocupat de repatrierea militarilor
români aflaţi pe teritoriul imperiului. Ultima adunare a Senatului, „şedinţa a II-a
generală”, s-a desfăşurat în 27 noiembrie 1918 „într-o sală din Atlashol”, la aceasta
participând şi Iuliu Maniu, care a propus dizolvarea Senatului, a anunţat despre
Adunarea Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie, şi a mulţumit generalului
Boeriu „pentru ostenelile fără număr, aduse cauzei noastre ca president al senatului
precum şi căpitanului Traian Popa şi tuturor celorlalţi însufleţiţi şi neobosiţi oficeri
români”12.
Generalul Ioan Boeriu, amintindu-şi de perioada de atunci, relata: „Luna
octombrie 1918 a fost foarte bogată în evenimente. (…) La sfârşitul acelei luni, când
Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918) (în continuare, Senatul Militar Român), ediţie, note
şi studiu introductiv de Mihai-Octavian Groza, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 13.
8
Procese verbale AOSR, f. 24-26; Senatul Militar Român, p. 54.
9
Ibidem, f. 30; Ibidem, p. 18.
10
Gheorghe Oprean (1891-1974), preot ortodox, ajuns protopop de Târnăveni, căpitan în
timpul Primului Război Mondial, secretar al Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi
Soldaţilor din Viena. A ctitorit bisericile din Cuştelnic şi Târnăveni, şi a devenit protopop de
Târnăveni (1927-1949). Între 1929-1932 a fost misionar episcopal la Cluj. După 1948 a intrat
în vizorul autorităţilor comuniste care, în 1949, îi retrag funcţia de protopop, iar în 15 aprilie
1952 îl arestează, fiind eliberat în 30 mai 1953. Pentru detalii, a se vedea: Răzvan Ducan,
Gheorghe Oprean – o viaţă închinată unirii românilor şi înălţării Bisericii Ortodoxe, Târgu
Mureș, Editura Tipomur, 1999, pass; V. Pană, Note despre viaţa şi faptele preotului Gheorghe
Oprean, secretar general al Senatului Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor Români de la Viena
(31 octombrie-27 noiembrie 1918), în: „Istorie, cultură şi cercetare”, vol. II, Târgoviște,
Editura Cetatea de Scaun, 2017, p. 149-171; Lazăr Ladariu, Mariana Cristecu, Protopopul
Gheorghe Oprean, în: „Conferinţele Bibliotecii ASTRA”, nr. 136/2011, p. 49-55.
11
Procese verbale AOSR, f. 30; Senatul Militar Român, p. 18.
12
Ibidem, f. 37-38; Ibidem, p. 18.
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a izbucnit revoluţia în imperiu, prin colonelul Herbay, avocatul Ştefan Cicio Pop ma informat că s-a luat legătura cu reprezentanţii Secţiei române a PSD din Ungaria,
în vederea colaborării pentru unirea tuturor forţelor politice româneşti, în scopul autodeterminării Transilvaniei şi unirii acesteia cu vechea Românie. Totodată, pe baza
înţelegerii anterioare, m-a solicitat ca, împreună cu ofiţerii români ce se găseau la
Viena, să acţionez pe plan militar. Misiunea noastră era să preluăm comanda unităţilor formate din români şi aflate în Austria, Cehia şi Slovacia, să grupăm şi să
organizăm în unităţi pe soldaţii şi ofiţerii români ce se reîntorceau de pe diferitele
fronturi, apărându-le viaţa şi ferindu-i de a deveni instrumente în mâinile duşmanilor
unirii; iar aceste unităţi să le transportăm înarmate în Transilvania şi Banat pentru a
putea face faţă eventualelor atacuri din partea forţelor ostile realizării unităţii politice
a tuturor românilor. Fiind bolnav, i-am încredinţat căpitanului Traian Popa misiunea
de a organiza, în seara zilei de 31 octombrie 1918, adunarea ofiţerilor şi soldaţilor
români din capitala Imperiului habsburgic, pentru a constitui Senatul Militar Român
Central, ca organ al Consiliului Naţional Român Central, ce luase fiinţă în cursul
acelei zile la Budapesta” 13 . Cele relatate de Boeriu sunt întărite de amintirile
căpitanului Traian Popa: „La sfârşitul lunii octombrie 1918, din însărcinarea
generalului Boeriu, împreună cu alţi ofiţeri români aflaţi la Viena, am convocat o
întrunire a ofiţerilor şi soldaţilor din capitala monarhiei habsburgice, pentru
organizarea noastră militară. Întrunirea s-a ţinut în sala restaurantului „Weigel” din
Dreherpark; în seara de 31 octombrie 1918, fiind de faţă peste 40 de ofiţeri, numeroşi
subofiţeri şi soldaţi. Cu acel prilej s-a constituit Senatul Militar Român Central,
format din 11 membri. Ca preşedinte a fost ales generalul Ioan Boeriu, iar ca secretar
– căpitanul Gheorghe Oprean. Până la însănătoşirea generalului Boeriu, am fost
însărcinat eu cu conducerea Senatului”14.
Cu toate că unii dintre biografii generalului Boeriu au specificat faptul că
acesta a participat la Adunarea de la Alba Iulia, documentele cercetate demonstrează
contrariul. La 1 Decembrie 1918 generalul se afla la Viena, de unde, împreună cu
Constantin Iosipescu-Grecul, a trimis o telegramă „Către Consiliul Naţional Român
Central, D[octo]r[ului] Ştefan Pop”, datată „18 noiembrie/1 decembrie 1918, Viena”,
care avea următorul conţinut: „Românii din Viena salută şi felicită cu însufleţire
fiască măreaţa şi istorica adunare din Alba-Iulia şi declară aderenţă decondiţionată la
deciziunile luate acolo. Trăiască neamul românesc”15. Considerăm că rămânerea lui
Boeriu în capitala imperiului este în concordanţă cu spiritul lui de militar. Ca orice
comandant valoros, generalul a rămas în Viena pentru a se asigura că efectivele de
militari români s-au îmbarcat în trenuri şi au părăsit – în condiţii optime –, teritoriul
monarhiei, pentru a se întoarce acasă. Din nefericire, nu deţinem date despre activitatea generalului Boeriu din perioada 1-11 decembrie 1918.
Activitatea desfăşurată între 12 decembrie 1918-18 ianuarie 1919. După
stabilirea Consiliului Dirigent la Sibiu (9 decembrie 1918)16, şeful Resortului Armatei
Apud P. Abrudan, op. cit., p. 20-21.
Ibidem, p. 21.
15
Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu, 1918 la români. Documentele unirii, vol. VIII, București,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 334; Senatul Militar Român, p. 74.
16
Telegraful Român, LXVI, nr. 133/27 noiembrie(10 decembrie) 1918, p. 507; nr. 135/29
noiembrie(12 decembrie) 1918, p. 512.
13
14
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şi Siguranţei Publice, Ştefan Cicio-Pop, l-a cooptat ca secretar general pe generalul
Boeriu. Venirea generalului la Sibiu a fost anunţată de presă foarte scurt. Astfel,
Telegraful Român, în articolul „General român în Sibiu”, arăta: „Aseară a sosit în
oraşul nostru generalul român Boeriu însoţit de doi majori”17.
Perioada care a urmat a fost una deosebit de grea şi încărcată de evenimente.
Pe lângă atribuţiile pe care le avea în Consiliul Dirigent, Boeriu a fost nevoit să participe la multe manifestări militare şi culturale din Sibiu. Şi, conform documentelor,
a reuşit să facă faţă la toate, cu brio! În continuare, scoatem în evidenţă câteva din
evenimentele desfăşurate la Sibiu şi împrejurimi la care a participat vigurosul general.
La 13 decembrie 1918, primul Batalion românesc de dincolo de Carpaţi, 10
Vânători, comandat de colonelul Mărăscu, a sosit la ora 21.00 – cu trenul –, la Sibiu.
Vestea sosirii acestuia a adunat mii de români în gară şi în piaţa gării. Bravii soldaţi
au fost întâmpinaţi cu bucurie de: călăraşii din Maieri; membri ai Reuniunii meseriaşilor români, în frunte cu Victor Tordăşianu; Legiunea Română din Sibiu, comandată
de căpitanul Ghiţă Măcelar; fanfara legiunii; corul mixt, dirijat de Timotei Popovici;
Andrei Bârseanu; Ştefan Cicio Pop; Aurel Vlad; Romul Boilă şi generalul Ioan
Boeriu 18 . Al doilea eşalon al Batalionului 10 Vânători a trecut prin Sibiu în 16
decembrie. Sosirea trenului în gara Sibiu a avut loc la ora 14.00. Au fost întâmpinaţi
de un pluton al Gărzii Naţionale din Sibiu, „cu drapel şi muzică” şi de „o mare
mulţime de oameni. (…) Au vorbit generalul nostru Boeriu şi prezidentul Asociaţiei,
d[omnu]l Andreiu Bârseanu”. Trupele s-au deplasat prin „strada Cisnădiei la
Casarma cea mare”. Apoi, la ora 16.00, s-au întors la gară unde s-au îmbarcat în tren
şi şi-au continuat drumul19.
La 24 decembrie 1918, la 12.30, în gara din Sibiu a sosit trenul care aducea
Comandamentul Trupelor din Transilvania, condus de viteazul general Traian
Moşoiu. Întâmpinarea a fost făcută de: trupele române din Sibiu, aparţinând regimentelor 10 Vânători, 4 Artilerie şi 24 Cavalerie; plutonul de onoare şi fanfara Legiunii
Române; Ştefan Cicio Pop „cu întreg statul major şi întreg corpul ofiţerilor dela
Legiune”; Andrei Bârseanu; Consiliul naţional judeţean; Primăria; „consiliul săsesc”;
populaţie numeroasă. Printre cei care l-au întâmpinat a fost şi generalul Boeriu (Fig.
2). De la gară, cortegiul s-a deplasat în Piaţa Mare, apoi la sediul Consiliului Dirigent.
A urmat defilarea trupelor şi a localităţilor sibiene (Răşinari, Ocna Sibiului, Gura
Râului, Orlat, Veştem, Hamba, Slimnic, Rusciori, Sadu ş.a.). A continuat cu un dineu
la restaurantul hotelului Bulevard20.
În 28 decembrie, generalul Traian Moşoiu a dat „în cinstea ofiţerilor români
din Transilvania şi părţile mărginaşe (…) o mare masă la Casinoul ofiţerilor, urmărindu-se scopul ca ofiţerii ardeleni să se cunoască cu ofiţerii fraţi din armata română”.
La respectiva recepţie au luat parte peste 200 de persoane. „În fruntea mesei a ocupat
loc premierul Dr. Iuliu Maniu, având la dreapta pe generalul baron Boeriu şi pe
generalul Panaitescu, iar la stânga pe generalul Dabija şi Dr. A. Vaida”. Au toastat
Maniu, Cicio Pop, apoi Boeriu. „Generalul Baron Boeriu esprimă mulţumita sa adânIbidem, nr. 136/30 noiembrie(13 decembrie) 1918, p. 514.
Ibidem, nr. 137/1(14) decembrie 1918, p. 515 („Avantgarda aramatei române”).
19
Ibidem, nr. 139/5(18) decembrie 1918, p. 519 („Trupe române în Sibiu”).
20
Ibidem, nr. 143/13(26) decembrie 1918, p. 529-530 („Intrarea în Sibiu a generalului
MOŞOIU, generalisimul armatei române din Ardeal”).
17
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că ilustrului şi viteazului general Moşoiu pentru vorbele măgulitoare spuse la adresa
ofiţerilor ardeleni şi declară că glasul simţămintelor pentru România Mare află
puternic răsunet în inima ofiţerilor ardeleni. Închină pentru armata română şi pentru
viteazul şi ilustrul general Moşoiu. Generalul Moşoiu mulţumeşte Baronului Boier,
prin care a[u] fost recunoscute din partea străinului stăpânitor, cinstea şi vitejia
neamului românesc de pe aceste plaiuri”21.
În 16/29 decembrie 1918, Catedrala mitropolitană din Sibiu a găzduit un
eveniment important. Batalionul voluntarilor din Chişinău a participat la o slujbă
religioasă. Voluntarii au adus, pentru catedrală, o „sfântă icoană, iar pentru vechea
cetate a lui Mihai Viteazul un mândru drapel de mătasă grea cusut în fir de aur”. La
festivitate au participat: generalii Moşoiu, Panaitescu, Dabija şi Boeriu; Ştefan C. Pop
şi alţi membri ai Consiliului Dirigent. După sfinţirea steagului, acesta a fost predat
generalului Moşoiu. La terminarea festivităţilor, Moşoiu, Ştefan C. Pop şi corpul
ofiţeresc au trecut în revistă voluntarii, apoi s-au deplasat la „Casa naţională”, unde
steagul a fost înmânat lui Andrei Bârseanu, care a promis că îl va duce la Alba Iulia,
cu ocazia încoronării regelui22.
Presa a anunţat, din timp, vizita generalului Berthelot la Sibiu, dar şi modul
în care urma să fie primit23. Acesta a sosit la Sibiu cu un tren special, în 1 ianuarie
1919, la ora 14.00. Primirea sa a fost deosebită. Încă de la ora 13.00, „valuri de
oameni în straie de sărbătoare se frângeau între uliţele înguste în drum spre gară. Aici
în faţa gării se aşezaseră chipeşi ţărani şi ţărance, tineri şi bătrâni în pitoreasca
îmbrăcăminte, formând un spalier splendid până departe în sus spre inima oraşului.
În gară marele şi viteazul fiu al Ardealului, generalul Moşoiu, cu statul său
major, ministrul de răsboiu Dr. St. C. Pop cu alt stat major în frunte cu generalul
Baron de Boier, mulţime de ofiţeri, Consiliul Dirigent Român, corul Reuniunii de
cântări, compania de onoare, fanfare şi pădure de lume”. Primirea militară a fost
realizată de generalul Moşoiu. Apoi, cuvântarea de „bun venit” a fost rostită de Iuliu
Maniu. A urmat deplasarea prin mulţime, întâlnirea cu reprezentanţii Consiliului
„naţional judeţănesc”, cu ai primăriei şi plecarea spre actualul Rectorat. Acolo, începând cu ora 15.00, Berthelot a primit delegaţiile.
După delegaţia presei, a urmat cea a armatei. „Soldaţii şi ofiţerii români îşi
exprimă respectul şi admiraţia prin rostul generalului Boier. Răspunzând, generalul
francez declară că a avut multe prilejuri fericite să admire eroismul nemărginit al
ofiţerilor români, printre care cel dintâi la bravuri militare a fost generalul Moşoiu,
pildă vie a entuziasmului şi vitejiei. Ostaşul român e unul dintre cei mai buni ostaşi,
răbduriu şi totdeauna gata să-şi jertfească viaţa pentru biruinţa dreptăţii. Laudă vitejia

Ibidem, nr. 147/18(31) decembrie 1918, p. 539 („Banchetul de la Casinul ofiţerilor”); T.
Moşoiu, Ocuparea Budapestei în legătură cu operaţiunile militare din Ardeal 1918-1919, ed.
a II-a, îngrijită, revăzută şi adăugită; prefaţă, argument şi studii de istorie şi artă militară de
colonel (r.) prof. dr. V. Şt. Tutula, Cluj-Napoca, 2012, p. 34-35.
22
Telegraful Român, nr. 148/20 decembrie 1918 (2 ianuarie 1919), p. 543 („O serbare
frumoasă”).
23
Ibidem, nr. 145/15(28) decembrie 1918, p. 536 („Ştire personală”); nr. 146/16(29) decembrie 1918, p. 537 („Cătră Românii din Comitatul Sibiului şi din părţile învecinate”); nr.
147/18(31) decembrie 1918, p. 539 („Berthelot la noi”), p. 540 („Conduct etnografic”).
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Baronului de Boieriu şi încheie cu cuvintele: Trăiască armata română, armata
României mari!”24.
În 2 ianuarie, dimineaţa, generalul Berthelot a vizitat Săliştea, „însoţit de fiul
Ardealului generalul Moşoiu şi de membrii Consiliului Dirigent”25. La ora 09.00, „în
vreo zece automobile, c'o punctualitate militară, (…) soseşte marele general Berthelot
şi suita sa, generalul Moşoiu, cu generalii Panaitescu şi Boieriu, cu vrednicii bărbaţi
ai neamului, miniştrii noştri: Maniu, Cicio Pop, Goldiş, Vaida şi alţi distinşi bărbaţi,
înalţi ofiţeri francezi şi români”. După o petrecere de o oră şi jumătate, generalul şi
suita s-au îmbarcat şi, „în mii de urale”, au plecat spre Sibiu26.
La ora „11 şi câteva minute”, generalul Berthelot şi însoţitorii au ajuns în
Piaţa Mare din Sibiu unde, după primirea raportului şi onorului trupelor, au asistat la
o impresionantă desfăşurare de forţe – „cel puţin zece mii de săteni” – şi costume
populare, prin defilarea locuitorilor din mai multe localităţi ale judeţului Sibiu şi din
jurul acestuia, dintre care enumerăm câteva: „Sibiu, Guşteriţa, Nucet, Draşov,
Vingard, Topârcea, Ocna, Şura-mare, Apoldul-de-jos şi de sus, Slimnic, Poplaca,
Mohu, Miercurea, Bungard, Cărpiniş, Roşia, Cristian, Veştem, Tălmaciul-mare,
Tălmăcel” ş.a. După ora 12.30, Berthelot a urcat în automobilul care l-a transportat
la gară, pentru a pleca – cu trenul – spre Bucureşti27.
Consiliul Dirigent a hotărât ca, din 15 ianuarie 1919, să fie desfiinţate Gărzile
Naţionale „[române, săseşti şi ungureşti] urmând a fi înlocuite de cătră corpurile de
jandarmerie. Se lucrează cu asiduitate la organizarea jandarmeriei române. Fiecărui
jandarm i s'a fixat o soldă fixă anual. Organizatorul jandarmeriei româneşti din
Ardeal este generalul de divizie Boeriu”28.
În Telegraful Român s-a anunţat că în acea zi, în catedrala din Sibiu, la ora
10.00, se va desfăşura un „parastas solemn” „în amintirea şi pentru odihna sufletelor
eroilor români, căzuţi sau răniţi de moarte în luptele din jurul Sibiului în toamna
a[nului] 1916 şi înmormântaţi în cimiterul militar din loc”. La ora 11.00, „publicul şi
reprezentanţii armatei române şi ai Departamentului de răsboi vor merge în procesiune la cimiterul de lângă şcoala de cadeţi, unde se va face încununarea
mormintelor celor căzuţi pentru realizarea idealului naţional”29. Telegraful Român a
descris modul în care s-au desfăşurat parastasul şi depunerea de coroane: „Sentimentul de adâncă pietate şi recunoştinţă faţă cu eroii neamului, a vitejilor care prin
Ibidem, nr. 149-150/25 decembrie 1918(7 ianuarie 1919), p. 545, 546 („Glorificarea sorei
ocrotitoare: Franţa. Măreaţa întâmpinare a generalului francez Berthelot – Recepţii – Excursia
la Sălişte – Revelarea sufletului românesc”), p. 547 („Generalul Berthelot în Sibiu - Conduct
etnografic”).
25
Ibidem, p. 545, 546.
26
Ibidem, nr. 152/30 decembrie 1918(12 ianuarie 1919), p. 554 („Marele general francez
Berthelot la Sălişte”).
27
Ibidem, nr. 149-150/25 decembrie 1918(7 ianuarie 1919), p. 547; Al. Bucur, Vizita
generalului Berthelot la Sibiu (1-2 ianuarie 1919/6 octombrie 2018). Atunci şi acum,
în ,,Rezervistul sibian”, V, 4/(20) octombrie-decembrie 2018, p. 17-23; Delia Voina,
„Conductul etnografic” de la Sibiu, 2 ianuarie 1919, în imagini fotografice, în: „Centenarul
Unirii 1918-2018. Maramureşul înainte şi după Marea Unire a românilor”, Baia Mare, Editura
Eurotip, 2019, p. 205-216.
28
Telegraful Român, nr. 152/30 decembrie 1918 (12 ianuarie 1919), p. 555 („Dela noi”).
29
Ibidem, p. 555 („Parastas pentru ostaşii români căzuţi în răsboi”).
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jertfa de sine au hotărât atât de mult înfăptuirea idealului naţional a strâns Dumineca
toată lumea românească din Sibiu în catedrală. Au venit generalisimul Moşoiu cu
generalii Panaitescu şi Dabija şi întreg corpul ofiţeresc, premierul ardelean Maniu cu
consiliul dirigent român”. De la catedrală, cortegiul s-a deplasat la cimitir, unde s-au
rostit „rugăciunile pentru odihna sufletelor de eroi, iar generalul de divizie Baron de
Boier fericeşte în cuvinte alese pe cei ce au luptat vitejeşte şi au murit pentru
izbândirea neamului, pentru întruparea idealului naţional”30.
Şi periodicul Foaia Poporului a prezentat date despre desfăşurarea importantului eveniment: „A luat parte mult public, apoi generalul Moşoiu cu statul major,
generalii Panaitescu şi Dabija, generalul Boeriu, Consiliul dirigent în frunte cu primministrul I. Maniu şi alţii”31. „După serviciul divin s'a format un cortegiu, care a
pornit către mormintele eroilor. În frunte patru ostaşi cu două prapore bisericeşti, apoi
corul bărbătesc, preoţii în odăjdii, 28 de soldaţi cu cununi de brad, dintre care doi
duceau o frumoasă cunună de lauri cu o mare pantlică treicolor. Pe pantlică era
inscripţia: „Eroilor căzuţi pentru unitatea naţională. – Românii din Ardeal”. Urmează
apoi generalii Moşoiu, Dabija, Panaitescu şi Boeriu cu întreg corpul ofiţeresc,
miniştri în frunte cu I. Maniu, muzica cu compania de onoare, corporaţiile şi poporul.
Dr. Ioan Stroia a rostit o rugăciune ocazională foarte duioasă, corul a dat răspunsurile,
iar la urmă generalul Boeriu a ţinut o vorbire pătrunzătoare adresată celor căzuţi.
Cununa de lauri a fost aşezată pe mormintele eroilor”32.
La Botezul Domnului (7 ianuarie) „generalul Moşoiu cu generalii Panaitescu,
Dabija şi întreg corpul ofiţeresc au luat parte la serviciul divin”, din catedrală.
„Sfinţirea apei s'a făcut în piaţa cea mare”. În cadrul procesiunii au fost şi „generalul
Moşoiu cu generalii de suită, consiliul dirigent, ofiţerii şi public imens în ordine
exemplară33.
Activitatea desfăşurată între 18 ianuarie-20 iunie 1919. Din studierea
documentelor din perioada 24 decembrie 1918-18 ianuarie 1919, rezultă că Resortul
Armatei a funcţionat în intervalul specificat, cu toate că, prin Decretul-lege nr. 3.632,
din 11/24 decembrie 1918, se specifica faptul că „armata ardeleană română este parte
integrantă a armatei României Mari, al cărui comandant suprem este Majestatea Sa
Regele nostru Ferdinand I”, prin urmare ea nu mai există separat34. Problemele militare ale Transilvaniei, începând cu 18 ianuarie, au fost preluate de Comandamentul
armatei ardelene, denumit Comandamentul General Teritorial Sibiu (CGTS), subordonat Consiliului Dirigent, condus de către generalul de divizie Ioan Boeriu, având
ca şef de stat major pe generalul de brigadă Dănilă Papp. Acest Comandament a
funcţionat până la 24 aprilie 191935. El a fost înlocuit cu Secţia Organizării VI, VII,
adică organizarea Corpurilor de Armată VI şi VII.
Ibidem, LXVII, nr. 1/1(14) ianuarie 1919, p. 1, 2 („Parastasul eroilor români”).
Foaia Poporului, 27, nr. 2/6(19) ianuarie 1919, p. 3 („Altele de prin Sibiiu. În amintirea
eroilor căzuţi”).
32
Ibidem.
33
Telegraful Român, nr. 3/8(21) ianuarie 1919, p. 2 („Boboteaza în Sibiu”).
34
Gazeta Oficială, nr. 2/11(24) decembrie 1918, p. 5; nr. 8/24 ianuarie(6 februarie); nr. 24/17
aprilie 1919; Al. Baboş, Consiliul Dirigent, Ardelenii şi Apărarea Marii Uniri, 2000, p. 19.
35
Gazeta Oficială, nr. 24/17 aprilie 1919; nr. 25/26 aprilie 1919, p. 5; Al. Baboş, op. cit., p.
39, 55, 56; T. Moşoiu, op. cit., p. 130-131.
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Pentru ca Transilvania să-şi creeze propria sa armată, CGTS a întocmit un
proiect intitulat „Principii pentru organizarea militară în Ardeal, Banat şi Ţara
Ungurească”, datat 21 ianuarie 1919 şi semnat de generalul Boeriu şi colonelul
Dănilă Papp. Respectivul proiect a fost înaintat Ministerului de Război, care l-a
examinat şi aprobat.
În 25 ianuarie 1919, o delegaţie militară, în frunte cu Boeriu, a fost în
audienţă la regele Ferdinand. „Miniştrii fără portofoliu, d[om]nii Al. Vaida Voevod
şi Ştefan C. Pop, precum şi o delegaţie militară, condusă de generalul Boeriu, au fost
primiţi Sâmbătă în audienţă la Maiestatea Sa Regele Ferdinand”36.
Prin strânsa colaborare dintre Ministerul de Război şi Consiliul Dirigent, au
fost primiţi în armata română un număr de 103 ofiţeri din fosta armată austro-ungară,
acţiune legiferată în Decretul-lege nr. 453 din 31 ianuarie 1919. Din nefericire – şi
spre surprinderea noastră –, printre aceştia nu se numără generalul Boeriu! Nu putem
explica de ce Boeriu nu a fost nominalizat printre aceştia. Poate din cauză că era
infirm? Sau, mai corect, din cauză că şi-a susţinut, vehement, proiectele referitoare la
înfiinţarea unei armate a Transilvaniei, fără a accepta unele idei impuse de ofiţerii din
conducerea Armatei Române, nefamiliarizaţi cu organizarea fostei armate austroungare.
În perioada în care generalul Traian Moşoiu a deţinut funcţia de comandant
al Comandamentului Trupelor din Transilvania (24 decembrie 1918-15 aprilie 1919),
generalul Ioan Boeriu a avut cu generalul Traian Moşoiu o colaborare strânsă şi
fructuoasă37.
Din a doua jumătate a lunii ianuarie 1919 s-au realizat măsuri concrete de
înfiinţare a armatei ardelene: s-a emis Ordinul de chemare nr. 167, prin care au fost
chemaţi sub arme tinerii din contingentele 1896, 1897 şi 1898, prin opt cercuri de
recrutare38; în 13/26 martie 1919 s-a hotărât decretarea mobilizării tuturor contingentelor până la vârsta de 32 de ani; la 28 martie s-a dat Ordinul de mobilizare nr.
771, pentru tinerii născuţi în anii 1899, 1895, 1894, 1893, 1892, 1890, 1889 şi 188839;
emiterea Ordinelor de chemare nr. 1.294 şi 1.29540; organizarea Jandarmeriei române
ardelene, definitivată în 17 aprilie 1919, prin înfiinţarea a 20 de companii41.
După organizarea armatei şi jandarmeriei Transilvaniei, trupele nou formate
au participat, alături de Armata Română, la eliberarea teritoriului locuit de români –
situat dincolo de „Linia de demarcaţie” –, la ofensiva împotriva armatei bolşevice a
lui Béla Kun şi ocuparea Budapestei42.
În 7 aprilie, principele Carol a poposit la Sibiu. La gară a fost întâmpinat de
şefii de resorturi din Consiliul Dirigent şi de comandanţii militari: Iuliu Maniu, I.
Haţiegan, Aurel Lazăr, Valeriu Branişte, „de ofiţerii superiori în frunte cu d[om]nii
generali Traian Moşoiu şi Ioan Boeriu” (Fig. 3), Gh.Comşa şi un public numeros.
Telegraful Român, nr. 7/17(30) ianuarie 1919, p. 2 („În audienţă”).
Al. Baboş, op. cit., p. 86-89; T. Moşoiu, op. cit., p. 133-134.
38
Gazeta Oficială, nr. 7/19 ianuarie(1 februarie) 1919, p. 37-38; Al. Baboş, op. cit., p. 55-56.
39
Ibidem, nr. 21/21 martie(3 aprilie) 1919, p. 109-111; Ibidem, p. 58-59.
40
Ibidem, nr. 30/22 mai 1919, p. 187, 188; Ibidem, p. 60-61.
41
Ibidem, nr. 26/30 aprilie 1919, p. 150; Ibidem, p. 62-64.
42
Ibidem, pass.; T. Moşoiu, op. cit, pass.; Vasile Mărculeţ, Al. Bucur, Fondul jertfelor liniei
demarcaţionale (1919), Mediaș, Editura Ştiinţă, Cultură şi Artă, 2019, pass.
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Apoi s-a deplasat spre Mitropolie, cu automobilul, unde s-a celebrat un Te Deum. La
ora 13.30, Comandamentul Trupelor din Transilvania i-a oferit un banchet. „La masa
festivă au participat: Prezidentul Consiliului Dirigent d[omnu]l Maniu, P.S. Sa
episcopul Miron E. Cristea, şefii de resort d[om]nii Vlad, Bontescu, Hăţăgan, generalii Moşoiu, Boeriu, Panaitescu, Pap, Florian, cu numeroşi ofiţeri şi alte persoane
distinse sibiene”. În aceeaşi zi, la ora 15.30, a inspectat serviciile de la „sediul
Comandamentului trupelor române din Transilvania”.
În 8 aprilie au fost inspectate unităţile „nouă ardelene din garnizoană”. Apoi,
„Serviciul Organizării 6-7, în frunte cu generalul de divizie, baronul Boeriu, a oferit
Alteţei Sale Regale un banchet în sala dela Unicum, la care afară de ofiţeri şi de
membrii Consiliului dirigent, au participat” şi reprezentanţi ai Bisericii.
„D[omnu]l general baron Boeriu a salutat, cu acest prilej, pe Alteţa Sa Regală
în numele tinerelor corpuri de trupe ardeleneşti, contopite pentru totdeauna cu fraţii
lor de peste Carpaţi şi din toate ţinuturile româneşti. Închină paharul în sănătatea preaiubitului nostru Rege Ferdinand I, a adoratei Regine Maria, a casei domnitoare, şi
îndeosebi a principelui Carol, nădejdea neamului nostru”. Seara, Carol a participat la
cina oferită de Consiliul Dirigent, iar a doua zi a plecat spre Alba Iulia43.
În 23 aprilie 1919, la ora 18.00, o mare mulţime de oameni şi-a manifestat
bucuria, aducând omagii armatei române care a trecut peste Linia de demarcaţie. În
sunetele muzicii militare, fără a ţine cont de ploaia deasă, cortegiul a parcurs distanţa
dintre Şcoala de cadeţi şi gară. S-au oprit la reşedinţa (locuinţa) lui Iuliu Maniu, apoi
la Comanda Teritorială. Acolo au ţinut cuvântări dr. Gheorghe Comşa şi generalul
Boeriu44.
În perioada 22 mai-1 iunie 1919, a avut loc prima vizită în Transilvania a
regelui Ferdinand şi a reginei Maria. Traseul suveranilor în Ardeal a fost următorul:
Braşov, 22 mai; Oradea Mare, 23 mai; Bekéscaba, 24 mai; Careii Mari, 25 mai; Baia
Mare, Jibou, Dej, Bistriţa, 26 mai; Gherla, Cluj, 27 mai; Turda, 27 şi 28 mai; Câmpia
Turzii, Sălciua de Jos, 28 mai; Câmpeni, Ţebea, 28 şi 29 mai; Abrud, 29 mai; Alba
Iulia şi Blaj, 30 mai; Copşa Mică şi Sibiu, 31 mai; Sălişte, Făgăraş şi Braşov, 1 iunie45.
La 13 iunie 1919, prin Înaltul decret regal nr. 2.312, generalul Ioan Boeriu a
fost numit „comandant al Serviciului Organizării Corpurilor VI şi VII Armată”,
începând cu 31 mai 1919. Apoi, la scurt timp, prin Înaltul decret regal nr. 2.644 din
Renaşterea Română, I, nr. 67/9 aprilie(27 martie) 1919, p. 1 („Sosirea A.S.R. Principele
Carol în Sibiu”); nr. 68/28 martie(10 aprilie) 1919, p. 2 („A.S.R. Principele Carol în Sibiu);
Telegraful Român, nr. 36/12 aprilie 1919, p. 2-3 („Principele Carol în Ardeal”).
44
Ibidem, nr. 40/26 aprilie 1919, p. 5 („Manifestaţie în Sibiu”).
45
Ibidem, nr. 51/3 iunie 1919, p. 1 („Cuvânt de salutare pentru Maiestăţile Lor rostit de P.S.
Sa Episcopul Dr. Miron E. Cristea la Parastasul de pe Câmpia Turzii în 28 Mai 1919”), p. 2
(„Zile de sărbătoare în Turda – Dela corespondentul nostru”), p. 1-2 („Suveranii în Sibiu”), p.
3 („Călătoria Suveranilor”); nr. 52/7 iunie 1919, p. 1-2 („Cuvântările M. Sale Regelui
Ferdinand I în călătoria prin Ardeal: Oradea-Mare; Bistriţa, Cluj, Turda, Alba-Iulia, Blaj,
Sibiu”), p. 2-3 („Serviciul divin în Catedrală – Cu prilejul sosirii Suveranilor în Sibiu”);
Mediascher Zeitung für sächsisch-deutsche Volkspolitik, 27, nr. 44/31 mai 1919, p. 1-2; Emil
Stoian, Sebastian Măluşelu, Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei
Maria, Ghimbav, Editura Haco Internaţional, 2011, pass.; T. Moşoiu, op. cit., p. 278; Helmut
J. Knall, Mediaşul în perioada Marii Uniri, în: „Mediaşul şi Marea Unire. Studii”, Mediaş,
2018, p. 40-83.
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20 iunie 1919, era numit – cu aceeaşi dată –, „comandant al Corpului 7 Armată”, dar
şi „primit în cadrele active ale armatei Române cu vechimea de la 18 noiembrie
1918”; „Dl general Boeriu este numit comandantul Corpului VII cu sediul în Sibiu”46.
În sfârşit, i s-au recunoscut – parţial – meritele!
Activitatea desfăşurată între 21 iunie 1919-17 februarie 1921. În perioada
tratată, a participat la mai multe activităţi militare, religioase şi culturale. Din cauza
multitudinii acestora, le vom puncta doar pe cele mai reprezentative.
La 13 iulie 1920, pentru a inspecta trupele din Arad, a venit o comisie formată
din generalul de Corp de Armată Nicolae Petala, „însoţit de d[omnul] general de corp
de armată47 baronul Boeriu comandantul corpului VII de armată şi d[omnul] general
de divizie Domăşneanu, comandantul diviziei 19. Iluştrii oaspeţi au venit aici dela
Timişoara”48.
În 19 decembrie 1920 s-a realizat „inaugurarea solemnă a celei mai înalte
instituţiuni militare din ţară”, Şcoala Militară de Infanterie nr. 2, din Sibiu. La festivitate au participat numeroase „notabilităţi civile şi militare”. După depunerea
jurământului de către elevii din anul I şi recruţi, au urmat alocuţiunile mitropolitului
Nicolae Bălan, comandantului şcolii – locotenent colonel Vasilescu-Cristea.
„Urmează cuvântarea d[omnu]lui general de divizie Boeriu, Comandantul Corpului
7 Armată, adresată elevilor. Un vechi soldat, caracter solid şi om de o rară nobleţă
sufletească, d[omnu]l general Boeriu vorbeşte aşa, ca fiecare cuvânt al său nemeşteşugit să fie înţeles şi urmat de «tinerii lui camarazi», elevii şcoalei militare.
După cuvântări elevii şi trupa cu steagul ciuruit de gloanţe al Regimentului
10 Putna defilează înaintea d[omnu]lui general Boeriu, 350 elevi, voinici, sănătoşi ca
brazii, cu o vădită încredere în propria lor forţă”. Apoi a avut loc masa festivă. „Aici
d[omnu]l general Boeriu îşi exprimă prin o succintă cuvântare mulţămirea sa faţă de
tot ce a văzut şi faţă de progresul frumos al şcoalei într'un timp relativ scurt”49.
La 2 ianuarie 1921, în garnizoana Sibiu a avut loc depunerea jurământului de
credinţă al recruţilor. La festivitatea solemnă au luat parte şi elevii Şcolii Militare,
alături de comandanţii lor. Prin ţinuta lor şi modul în care s-au prezentat, au făcut o
„excelentă impresie asupra publicului” (Fig. 5). După festivitate, impresionat de
corpul de cadre şi elevi, generalul Boeriu a emis un ordin de zi, nr 16.701, din 2
ianuarie 1921: „Cu ocazia depunerii jurământului, astăzi 2 Ianuarie 1921, am admirat
ţinuta frumoasă a ofiţerilor şi trupei, în timpul defilării, pentru care aduc mulţumirile
mele Comandanţilor, ofiţerilor, elevilor şi trupei.
Acest ordin de zi se va ceti chiar astăzi trupelor şi şcoalelor.
COMANDANTUL CORPULUI 7 ARMATĂ
General BOERIU”50.

ANMR, Depozitul Central de Arhivă Piteşti, Fişa generalului Ioan Boeriu, f. 85r; Telegraful
Român, nr. 62/3 iulie 1919, p. 3 („Numire”).
47
Eroare a autorului articolului. La acea dată, Boeriu avea gradul de general de divizie.
48
Românul, IX, nr. 147/14 iulie 1920, p. 3 („D. General Petala în Arad”).
49
Ibidem, nr. 56/10(23) decembrie 1920, p. 1 („Inaugurarea şcoalei militare de Infanterie Nr.
2 din Sibiu”); N. Cerbulescu, Istoric-album al Şcoalei Militare de Infanterie „Principele
Carol”, Sibiu, Tiparul Şcoalei, 1931, pass.
50
Ibidem, p. 37, 42.
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Prin Înaltul decret regal nr. 357 din 3 februarie 1921, Boeriu a fost „trecut în
poziţiune de retragere pentru infirmităţi incurabile conform art. 26 din Legea asupra
poziţiunei ofiţerilor, pentru infirmităţi contractate în serviciul militar în război”, cu
data de 31 ianuarie 192151. La 17 februarie 1921 generalul de divizie Ioan Boeriu a
fost decorat, de către regele Ferdinand, cu ordinul „Coroana României”, în grad de
mare ofiţer, apoi, la aceeaşi dată a predat comanda Corpului VII Armată generalului
Henri Cihoski52. Presa a scos în evidenţă importantul eveniment. Astfel, Patria îl elogia astfel: „D[omnu]l general Boeriu încheie strălucit cariera sa militară. Numele lui
în istoria neamului românesc este legat de organizarea armatei române pe pământul
Transilvaniei. (…) Dragostea de neam şi destoinicia militară ale generalului Boeriu
au fost cele două pârghii puternice ale întocmirei oştirei noastre din Transilvania”53.
Telegraful Român a publicat două articole referitoare la general. În primul
se spunea, printre altele: „Strălucitul nume al generalului Boeriu se rosteşte astăzi cu
fală şi recunoştinţă nu numai pe plaiurile ardeleneşti, ci şi mai departe de hotarele
acestor locuri. (…) Generalul Boeriu a rămas, în toate împrejurările, acelaşi exemplu
de energie şi exactitate, însoţite de înţelepciune şi caldă însufleţire.
Acest viteaz fiu al Ardealului n'a fost ispitit, în lunga sa carieră militară, nici
de trufie, nici de ambiţii deşarte. Ostaş cu trup şi suflet, şi părinte al ostaşilor, a avut
înaintea ochilor săi de vultur: împlinirea datoriei până la sfârşit.
Erou s-a dovedit în lupte, şi neîntrecut muncitor întru păzirea ordinei şi a
cinstei în vremea de refacere”54.
Cel mai amplu articol despre viaţa, activitatea şi meritele generalului Boeriu
a fost publicat de Glasul Oltului, periodic care a descris şi festivităţile organizate cu
ocazia trecerii în rezervă ale distinsului bărbat. Noul comandant al Corpului 7
Armată, generalul Cihoski, l-a caracterizat ca „viteaz în trecut, onorat în present şi
venerat în viitor”55.
Activitatea de după pensionare (18 februarie 1921-2 aprilie 1949)
După încheierea carierei militare, generalul Ioan Boeriu s-a angrenat – cu
aceeaşi energie –, în cultură şi politică. În martie 1922 era membru în Comitetul
Executiv al Partidului Naţional Român, alături de alţi 27 de intelectuali transilvăneni,
printre care: Maniu Iuliu; Vaida-Voevod Alexandru; Lupaș Ioan; Goldiș Vasile;
Hațieganu Emil; Goldiș Vasile; Boilă Romulus; Cicio Pop Ștefan; Dragomir Silviu;
Ioan Agârbiceanu, publicist; Andrei Bârseanu, profesor ş.a. În urma fuziunii dintre
PNR și PCD s-a format un nou comitet executiv al partidului, format din 27 membri,
care nu îl mai cuprindea şi pe Boeriu. Acest nou comitet a avut prima adunare la
Bucureşti, în 26 ianuarie 1923. În 1927 încă era membru PNR56. În anul 1928 era
ANMR, Depozitul Central de Arhivă Piteşti, Fişa generalului Ioan Boeriu, f. 85r.
Pentru detalii despre generalul Henri Cihoski, vezi: Dumitru Preda, Generalul Henri
Cihoski: un erou al României Mari, București, Editura Militară, 1996; Constantin Kirițescu,
Istoria războiului pentru întregirea României, București, Editura Științifică și Enciclopedică,
1989; https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Cihoski (accesat: 02.09.2019).
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Patria, III, nr. 35/20 februarie 1921, p. 2 („Retragerea dlui general Boeriu”).
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Telegraful Român, LXIX, nr. 11/5(18) februarie 1921, p. 1 („Un distins general”), p. 2
(„Solemnitate în Sibiu”).
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Glasul Oltului, I, nr. 27/25 februarie 1921, p. 1 („Generalul BOERIU”).
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Patria, IV, nr. 63/23 martie 1922, p. 218 („Sentința dată liberalilor de Comitetul executiv și
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propus ca deputat de Sibiu al PNŢ57. În 1929 era deputat şi preşedinte al Partidului
Naţional Ţărănesc al organizaţiei din Sibiu. La aniversarea unui an de guvernare
PNŢ, în Sibiu s-a sărbătorit cu fast evenimentul. Au luat parte peste 10.000 de
locuitori din localităţile judeţului, cu „70 drapele şi 30 fanfare”: Şelimbăr, Mohu,
Veştem, Bradu, Boiţa, Bungard ş.a. Grupurile s-au deplasat spre Sala Thalia (Urania)
– unde a avut loc adunarea –, iar cel al „Măerenilor sibieni călări, cu unele sate
dinspre Sălişte, având în fruntea coloanei pe d[om]nii gen[eral] Boeriu, Dr. O. Rusu,
gen[eral] Dr. Moga” ş.a. a ieşit în evidenţă. În sală, „d[omnu]l preşedinte şi deputat
gen[eral] Boeriu deschide şedinţa prin o remarcabilă cuvântare, des subliniată de
ovaţiunile adunării”58. În primăvara anului 1931, generalul Boeriu şi-a dat demisia
din funcţia de preşedinte PNŢ, Filiala Sibiu. La 10 noiembrie 1931, în Sibiu s-a
desfăşurat Congresul organizaţiei locale, unde Boeriu a fost ales preşedinte de
onoare, alături de O. Rusu59.
Referitor la marele gest făcut prin demisie, într-un articol, din periodicul
Românul, Sălciianu îl caracterizează extrem de corect, arătând calităţile acestui mare
bărbat de arme şi cultură: „Domnul gen[eral] Boieriu – român de origine – a ştiut,
prin meritele sale, să se ridice la cele mai mari demnităţi (…), cu toate aceste demnităţi, nu i-a fost deloc greu să se retragă din capul organizaţiei naţional-ţărăniste,
când a simţit că numai o parte mică dintre partizani n'ar fi mulţumiţi cu conducerea
D[omniei] sale. Din acest fapt, se vede omul mare la suflet şi care nu pune mai presus
de toate, interesele sale personale.
Generalul Boieriu, puritan şi încărcatul de atâtea onoruri, având în constituţia sa organică înfiltrate principiile de etică morală şi dragostea adevărată pentru
cei mulţi şi muncitori, nu s'a opus dorinţei tinerilor de a reînprospăta cadrele, în
scopul de a activa mai intens în sânul partidului, pentru a obţine maximum de
solidaritate şi bună înţelegere.
E drept, că acest gest mare nu-l poate face oricine, îl fac însă aceia care nu
sunt robiţi materiei sunătoare şi care să ştiu debarasa de toate vanităţile omeneşti.
(…) D[omnu]l gen[eral] Boeriu n'a fost dezonorat şi nici nu se simte
dezonorat, prin aceia că, în locul D[omniei] sale, s'a ales un tânăr dornic de muncă,
din contra, D[omnia] sa rămâne şi mai departe sfătuitorul şi conducătorul sufletesc al
tineretului şi în noua sa demnitate de preşedinte de onoare”60.
A depus şi o muncă intensă în viaţa culturală a Transilvaniei, fiind – timp
de un deceniu –, membru în Comitetul Central al ASTREI, dar şi membru fondator61
parlamentarii Partidului Național Român”), nr. 260/30 noiembrie 1922 („Unirea partidului
național cu partidul democrat primită cu mare însuflețire de comitetul de o sută”); Gazeta
Transilvaniei, LXXXVI, nr. 17/30 ianuarie 1923 („Partidul național român și proiectul de
Constituție”); Românul, XII, nr. 30/17 iulie 1927, p. 4.
57
Clujul, VI, nr. 49-52/30 decembrie 1928, p. 2 („Lista nominală a nouilor deputaţi din
judeţe”).
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Chemarea Tinerimei Române, IV, nr. 39/18 noiembrie 1929, p. 3 („Sărbătoarea din 10
Noembrie la Sibiu”).
59
Gazeta Transilvaniei, XCIIII, nr. 1-9/15 noiembrie 1931, p. 1 („Campania de răsturnare a
guvernului. Moţiunea organizaţiei PNŢ dela Sibiu”).
60
Românul, XVI, nr. 44/22 noiembrie 1931, p. 1 („Un gest mare”).
61
Transilvania, LI, nr. 5-9/septembrie 1920, p. 564-565, XXXII; LII, nr. 7-8/iulie-august 1921,

264

şi, în două perioade, preşedinte al Comitetului Administrativ al Fondului Şcolar
Grăniceresc: 1921-1922 şi 1939-194062.
Prin Înaltul decret regal nr. 1.802 din 9 iunie 1924, cu 1 iunie Boeriu a fost
avansat „general de Corp de Armată” în retragere63. Totdată, i s-a acordat, ulterior,
Ordinul „Ferdinand I”, în grad de mare ofiţer64.
În anul 1931 era şi vicepreşedinte în Comitetul Central AGRU65. A locuit
la Sibiu, fiind nominalizat în 1933 pe Filosofengang 13 (Aleea Filozofilor), în
imobilul deţinut de Kuchar Erna66.
În ultima perioadă a vieţii s-a retras în localitatea natală, unde a şi decedat,
la 2 aprilie 1949, şi unde a fost înmormântat la 4 aprilie (Fig. 6)67.
Lista ilustraţiilor:
Fig. 1 – Sfinţirea steagului tricolor şi depunerea jurământului de către
militarii aflaţi la Viena, 4/17 noiembrie 1918 (sursa: https://www.dacoromania-alba.
ro/nr82/imagini_sfintire.htm, accesat: 20.06.2019).
Fig. 2 – Generalul Boeriu (în spatele lui Iuliu Maniu), alături de generalul
Traian Moşoiu, trecând în revistă trupele din Sibiu, 24 decembrie 1918 (sursa:
Colecţia Ioan Dejugan, carte poştală).
Fig. 3 – Generalul Boeriu (primul din dreapta) în gara Sibiu, la primirea
prinţului Carol, 7 aprilie 1919 (sursa: T. Moşoiu, Ocuparea Budapestei, Cluj-Napoca,
2012, p. 44).
Fig. 4 – Generalul Boeriu în horă la Câmpeni, alături de regina Maria, 28 mai
1919 (sursa: http://movio.biblacad.ro/FERDINAND/en/29/vizitele-familiei-regalein-tinuturile-romanesti, accesat: 01.04.2019).
Fig. 5 – Generalul Boeriu primeşte defilarea primelor două promoţii ale
Şcolii Militare de Infanterie nr. 2 Sibiu, „Victoria” şi „Unirea” (sursa: N. Cerbulescu,
Istoric-album, p. 41).
Fig. 6 – Mormântul generalului Ioan Boeriu, Recea (foto autor, 2 octombrie
2019).
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CONSILIUL DIRIGENT ȘI PROBLEMATICA ȘCOLARĂ
DIN TRANSILVANIA (DECEMBRIE 1918-APRILIE 1920)
Constantin BĂJENARU1
THE RULING COUNCIL AND SCHOOL ISSUES
FROM TRANSYLVANIA (DECEMBER 1918-APRIL 1920)
ABSTRACT
Until 1st of December 1918 in Transylvania and in other Romanian provinces from
the old Austro-Hungarian Empire annexed to the Old Kingdom, the education of Romanians
had been realized through an education system sustained on bases almost totally confessional,
the state supporting only the schools with teaching in Hungarian. After the Great Union it
was imposing not only the change in depth of this situation, but also the harmonization with
the education system from the other side of the Carpathians.
Here it interfered the determinant role of the Ruling Council, the managing executive
forum of Transylvania and the other old Austro-Hungarian provinces until April 1920 which
has been permanently preoccupied, although having great difficulties, to bring major changes
in this matter at all the education levels – elementary, secondary (gymnasium, secondary,
professional) and university –, eventually leading to the creation of state schools in which the
teaching process up to university level to be realized in Romanian, but with the compliance
of minority rights to benefit of education with teaching in mother tongue. The purpose of this
article is that of exemplifying the most important decisions and decrees emitted by the Ruling
council with the scope of reorganizing the educational system from this area.
Keywords: education, Ruling Council, Transylvania, schools, confessional, state.

Imediat după Marea Unire a românilor de la 1 decembrie 1918, noua societate
românească începe să se transforme și să prindă un alt contur, iar învățământul trebuia
să fie principalul mijloc de a realiza unificarea, construirea și dezvoltarea acestei
societăți. Exponentul acestei acțiuni de anvergură pentru Transilvania și celelalte
provincii foste austro-ungare a fost Consiliul Dirigent (decembrie 1918-aprilie 1920),
organismul executiv de conducere al acestora până la integrarea în structurile
României Mari, prin filtrul și activitatea Resortului Cultelor și Instrucțiunii Publice.
Pentru a înțelege cât mai limpede dimensiunea, însemnătatea și urmările
deciziilor luate pe teren școlar de către Consiliul Dirigent în perioada enunțată, este
necesară o incursiune în problematica școlară a Transilvaniei din deceniile anterioare.
Până la dualismul austro-ungar din anul 1867, în Transilvania întregul sistem
de învățământ era organizat pe baze aproape total confesionale, comunitățile
religioase fiind cele care se ocupau cu întreținerea și conducerea școlilor de toate
gradele. Abia anul 1868 aduce o schimbare majoră în această privință, prin legea de
reformă școlară adoptată de Dieta de la Budapesta, care a condus la apariția școlilor
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de stat în completarea celor confesionale, în care procesul de învățământ, până la
nivel universitar, să se realizeze în limba maternă.
Însă de la declarații la practică drumul n-a fost încununat de realizări pentru
minoritățile din Imperiul bicefal, evenimentele ulterioare, cele politico-naționale
îndeosebi, conducând la vitregirea condițiilor educaționale pentru minoritățile din
Transilvania și la debutul acțiunii de maghiarizare, principalele vizate fiind școlile
confesionale, în care procesul de învățământ se preda într-o altă limbă decât cea
maghiară. Deși legea școlară din 1868 a rămas în vigoare, în legile care i-au succedat
– îndeosebi cele din anii 1879, 1891, 1893 și 1907 –, au fost introduse reglementări
drastice în privința programelor școlare și a condițiilor materiale, astfel încât articolele primei legi n-au mai putut fi aplicate.
Ca urmare, între anii 1880-1914 numărul școlilor primare de limbă română a
scăzut consistent, de la 2.750 la 2.170, iar cele 394 de școli bilingve au dispărut
complet, astfel încât, în total, românii au pierdut aproximativ 31% din numărul
unităților școlare. Pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm faptul că sașii au pierdut
peste 88% din școli în aceeași perioadă. În același timp, numărul școlilor maghiare sa dublat2.
În anul 1918, conform statisticilor oficiale maghiare, românii (care reprezentau 53% din populația Transilvaniei) dețineau 47,7% din totalul școlilor primare,
germanii (10,8% din populație) aveau 5,3% din totalul unităților școlare primare; în
schimb, maghiarii (31,6%) dețineau 48,4% din total.
Identică se prezenta situația și în cazul școlilor secundare din Ardeal,
metodele folosite și rezultatele obținute fiind aceleași ca în privința școlilor primare.
De pildă, în 1880 existau în Ardeal, Maramureș și Banat 76 de școli secundare
maghiare, fie ele de stat sau confesionale, distribuite astfel:
1. De stat:
- șase licee „reale”: Arad, Deva, Oradea, Odorheiul Secuiesc, Panciova și
Timișoara);
- două licee clasice: Biserica Albă și Sibiu;
- o școală secundară de fete: Sighetul Marmației;
- cinci școli civile, printre care cele de la Făgăraș și Turda;
- șase școli normale, precum cele de la Cluj, Deva și Zalău.
2. Comunale: un liceu și un gimnaziu;
3. Confesionale:
- 19 licee clasice: 11 romano-catolice, șapte evanghelice și unul unitarian;
- 11 gimnazii romano-catolice, evanghelice și unitariene;
- 12 școli normale romano-catolice, armeano-catolice (2), evanghelice și
unitariene.
Pe de altă parte, existau doar 11 instituții școlare secundare cu predare în
limba română și 12 cu predare în limba germană3.
În anul 1914, situația se prezenta și mai grav pentru români – 211 școli
secundare de stat, confesionale și particulare maghiare și doar 19 astfel de instituții
Augustin Caliani, L'enseignement minoritaire en Transylvanie (I), în „Revue de
Transylvanie”, nr. 2, 1934, p. 164.
3
Ibidem, p. 166.
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românești (patru licee, opt școli normale, o școală de comerț, două gimnazii și patru
școli civile)4.
În finalul incursiunii ante 1 decembrie 1918, este important să mai amintesc
o ultimă intenție maghiară ce urma să se pună în aplicare în cazul victoriei Puterilor
Centrale, intenție materializată prin Memoriul dat publicității, discret, la 14 iulie
1917, și care prefigura un viitor regim juridic pentru români. Măsurile prevăzute erau
de două tipuri – unele destinate scăderii numărului populației românești, celelalte
vizând întărirea elementului maghiar prin colonizări, favorizarea creșterii naturale a
populației maghiare, dar și germane, asimilarea românilor, favorizarea emigrării
românilor, îndeosebi în România ș.a.5.
În privința învățământului și bisericii, programul din Memoriu cuprindea 13
puncte, dintre care Silviu Dragomir enumera șase mai importante:
1. Școlile confesionale românești urmau să devină școli de stat, învățământul
religios trebuind să de facă în limba maghiară;
2. Învățământul normal urma a deveni în întregime de stat;
3. Reorganizarea inspecției școlare prin înființarea de inspectorate școlare cu
rolul de a exercita un control sever;
4. Controlul de stat în școlile secundare românești urma a fi întărit, statul
arogându-și dreptul de numire și de confirmare a unei părți din corpul didactic, ca și
pe acela de disciplinare și suspendare a dascălilor;
5. Institutele teologice ortodoxe și greco-catolice urmau să fie încadrate în
universități maghiare, cu decani numiți de către stat;
6. Era prevăzută înființarea de grădinițe de copii cu predarea în limba
maghiară și cu frecvența obligatorie a copiilor6.
O primă măsură era luată în ianuarie 1919, când printr-o notă circulară a
Consiliului Dirigent se decidea ca în toate școlile primare, secundare și profesionale,
preparandii, indiferent de statutul lor, limba de predare maghiară din procesul de
învățământ să fie înlocuită în totalitate cu limba română, iar Geografia și Istoria
Ungariei să fie înlocuite cu studierea Geografiei și Istoriei României7.
Printr-o altă notă circulară se stabilea ca pentru anul școlar în curs organizarea școlară să rămână momentan aceeași ca în anul precedent, iar personalul
didactic era rugat să rămână în funcțiune pentru continuarea nestingherită a
procesului de învățământ. Cu același prilej se informa că denumirea de inspector
școlar regesc este schimbată în aceea de revizor școlar8.
Tot la începutul lunii ianuarie Resortul Instrucțiunii Publice începea procesul
de numire a revizorilor școlari români în toate județele aflate sub incidența sa.
Liberalismul în materie de politică școlară în privința minorităților s-a
transpus în mod evident, integral și onest în principiile și directivele emanate de la
Consiliul Dirigent, acesta aplicând în totalitate legea maghiară privitoare la egalitatea
în drepturi a naționalităților. Concretizarea a venit prin chiar Decretul nr. 1, din 27
Ibidem, p. 164.
Silviu Dragomir, La Hongrie et le problème de la Transylvanie, în „Revue de Transylvanie”,
nr. 3, 1934, p. 335.
6
Ibidem, p. 346.
7
Gazeta Oficială, nr. 5/18 ianuarie 1919, Sibiu, p. 18.
8
Ibidem.
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ianuarie 1919, care în privința școlilor, prin articolul patru, decreta: „În școlile
comunale, confesionale și particulare limba de învățământ este fixată de către cei care
întrețin școala”.
În școlile primare de stat învățământul se face în limba majorității locuitorilor
comunei; pentru minorități se vor institui clase paralele, în limba acestora, dacă există
un număr de elevi suficient pentru o normă de învățător.
În școlile secundare de stat, învățământul se va face în limba majorității
locuitorilor din județ.
În învățământul superior se va folosi limba majorității locuitorilor regiunii9.
Cu toate acestea, multe comunități maghiare au abuzat de liberalismul
Consiliului Dirigent, hotărând deschiderea de școli confesionale inclusiv în localități
în care învățătorii de etnie maghiară rămăseseră în posturile lor în școlile minoritare
întreținute de stat, încercând în acest mod blocarea funcționării școlilor minoritare
înființate de stat, păstrându-le doar pe cele confesionale în scopul sustragerii tinerilor
maghiari de sub controlul statului român.
Învățământul primar
Datorită lipsei acute de învățători, cauzată de lungii ani de război, Consiliul
Dirigent a luat în considerare inclusiv sporirea numărului de învățătoare, expediind
în acest sens o circulară, la începutul lui ianuarie, către conducerile școlilor normale
de băieți, înștiințându-le că le dădea și tinerelor dreptul să se înscrie în oricare dintre
aceste institute, conducerile respective fiind îndemnate să facă apeluri publice către
părinți de a-și trimite fiicele la cursurile de învățătoare10.
O lună mai târziu, Vasile Goldiș le cerea revizorilor școlari, prefecților (în
cazul lipsei primilor) sau autorităților bisericești, pentru școlile confesionale, să
întocmească de urgență tabele privind învățătorii mobilizabili și școala în care funcționau, indicând inclusiv numărul de elevi, învățătorii aflați deja în serviciul militar
și eventual data de când a încetat procesul de învățământ. Scopul acestui demers era
acela de a se cere autorităților militare dispensarea învățătorilor români și sași de la
serviciul militar, după cum se hotărâse prin decretul de mobilizare al Consiliului
Dirigent11.
Ulterior, Consiliul a luat decizia „principială de a cere asentimentul autorității
bisericești” ca de fiecare dată când vor fi angajate în școlile de stat persoane aflate în
acel moment în serviciul și autoritatea acesteia, astfel că respectivii trebuiau fie să
demisioneze, fie să ceară învoirea conducerii bisericești12.
O altă cauză care a condus la penuria de cadre în învățământul primar
ardelean, de astădată postbelică, a constituit-o îndreptarea a numeroși învățători către
cursuri pentru posturi în administrație sau în domeniul financiar, ori primind posturi
de primari și secretari comunali. Luând act de această situație dramatică, Valeriu
Braniște, șeful de resort, ajungea să le interzică acestora să mai urmeze aceste căi,
somându-i să-și reocupe posturile anterioare. Făcea o singură excepție, datorită „lipsei de elemente corespunzătoare pentru introducerea vieții administrative românești”,
Decretele, Regulamentele și Ordonanțele Consiliului Dirigent din Transilvania, Cluj,
Editura Buletinului Justiției, 1929, p. 5.
10
Gazeta Oficială, nr. 6/14(27) ianuarie 1919, p. 29.
11
Ibidem, nr. 12/9(22) februarie 1919, p. 207-208.
12
Ibidem, nr. 22/23 martie (5 aprilie) 1919, p. 119.
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permițându-le învățătorilor să îndeplinească funcțiile de primari și secretari comunali,
„dar numai în orele libere și în vacanțe”13.
Presa anunța în cursul lunii iulie că urma a fi emis un decret-lege prin care se
schimba sistemul de funcționare a învățământului primar și a celui normal, introducând pentru părinți obligativitatea de a-și trimite copiii între 7 și 16 ani la școlile
publice de stat14. Planul de reorganizare urma să fie pus în aplicare odată cu începerea
anului școlar 1919-1920, și avea în vedere „chiar de pe acum un tip nou de școală,
care respectând pe de-o parte tot ce a fost bun în școala confesională, în cea comunală
și în cea de stat, asigură dezvoltarea culturii populare prin ocrotirea intereselor juste
ale comunei, ale bisericii și ale statului”15.
Multiplele probleme existente în învățământul ardelean al anului 1919 –
amenajarea greoaie a localurilor școlare, numirea sau detașarea cu întârzieri a
personalului didactic, neîntregirea tuturor catedrelor, lipsuri în privința materialelor
didactice etc. –, au determinat Consiliul Dirigent să recurgă la amânarea deschiderii
cursurilor anului școlar 1919-1920 până la 1 octombrie. Pentru a avea totuși un proces
de învățământ apropiat de normalitate, Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice a
înaintat mai multe cereri către Comandamentul trupelor din Transilvania, care în cele
din urmă s-a lăsat înduplecat și a transmis ordinul de demobilizare imediată a tuturor
profesorilor, învățătorilor și studenților16. Cu toate acestea, se estima că deficitul în
privința corpului învățătoresc din Transilvania rămânea extrem de mare – dintr-un
necesar de 10.000 învățători nu erau acoperite decât aproximativ 3.000 de posturi;
speranța se punea pe seama anilor următori prin absolvirea multor tineri a școlilor
normale pedagogice17.
Învățământul secundar (gimnazial, liceal și profesional)
Dispozițiile Decretului nr. 1 cu privire la limba de învățământ în școlile de
stat au fost aplicate și în învățământul secundar, însă etapizat: în anul școlar 19181919 limba maghiară a rămas limbă de învățământ în toate școlile de acest gen; în
anul școlar 1919-1920 limba română a fost introdusă în 12 licee clasice și reale, și în
două școli superioare de fete din județele cu clară majoritate românească – Baia Mare,
Brașov, Caransebeș, Cluj, Deva, Dumbrăveni, Făgăraș, Lugoj, Oradea, Sibiu și Turda
–, dar limbile maghiară și germană au rămas și ele ca limbi de învățământ în școlile
secundare confesionale.
Încă din acest an, Consiliul Dirigent promova ideea/principiul ca învățământul ardelean să fie etatizat și lua câteva măsuri în acest sens. Prima dintre ele se referea
la școlile secundare, care aveau o nevoie acută de cadre didactice. În „Nota circulară”
din 14 ianuarie se arăta că „în vederea naționalizării învățământului de toate gradele,
pe seama tuturor fiilor neamului nostru (...), Resortul instrucțiunii publice apelează
la toți profesorii români originari din aceste teritorii, care profesori au trecut din cauza
vitregiei vremurilor fie în serviciul școlilor ungurești din fostul regat al Ungariei, fie
în România, să se pună în serviciul școlii naționale românești, care ia acum naștere

Ibidem, nr. 32/31 mai 1919, p. 207-208.
Oltul, nr. 54/22 iulie 1919, Făgăraș, p. 3.
15
Ibidem, nr. 73/26 septembrie 1919, p. 3.
16
Ibidem, nr. 71/19 septembrie 1919, p. 3.
17
Ibidem, nr. 76/10 octombrie 1919, p. 4.
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în Transilvania, asigurându-i că toate drepturile pe care și le-au câștigat în slujbele de
până acum li se vor respecta pe deplin”18.
Cunoscând, însă, foarte bine situația din teritoriu, Consiliul Dirigent apela,
pentru completarea catedrelor, și la profesorii pensionari care încă se mai aflau în
putere, pentru a activa în acest domeniu. Apoi, la studenții cu cel puțin patru semestre
parcurse, de la facultățile de litere și științe, la absolvenții de teologie, precum și la
preoții și învățătorii „care s-au distins pe terenul învățământului”, dar numai după ce
au reușit la examenul prescris pentru categoria de profesor și au parcurs un curs
practic de pe lângă o școală secundară19. Pe de altă parte, în luna martie Consiliul
Dirigent solicita Ministerului Cultelor din București trimiterea unui număr de 150
profesori de școală secundară pentru a putea acoperi necesarul de cadre didactice din
Ardeal și celelalte provincii de sub incidența sa (posturi devenite vacante sau nou
create)20.
Mai târziu, tot spre îndeplinirea acestui scop, resortul de profil anunța
organizarea de cursuri pentru pregătirea profesorilor, ce urmau a avea loc la Blaj în
perioada 15 iunie-15 septembrie, care ulterior erau aplicați în licee, școli reale
superioare, școli normale, comerciale și civile; puteau să se înscrie deopotrivă bărbați
și femei. Scopul lor declarat era acela ca, pe de o parte să familiarizeze candidații cu
materia de specialitate aleasă, iar pe de alta pregătirea practică (metodica) pentru a
putea îmbrățișa cariera de profesor21. Specialitățile de pregătire erau: limba română,
limba latină, limba greacă veche, limba franceză, limba engleză, limba germană,
istorie, geografie, științe matematice, științe fizico-chimice, științe naturale, desen și
geometrie descriptivă; la acestea se mai adăugau cursuri de pedagogie și metodică
generală, științe pedagogice, drept, economie politică și instrucție civică (ultimele trei
cumulate)22.
Mai târziu, cei admiși erau înștiințați că respectivele cursuri nu se vor mai
ține la Blaj, ci la Cluj, mutarea fiind motivată de faptul că Universitatea de acolo, în
urma refuzului profesorilor maghiari de a presta jurământul de fidelitate față de
România, a fost preluată de stat și acesta, locația oferind și condiții mai bune, o pune
la dispoziția cursanților23.
Se prevedea că toți cursanții vor audia obligatoriu în limba română cursurile
de istoria românilor, istoria literaturii române, geografia României Mari și științele
pedagogice.
Cu 1 septembrie 1919, Consiliul Dirigent naționaliza mai multe instituții
școlare transilvănene și bănățene, dintre care amintesc:
- licee de băieți (clasele I-VIII): „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, „Traian
Doda” din Caransebeș, „Andrei Mureșanu” – Dej, „Radu Negru” – Făgăraș, „Timotei
Cipariu”- Ibașfalău (azi Dumbrăveni, jud. Sibiu), „Coriolan Brediceanu” – Lugoj,
„Gheorghe Lazăr” – Sibiu și „Regele Ferdinand” – Turda;

Gazeta Oficială, nr. 7/1 februarie 1919, p. 34.
Ibidem, p. 34-35.
20
Oltul, nr. 21/5(18) martie 1919, p. 2.
21
Gazeta Oficială, nr. 28/10 mai 1919, p. 167.
22
Ibidem, p. 167-168.
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Ibidem, nr. 32/31 mai 1919, p. 208.
18
19

273

- licee cu primele cinci clase românești: „Mihai Viteazul” – Alba Iulia,
„Gheorghe Barițiu” – Cluj, „Aurel Vlaicu” – Orăștie, „Emanuil Gozsdu” – Oradea,
„Dragoș” – Sighet, „Alexandru Papiu-Ilarian” – Târgu-Mureș, „Moise Nicoară” –
Arad, „Simion Bărnuțiu” – Șimleul-Silvaniei, „Mihail Eminescu” – Satu Mare;
- școli reale superioare (clasele I-V românești): Brașov, Deva, Oradea și
Arad;
- licee de fete, „deocamdată” cu clasele I-V românești: Arad, „Regina Maria”
din Cluj, Sibiu;
- școli superioare de fete (clasele I-V): Brașov și Sighet;
- școli comerciale de băieți: Brașov și Lipova;
- școli comerciale de fete: Brașov și Târgu-Mureș24.
Ulterior naționalizării acestor unități școlare, Consiliul Dirigent lua și decizia
ca în anul școlar 1919-1920 să fie organizate cursuri de limba română pentru elevii
de altă naționalitate, având ca scop însușirea acestei limbi pentru a putea urma cu
succes cursurile amintitelor școli trecute pe seama statului. Cursurile nu aveau o
durată precisă, însă se alocau 2-3 ore pe zi și nu erau cu plată25.
Realități
Dacă statul maghiar nu întreținuse nici o școală cu o altă limbă de predare
decât cea maghiară, Consiliul Dirigent a înființat pe cheltuiala statului 600 de școli și
secțiuni maghiare, 89 germane și 73 în alte limbi minoritare (sârbă, slovacă, ruteană
etc.).
De asemenea, sub administrația Consiliului Dirigent numărul școlilor confesionale ale minorităților a crescut consistent – dacă până la finele anului 1918
funcționau 322 de școli primare reformate, după Marea Unire numărul acestora
aproape s-a dublat, ajungând la un total de 641, iar de la 26 de școli unitariene s-a
atins numărul de 4926.
Organizat pe baza principiilor liberale și progresiste ce au călăuzit Consiliul
Dirigent, prin Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice, învățământul din Transilvania și celelalte provincii românești, deși a cunoscut o perioadă de tranziție, a
cunoscut schimbări importante și progrese remarcabile. Înainte de a-și încheia
activitatea, Resortul de profil adopta un Regulament provizoriu, pe baza căruia vor
funcționa școlile până în anul școlar 1922-1923, când se trecea și în Transilvania la
aplicarea Regulamentului școlar din vechea Românie, acțiune precedată de scoaterea
școlilor de sub tutela confesionalismului și etatizarea lor, începând cu 1 noiembrie
1921, cu toată opoziția puternică întâmpinată din partea oficialităților bisericești,

Ibidem, nr. 35/16 iunie 1919, p. 234-235.
Ibidem, nr. 47/9 august 1919, p. 331.
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Alexandru Pteancu, Învățământul particular și minoritar din Transilvania, în: „Transilvania,
Banatul, Crișana și Maramureșul. 1918-1928”, București, Editura Cultura Națională, 1929, p.
1107.
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ANEXA 1
Școlile primare din Transilvania în anul școlar 1879-1880,
după limba de predare27
1. Comitatul Alba: 65 școli maghiare, 11 germane, 180 românești;
2. Brașov: 28 maghiare, 21 germane, 28 românești, 1 sârbească, 3 germanomaghiare;
3. Ciuc: 82 maghiare, 8 românești, 1 germano-maghiară, 1 româno-maghiară;
4. Cluj: 105 maghiare, 7 germane, 181 românești, 6 germano-maghiare, 13
româno-maghiare;
5. Făgăraș: 6 maghiare, 3 germane, 96 românești, 2 germano-maghiare;
6. Hunedoara: 50 maghiare, 2 germane, 250 românești, 2 româno-maghiare;
7. Mureș: 155 maghiare, 6 germane, 103 românești, 1 germano-maghiară, 2
româno-maghiare;
8. Năsăud: 7 maghiare, 35 germane, 76 românești, 1 germano-maghiară;
9. Odorhei: 139 maghiare, 3 germane, 6 românești;
10. Sibiu: 5 maghiare, 41 germane, 98 românești, 3 germano-maghiare;
11. Someș: 59 maghiare, 5 germane, 280 românești;
12. Târnava Mare: 17 maghiare, 91 germane, 119 românești, 3 germanomaghiare, 4 româno-maghiare;
13. Târnava Mică: 65 maghiare, 32 germane, 90 românești, germanomaghiare, 5 româno-maghiare;
14. Trei Scaune: 146 maghiare, 17 românești, 5 româno-maghiare;
15. Turda: 71 maghiare, 1 germane, 133 românești, 8 româno-maghiare.

ANEXA II
Școlile primare din Transilvania în anul școlar 1913-1914
după limba de predare28
1. Comitatul Alba: 71 școli maghiare, 12 germane, 137 românești;
2. Brașov: 23 maghiare, 18 germane, 25 românești;
3. Ciuc: 98 maghiare, 9 românești;
4. Cluj: 137 maghiare, 7 germane, 103 românești;
5. Făgăraș: 18 maghiare, 3 germane, 88 românești;
6. Hunedoara: 179 maghiare, 5 germane, 109 românești;
7. Mureș-Turda: 177 maghiare, 5 germane, 74 românești;
8. Năsăud: 27 maghiare, 30 germane, 66 românești;
9. Odorhei: 141 maghiare, 3 germane, 5 românești;
10. Sibiu: 16 maghiare, 40 germane, 91 românești;
11. Someș: 96 maghiare, 5 germane, 154 românești;
12. Târnava Mare: 32 maghiare, 93 germane, 103 românești;
13. Târnava Mică: 52 maghiare, 33 germane, 67 românești;
27
28

Cf. A. Caliani, op. cit., p. 161.
Ibidem, p. 163.
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14. Trei Scaune: 130 maghiare, 9 românești;
15. Turda: 67 maghiare, 105 românești.

ANEXA III
Școlile primare și secții în 1922, după naționalitate și confesiune29
1. Școli de stat: 1.020 românești, 362 maghiare, 51 germane, 55 altele;
2. Școli comunale: 318 românești, 98 maghiare, 38 germane, 18 altele;
3. Școli ortodoxe: 1.289 românești, 42 altele;
4. Școli greco-catolice: 984 românești, 12 altele;
5. Școli evanghelice-luterane: 8 maghiare, 261 germane;
6. Școli romano-catolice: 371 maghiare, 53 germane;
7. Școli reformate: 641 maghiare;
8. Școli unitariene: 49 maghiare;
9. Școli izraelite: 32.

29

Ibidem, p. 1113.
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1919-2019. 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
COLEGIULUI NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”
DIN BAIA MARE
MARIUS CÂMPEANU1
1919-2019. 100 YEARS FROM SETTING UP
„GHEORGHE ŞINCAI” NATIONAL COLLEGE OF BAIA MARE
ABSTRACT
Like 2018, when the Centenary of the Great Union was celebrated, and the year
2019 has a symbolic burden for Romanians, because a hundred years ago important events
took place for the completion of our national identity. In this regard, I mention: the release
and establishment of the Romanian administration in the northwestern parts of the country
(April 1919), the first visit of the royal family to the Transylvanian area (May 1919) and the
establishment in the same area, by the Governing Council, of the first 27 of Romanian high
schools, among which are the „Gheorghe Şincai” High School in Baia Mare.
The present study aims to present the founding, the organizing stages and the educational process of the school year 1919-1920, in light of the articles in the weather press
and the archival documents, held at the first Romanian high school in Baia Mare, which at
present bears the name. by „Gheorghe Şincai” National College Baia Mare.
Keywords: romanian education, high school, director, teacher, Baia Mare.

Asemeni anului 2018, când s-a sărbătorit Centenarul Marii Uniri, și anul
2019 are o încărcătură simbolică pentru români, deoarece în urmă cu o sută de ani sau desfășurat evenimente importante pentru desăvârșirea identităţii noastre naţionale.
În acest sens, amintesc: eliberarea şi instaurarea administraţiei româneşti în părțile de
nord-vest ale țării (aprilie 1919), întâia vizită a familiei regale în spaţiul transilvănean
(mai 1919) şi înfiinţarea în acelaşi areal, de către Consiliul Dirigent, a primelor 27 de
licee româneşti, printre care se numără şi Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare2.
Studiul de față are menirea de a prezenta înființarea, etapele de organizare și
procesul de învățământ din anul școlar 1919-1920, în lumina articolelor din presa

Muzeograf, doctor în istorie, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia
Mare; e-mail: mariuscampeanu2005@gmail.com.
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Primele informații despre liceul băimărean apar în Gazeta Oficială, publicaţia Consiliului
Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria. În numărul 35 (apărut
la Sibiu, la 16 iunie 1919) a fost prezentat faptul că Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice
a hotărât ca, începând din 1 septembrie 1919, un număr de școli secundare de stat aflate în
subordinea Consiliului Dirigent să fie naționalizate, între acestea aflându-se și Liceul de băieți
„Gheorghe Şincai” din Baia Mare. În numărul 48 al aceleiași publicații (Sibiu, 16 august
1919), într-un comunicat dat de Valeriu Braniște, șeful resortului amintit, sunt indicați
directorii celor 27 de licee românești înființate în Transilvania, printre care se numără și dr.
Gheorghe Hetcou, fost profesor la liceul din Beiuș, primul director al Liceului „Gheorghe
Şincai” din Baia Mare.
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vremii și a documentelor de arhivă, desfășurate la primul liceu românesc din Baia
Mare, care în prezent poartă denumirea de Colegiul Național „Gheorghe Şincai”.
În preajma Marii Uniri, la Baia Mare funcționau patru şcoli primare de stat
(în zonele Valea Roşie, Dealul Crucii, Valea Borcutului și strada Vasile Lucaciu),
Gimnaziul de băieţi (până la începutul Primului Război Mondial era lângă Turnul
Ştefan; în timpul războiului s-a mutat pe strada Lajos Kossuth, rebotezată în 1919
strada Regele Ferdinand) şi Şcoala civilă de fete (se afla pe strada Vasile Lucaciu, în
faţa fostei catedrale greco-catolice). Acestea erau finanţate de stat, predarea materiilor făcându-se în limba maghiară. Exista o singură catedră de limba română
(înființată în toamna anului 1862) la Gimnaziul de băieți.
În data de 29 iunie/12 iulie 1919, dr. Alexandru Pteancu, directorul regional
de la Oradea3 , s-a deplasat la Baia Mare cu scopul de a prelua, împreună cu dr.
Gheorghe Hetcou4, imobilul viitorului liceu românesc de stat. Imobilul în cauză, care
anterior găzduise Gimnaziul de băieți, era amplasat pe strada Crişan (are și în prezent
aceeași denumire). La preluare a luat parte și dr. Alexandru Racoţi, prefectul judeţului
Satu Mare. Directorul și profesorii gimnaziului, cu excepția profesorului Alexandru
Dergats, au refuzat să depună jurământul de fidelitate în fața reprezentanților
administrației românești. Chiar mai mult, au refuzat să predea imobilul și inventarul
acestuia, întregul proces de preluare desfășurându-se cu sprijinul poliției locale. În
urma acestor disensiuni, directorul și profesorii au fost înștiințați că sunt revocați din
calitatea deținută, pe baza prevederilor școlare promulgate de Consiliul Dirigent 5.
După preluarea clădirii, dr. Gheorghe Hetcou a luat măsurile necesare pentru funcționarea în bune condiții a liceului, cum ar fi: înscrierea elevilor la liceu (desfășurată
între 1 și 15 august 1919), organizarea cursului de limba română, selectarea cadrelor
didactice, repararea şi reamenajarea clădirii grav deteriorată de timp şi de multiplele
utilizări. O comisie de specialişti a constatat starea avansată de degradare a clădirii,
iar în urma unei analize atente s-a recomandat Resortului de Culte şi Instrucţiune
Publică mutarea liceului într-o altă clădire de pe strada Regele Ferdinand (azi, strada
Gheorghe Şincai).
Pentru „trebuințele învățământului secundar de stat”, la 12 august 1919 au fost numiți patru
directori regionali. În circumscripția Oradea, cu atribuții pentru teritoriile din nord-vestul
României Mari, a fost numit dr. Alexandru Pteancu, fost profesor la liceul din Beiuș (Gazeta
Oficială, nr. 48/16 august 1919, Sibiu, p. 343-344).
4
Dr. Gheorghe Hetcou (1884-1958), s-a născut la 20 iulie 1884 în localitatea Abrănuț (județul
Bihor). A studiat teologia la facultățile din Strigoniu și Budapesta, respectiv filosofia, literatura română și literatura germană la Facultatea „Francisc Iosif” din Cluj. În anul 1912, la
Facultatea din Leipzig, în urma unui burse primite din partea Liceului Român Unit din Beiuș,
a obținut titlul de doctor în filosofie. Între anii 1912 și 1919 a fost profesor la Liceul „Samuil
Vulcan” din Beiuș, unde a predat limba și literatura română, limba și literatura germană și
filosofia. Între anii 1919 și 1940 a fost director al Liceului „Gheorghe Şincai” din Baia Mare.
În această calitate, anual a publicat „Anuarul Liceului de Stat Gheorghe Șincai din Baia Mare”
(până în 1936). De asemenea, a înființat Societatea de lectură „Gheorghe Şincai” (în 1920) și
Societatea de lectură „Petre Dulfu” (în 1931). După cedarea Ardealului, a luat drumul refugiului, stabilindu-se la Lugoj. A trecut la veșnicie în anul 1958 (Cf. Aurel Socolan, Pamfil Bilțiu,
Liceul „Gheorghe Şincai” Baia Mare 75 de ani, Baia Mare, Editura Gutinul, 1994, p. 31-32).
5
Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale (în continuare, SJMmAN), Fond
Liceul „Gheorghe Şincai” Baia Mare, dosar 1/1919, f. 1v.
3
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La 30 octombrie 1919, sub conducerea directorului liceului, a avut loc
şedinţa de constituire a corpului profesoral. La şedinţă au participat profesorii Ioan
Bozga, Aurel Coza, Ioan Cristian, Vasile Găluşcă, Andrei Pop, Iosif Pop, Emil
Roussellot şi Nicolae Ţarină. În cuvântul de deschidere, dr. Gheorghe Hetcou a
propus ca liceul să aibă ca patron spiritual pe Gheorghe Şincai, corifeul Şcolii
Ardelene6. Primii profesori, numiți de Consiliul Dirigent pentru liceul băimărean, au
fost: dr. Gheorghe Hetcou, director (română şi germană), Andrei Pop (română şi
religie), Aurel Coza (latină şi istorie), Emil Roussellot (franceză), Iosif Pop (fizică şi
chimie), Nicolae Ţarină (matematică şi fizică), Ioan Bozga (istorie şi geografie),
Petru Gherman (matematică şi chimie), Vasile Găluşcă (desen şi caligrafie), Ioan
Cristian (gimnastică), Iulian Chitta (română, latină şi greacă), Gheorghe Pârvu
(muzică) și Ioan Niciu (română şi franceză)7.
În cadrul aceleași ședințe, după depunerea jurământului de fidelitate în faţa
directorului liceului, fiecare profesor a primit câte o sarcină specială: Aurel Coza secretar8, Iulian Chitta - bibliotecar I şi preşedintele Societăţii de lectură, Nicolae
Ţarină - bibliotecar II, Iosif Pop - custode al Muzeului fizic, Petru Gherman - custode
al Muzeului naturalelor, Ioan Bozga - custode al Muzeului geografic, Vasile Găluşcă
- custode al sălii de desen și Ioan Cristian - custode al sălii de gimnastică, însărcinat
și cu înfiinţarea „Cercului cercetaşilor”9. Programul ședinței a mai cuprins citirea
corespondenței primite de la Consiliul Dirigent și de la Direcțiunea Regională. Celor
prezenți le-a fost adus la cunoștință faptul că va fi dat în folosință un internat de băieți
care putea găzdui circa 120 de elevi. La conducerea internatului, înființat cu susţinerea financiară a statului român, a fost numit Alexandru Breban (protopopul grecocatolic al Băii Mari) în calitate de rector și Petru Gherman în calitate de vice-rector10.
În data de 2 noiembrie 1918 s-a ţinut un parastas de comemorare a zilei morții
lui Gheorghe Șincai, patronul spiritual al liceului, iar în ziua următoare a avut loc
deschiderea oficială a liceului. Cu această ocazie, dr. Gheorghe Hetcou a rostit un
discurs memorabil, publicat în Renaşterea (nr. 45 din 4 noiembrie 1919), primul ziar
românesc din Baia Mare apărut după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. În același
număr al publicației locale a apărut și un articol, intitulat „Inaugurarea liceului
George Șincai”. Acesta transmite starea euforică a populației față de deschiderea
liceului și sentimentul de recunoștință adus dascălului român, care are misiunea de a
făuri generațiile „României de mâne”.
Prelegerile şcolare au debutat la 4 noiembrie 1919. În anul şcolar 1919-1920
au fost înscrişi 171 de elevi (166 erau de etnie română), din care 152 au frecventat
şcoala. Dintre aceştia, 72 au fost găzduiţi în internatul liceului, pentru a cărui înIbidem, f. 1.
După citirea listei cu profesorii liceului, dr. Gheorghe Hetcou a adresat salutări cordiale lui
Emil Roussellot, „că e fiul Franței, care jertfește tot pentru sora sa România, trimițându-și fiii
pentru ajutorarea noastră și pentru propagarea culturei” și a informat că Ioan Niciu, între timp,
a fost numit profesor la Petroșani (Ibidem, f. 2v).
8
Procesele verbale ale şedinţelor corpului profesoral din anul şcolar 1919-1920 au fost redactate de Aurel Coza. Acesta, între anii 1923 şi 1926 a fost custode la Muzeul orăşenesc Baia
Mare, iar după anul 1926 a ocupat funcția de director la Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei.
9
SJMmAn, Fond Liceul „Gheorghe Şincai” Baia Mare, dosar 1/1919, f. 4v.
10
Ibidem, 4v-5r.
6
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treținere statul român a acordat o subvenție de 50.000 de coroane. Edificiul şcolar era
spaţios. Avea opt săli de clasă, o sală de desen, o sală profesorală, biroul directorului,
trei săli pentru colecţiile muzeale şi camere cu destinație de locuință pentru director
şi servitorul liceului. Totodată, clădirea era legată la rețeaua de curent electric şi apă
potabilă.
Până la finele anului 1919, potrivit proceselor verbale ale şedinţelor corpului
profesoral, au avut loc două evenimente importante: ţinerea primei conferinţe
metodice a cadrelor didactice din liceu (la 9 decembrie 1919)11 şi cea de-a doua vizită
a lui dr. Alexandru Pteancu, ocazionată de preluarea oficială a edificiului de pe strada
Ferdinand – în prezent, strada Gheorghe Şincai (în zilele de 14-16 decembrie 1919)12.
Procesul verbal, întocmit în 16 decembrie 1919, conține discursul delegatului
ministerial, rostit în fața corpului profesoral de la Liceul „Gheorghe Șincai”, o
pledoarie la adresa dăscălimii românești din acele vremuri, din care reproducem
următorul fragment: „Cu toții suntem pătrunși de măreția și importanța zilelor pe care
le trăim. Pentru bietul nostru neam, oprimat până acum și mult încercat, de acum se
făurește o lume nouă, un viitor mai bun și fericit. Din această muncă de consolidare
trebuie să-și ia partea fiecare fiu al țării, în primul rând dăscălimea română, care și în
trecut, în ceața cea deasă a trecutului, plin de suferințe, a ținut să țină trează pururea
nădejdea înseninării zilei de mîine. Munca noastră va trebui să fie dublă. Nu va fi
destul să instruim pe elevii încredințați nouă, pe viitorii conducători ai țării, ci trebuie
să ne îngrijim și de educarea lor. Cariera profesorală nu-i permis să o degradăm la o
simplă meserie, ci trebuie să facem dintr-însa o chemare sublimă, o misiune pusă în
serviciul unui ideal mai înalt. Să-i învăţăm la bine pe elevii noştri, dar nu numai cu
vorbe, ci mai ales cu fapte. O pildă bună vorbeşte mai elocvent decât o mie de
vorbe” 13 . Pe lângă argumentele relocării liceului într-un alt imobil, documentul
prezintă informații despre mobilierul învechit din sălile de clasă, cele două biblioteci
(biblioteca profesorală, cu 4.799 de volume și biblioteca „tinerimei”, cu 5.500 de
volume) 14 , colecția de desen, Muzeul de științe naturale (cu 20.628 de obiecte),
Muzeul fizic (cu 626 de obiecte), Muzeul istoric, filologic și numismatic (cu 804
obiecte), laboratorul de chimie, colecția de geografie și dotarea sălii de sport. Mai
sunt furnizate date despre frecvența școlară, programa de învățământ și corpul
profesoral, format dintr-un director (dr. Gheorghe Hetcou-n.n.), 12 profesori, un
profesor auxiliar la igienă, unul la instrucțiunea civică și doi cateheți (Gheorghe
Gheție, ortodox, și Veniamin Varju, romano-catolic)15.
În primele luni ale anului 1920, corpul profesoral s-a completat cu Aglaia
Onciul – profesoară de muzică, dr. Coriolan Bohățiel – profesor de drept și dr. Ioan
Selegian – profesor de igienă. Din procesul verbal al ședinței din 13 februarie 1920
am reținut faptul că în urmă cu două luni a fost înființată Societatea de lectură

Ibidem, 6-7.
Ibidem, f. 8-19.
13
Ibidem, f. 8r-v.
14
Volumele din biblioteca elevilor erau în limba maghiară, „în cea mai mare parte nefolositoare pentru elevii noștri, care vor avea să cetească mult românește. Vor trebui valorizate
și pe prețul lor să se cumpere opuri românești” (Ibidem, f. 9v).
15
Din totalul de 12 profesori, trei erau din Vechiul Regat și unul din Bucovina.
11
12
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„Gheorghe Șincai”, coordonată de profesorul Iulian Chitta16. La data de 2 martie 1920
s-a desfășurat a doua conferință metodică a cadrelor didactice. În cadrul acesteia s-au
făcut observații pe marginea lucrărilor scrise, prezentate de elevi la finele primului
semestru și s-a discutat despre „împărțirea după săptămâni a materialului de lectură
și memorizat” ce urmează a fi parcurs până la sfârșitul anului școlar17.
În ședința din 3 aprilie 1920, dr. Gheorghe Hetcou a arătat faptul că în ziua
precedentă liceul a fost vizitat de dr. Onisifor Ghibu, secretarul general al Resortului
Cultelor și Instrucțiunii Publice. În cadrul aceleiași ședințe au fost dezbătute diferite
aspecte referitoare la progresul elevilor la învățătură, purtarea morală și problemele
disciplinare care ar fi putut periclita prestigiul liceului18.
În ședința desfășurată în 3 mai 1920 s-au luat măsuri pentru organizarea
examenului final de clasa a VIII-a și a examenului „de maturitate”. De asemenea, au
fost stabilite zilele în care urmează să aibă loc examene pentru fiecare disciplină
școlară în parte19.
Examenele de la sfârșitul anului școlar s-au organizat în conformitate cu
ordinul nr. 10.281/1920 al Resortului Cultelor și Instrucțiunii Publice. Acestea s-au
ținut public, în prezența lui Emanuil Câmpian, consilier orășenesc și delegat guvernamental. Examenele s-au desfășurat în zilele de 17, 18 și 19 mai pentru clasa a VIIIa, respectiv în 7, 8, 10, 11 iunie pentru clasele I-VII. În zilele de 11 și 12 iunie au avut
loc examenele pentru elevii particulari20. Anul școlar 1919-1920 s-a încheiat la 14
iunie 1920, procentul de absolvire a elevilor Liceului „Gheorghe Șincai” fiind de
83,08%21.
Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de activitate neîntreruptă a Liceului
„Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Cu ocazia Centenarului, în luna octombrie, în
cadrul acestei instituții de învățământ au fost organizate sesiuni de referate și
comunicări științifice, mese rotunde și întâlniri cu foștii absolvenți. Pentru a face o
punte de legătură între trecut și prezent, între starea de spirit a locuitorilor Băii Mari
de acum o sută de ani și sentimentele absolvenților acestei instituții de referință a
învățământului românesc, trăite în ceas aniversar, la final redăm integral discursul lui
dr. Gheorghe Hetcou, citit la inaugurarea liceului, și articolul ce redă euforia
populației românești din Baia Mare, ambele publicate în ziarul local Renaşterea.

ANEXE
I.
„Discurs rostit în 3 Noemvrie a.c. la deschiderea Liceului „Gheorghe Şincai”
și al anului școlastic 1919-1920 de directorul Liceului Dr. Gheorghe Hetcou.
O bucurie nemărginită simte inima mea în aceste clipe sfinte de inaugurare,
când cu ajutoriul preabunului Dumnezeu între acordurile mărețe ale Imnului nostru
SJMmAn, Fond Liceul „Gheorghe Şincai” Baia Mare, dosar 1/1919, f. 23r.
Ibidem, f. 27r.
18
Ibidem, f. 34r.
19
Ibidem, f. 36-37.
20
A. Socolan, P. Bilțiu, op. cit., p. 9.
21
SJMmAn, fd. cit., f. 50r.
16
17
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național, în prezența unui public ales românesc, în fața primului Corp profesoral
român, înaintea primilor elevi români, ca primul director român deschid primul an
școlastic la acest Liceu, devenit acum al nostru românesc.
La acest institut, înființat aproape de 250 de ani de călugării Iezuiți, condus
apoi de Minoriți, trecut la urmă în posesiunea statului maghiar – an de an s-au deschis
porțile Muzelor pentru primirea fiilor unui unui neam străin de noi și dușman a tot ce
ne-a fost nouă mai scump și românesc.
Azi, grație Provedinței divine și Îngrijirei părințești a Măritului Consiliu
Dirigent, acest Liceu se deschide în zidul nou al Liceului din str. Regele Ferdinand,
se deschide cu 8 clase, împreună cu un Internat frumos de băieți, – pentru primirea
voastră, tinerilor vlăstari români, sub conducerea noastră, a profesorilor de aceeași
limbă și de același sânge cu voi și sub patronajul celui mai intranzigent istoric român,
a marelui și luminatului bărbat de știință Dr. Gheorghe Șincai.
Iubiți Colegi, Domnilor Profesori! Vă salut ca pe cei dintâi profesori ai
Liceului Gh. Șincai. Vă salut cu toată dragostea sinceră a unui tovarăș de muncă și
coleg adevărat, ce Vi sunt și vreau să Vă fiu. Vă salut ca pe tot atâtea făclii
luminătoare, puse de Consiliul Dirigent să revărsați lumina culturei în întunericul, ce
ne împrejmue. Noi suntem chemați să risipim întunericul din sufletele tinerilor
concrezuți creșterei noastre, noi suntem chemați, ca prin exemplu bun, prin disciplină
de fier să creștem caractere ferme, de fier, cu principii sănătoase, religioase-morale,
naționale. Noi suntem chemați să fim santinele neadormite, pururea veghietoare ale
culturei în acest colț atât de espus la periferia nord-vestică a României Mari. Să
luptăm cu însuflețire, să lucrăm cu jertfire de sine, cu abnegațiunea patronului nostru
Gh. Șincai, despre care zice Sinodul de la Blaj, ținut la 18 Decembrie 1792, că ˂˂nici
osteneală, nici însăși sănătatea nu și-o cruță în purtarea diregătoriei sale˃˃.
Geniul acestui bărbat mare să ne lumineze, să ne conducă, să ne inspire și să
plutească ocrotitor asupra cărărilor pe cari îi vom conduce tinerii concrezuți educației
noastre. Geniul lui mare să ne dea curaj, să ne oțeliască mintea și inima în lupta ce
trebue să o purtăm contra vrășmașilor României Mari!
Iubiți elevi! Vă salut și pe voi, ca pe cei dintâi studenți ai Liceului Gh. Șincai.
Vă salut cu dragostea unui părinte adevărat, ce Vi sunt, și vreau să Vă fiu. Vă asigur
și în numele Domnilor Profesori, că Vă vom crește în spiritul Patronului Liceului
nostru: în spiritul cel mai creștin religios-moral, în spiritul cel mai pronunțat naționalromânesc. Sentimentul religios-moral și sentimentul nobil național vor fi cele două
flori frumoase, care – în umbra sf. Cruci și a scumpului nostru Tricolor – le vom sădi
cu sfințenie în sufletele noastre. Acestea vor împodobi caracterul vostru, individualitatea, personalitatea voastră, acestea vor da timbru nobil eului vostru
superior. Vă vom făuri în caractere religioase morale și naționale, disciplinate,
intranzigente, cari țin morțiș la principiile și convingerile lor bune, cari nu cedează;
Etsi fractus illabatur orbis – dacă se prăbușește lumea în bucăți – precum zice Horațiu,
poetul clasic! Vă vom crește așa, ca să fiți Români buni și Creștini adevărați, asemenea marelui nostru Patron, carele Opera sa măreață ˂˂Cronica Românilor˃˃ o
închină lui D-zeu – precum zice în prefață: ˂˂O închin eu, ticălosul verme,
preaputernicului D-zeu Sabaoth, cătră Care balbuțește cu oftări rugătoare, cu geamăt
tremurător neputincioasa-mi buză; pe care nu-l poate numi limba, cugetul nu știe,
unde să-l caute, Stăpânul lumilor, necuprinsă Ființă, Una Vecinică˃˃.
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Iar în alt loc al prefeței Cronicei sale dă espresie dragostei sale neprihănite
față de limba și literatura neamului său, unde zice: ˂˂Ție Maiestate d-zeiască jertfă
aducem, rugându-te să ne rabzi și mai departe pre noi pre toți sub părtinitoarea-Ți
grije; să scutești limba, literatura și existența Nației române, pârlogite și departe,
foarte departe, cu câteva veacuri înapoia altor neamuri rămase. Că tu ai fost D-zeul
părinților noștri, Tu ești, Tu vei fi și Tu vei rămâne și aici și în cealaltă viață vecinică
nouă Domn și D-zeu˃˃!
Iubiți elevi! Luați pildă de religiozitate sfântă, luați exemplu de dragoste de
limbă și de neam de la Patronul nostru Gh. Șincai. Luați pildă de dragoste de muncă
de la dânsul, ˂˂carele – precum ne spune despre celălalt istoric mare al nostru Papiu
Ilarian – zi și noapte muncea cu ardoare necunoscând oboseală și jertfind tot, ce avea
mai scump pe altariul neamului nostru iubit˃˃. Prin iubire de D-zeu, prin iubire de
limbă și neam, prin dragoste de muncă, prin ascultare și supunere mai marilor voștri
va deveni România Mare. Într-adevăr și tare, așa că ˂˂nici porțile iadului nu o vor
învinge˃˃. Prin aceste virtuți divine vom arăta lumii că ˂˂din vultur vultur se naște
și din stejar stejar răsare˃˃ și vom da dovezi la lume ˂˂că-n aste inimi, că-n aste
piepturi, că-n aste mâni mai curge un sânge de Roman˃˃.
Am spus la începutul vorbirei mele că acest liceu se deschide sub patronajul
marelui istoric Gh. Șincai. Ieri, în 2 Noemvrie am ridicat paos pentru sufletul lui nobil
la altariul Domnului – fiindu-i aniversarea morții. Azi, la deschiderea Liceului numit
după dânsul, se cuvine să se facă aici o scurtă schițare a vieții și activității lui literare.
Gh. Șincai – numit în literatură ˂˂reprezentantul Școalei ardelene˃˃ – s-a
născut în anul deschiderei primelor școli românești în Blaj, în 1751, în comuna
Șamșud, în scaunul Mureșului, ca o odraslă nobilă a unei familii nobile din Șinca
veche, – de unde și numele familiar ˂˂Șincai˃˃, – în țara Oltului, ținutul Făgărașului.
El se distinse deja pe băncile școalei, fiind totdeauna primul elev între conșcolarii săi.
În vârstă abia de 20 de ani se înalță de pe bancă în catedră, devenind profesor la Blaj.
De aici împreună cu al 2-lea reprezentant al Școalei ardelene, cu Petru Maior fu trimis
la Roma, la acest leagăn dublu al legii și naționalității noastre, pentru a studia știința
sfântă: teologia și filosofia. În Roma a fost promovat de doctor al teologiei și filosofiei. Prin bibliotecile de acolo zi și noapte culegea documente pentru opera sa
istorică, pentru Cronica sa măreață, care dovedește cu argumente neresturnabile
faptul contestat de vrăjmașii neamului nostru, mai ales de unguri, că noi după sânge
suntem strănepoții glorioșilor noștri străbuni – Romani. Reîntors din Roma se opri în
Viena și în colaborare cu al 3-lea reprezentant al Școalei ardelene, cu Samuil Clein
Micul, scoase de sub tipar ˂˂Gramatica daco-română˃˃, în care documentează
latinitatea, romanitatea și a limbei noastre românești.
Ajuns acasă, ca director al școalelor române din Transilvania timp de 12 ani
în vizitație școlară cutrieră toate ținuturile locuite de Români – atunci probabil s-a
abătut și pe la Baia Mare; în această vreme înființă 300 de școli, având la an plată de
300 floreni. Din serviciul Școalei trecu în serviciul Bisericei și ca și călugăr și canonic
în curs de 10 ani aduce servicii Bisericei, se roagă mult și trăiește o viață meditativă
sfântă. Neobosit, cu zel mare și însuflețire înflăcărată lucră el – pro linquae et gentis
honore – pentru onoarea limbei și a neamului său, și ca drept răsplată îndură arestări
și perzecuțiuni nu numai din partea străinilor, ci chiar și din partea conaționalilor săi
răutăcioși. A trebuit să alerge mult, după datina sa, cu toiagul în mână, cu desagii în
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spate, în cari purta ˂˂Cronica˃˃ sa – fătul său – cum zicea el, cu dorul ascuns, dar
zădarnic al inimei sale, de a putea tipări acest tezaur neperitor al gintei române. În
desagii de lână, la un loc cu toată sărăcia lui purta Cronica sa, averea noastră națională
– cel mai sărac, dar în știință cel mai bogat autor român. La Alba Iulia își duse fătul,
să-l arate lumi[i], își duse Cronica sa pentru cenzurare și tipărire – și cu mare mâhnire
se umple sufletul său amărât la auzul criticei draconice a cenzorului ungur ˂˂Opus
igne, auctor patibulo dignus˃˃ – Opera e vrednică de foc, iar autorul de furci, de
spânzurătoare! Disperat că nu-și poate tipări Cronica, muri în anul 1816, când marele
dascăl ardelean Gheorghe Lazăr trecu Carpații să reînvie România, se stinse în 2
Noemvrie, – ieri au fost 103 ani de la moartea lui, – departe de ai săi, între străini, în
comuna Sinea din Cehoslovacia de azi, murise departe de România, cel mai mare
Român, adevărat martir, după o viață zbuciumată și foarte, foarte amărâtă!
Viața lui Gh. Șincai în miniatură este viața zbuciumată a poporului român.
Istoria lui e oglinda fermecată, în care se restrânge istoria întreagă a neamului nostru,
– acelui neam, despre care zice Patronul nostru cu amărăciune sufletească că în urma
vitregiei sorții crude a ajuns ˂˂o națiune pârlogită, departe, foarte departe, înapoia
altor neamuri rămasă˃˃. Da, o națiune pârlogită am fost noi Românii până ieri, până
am ajuns și noi, după atâtea jertfe a nenumăraților noștri martiri naționali – în frunte
cu Horia, Cloșca și Crișan și – Iancu – craiul munților – am ajuns și noi la recunoașterea drepturilor noastre, la dreptul de liberă dispunere asupra sorții noastre.
Știm bine, cu toții, că pe baza acestui drept s-a întrunit în 1 Decemvrie a
anului trecut în cetatea lui Mihai Viteazul, în Alba Iulia, Adunarea noastră mare,
Națională, care a decretat alipirea Ardealului nostru frumos cătră scumpa noastră
Românie liberă.
Și Maiestatea Sa, gloriosul nostru Rege Ferdinand întâiul ne-a primit sub
ocrotirea coroanei Sale strălucitoare. Și ce-a urmat după aceasta, se va încresta pe
paginile de aur ale istoriei noastre: Regele nostru ca și Căpitanul suprem al oastei sale
brave a dat ordin de ocupare armatei sale creștine și dorobanțul român – ˂˂ușor ca
șoimul cel ușor, ce sboară de pe munte˃˃ cum zice clasicul nostru poet Alecsandri –
s-a avântat în sbor sublim peste Carpați și coborând în văi, a traversat apele: Mureșul,
Someșul, Crișul, Tisa și nu s-a oprit până la Dunăre, până la Pesta blăstămată, unde
l-a zdrobit, l-a umilit definitiv pe îngâmfatul nostru dușman secular.
Și prin aceasta s-a întâmplat desrobirea noastră și a neamului întreg de la
Nistru pân’ la Tisa și s-a împlinit visul de aur, visat de moșii, strămoșii noștri, și s-a
realizat idealul nostru sfânt, național: pe plaiurile frumoase ale Daciei fericite a lui
Decebal, cucerite odinioară de bravii legionari ai divului Traian, răsare, se ridică
falnic o împărăție frumoasă, binecuvântată de D-zeu, scumpa noastră Românie Mare.
Dragi Colegi, iubiți Elevi!
Bunul D-zeu în România Mare ne-a dăruit o țară mare, frumoasă, o patrie
scumpă; ne-a dăruit nouă, care pe plaiurile aceste nu știam de patrie, nu de patriotizm;
nouă, care n-am avut patrie, numai o mașteră vitreagă, o țară blăstămată, căreia noi
Românii nu i-am fost fii, ci i-am fost sclavi ordinari, despoiați, batjocoriți și maltratați. Sclavi am fost noi pe vatra noastră strămoșească, în văile și munții lui Traian,
noi fiii și strănepoții lui Traian.
În loc de patrie, în loc de mamă iubitoare am avut noi, pui de vultur, – puii
acvilei romane, – un monstru cu două capete, care s-a hrănit din sudoarea feței noastre
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și din sângele nostru; care în războiul mondial ne-a adus pân’ acolo, de a trebuit să
luptăm între ˂˂cei de-un sânge și de-o lege˃˃ feciorul împotriva tatălui, tata
împotriva feciorului, frate în contra fratelui!
Acum știm și noi, ce înseamnă pentru noi patria, acum, când o avem în
România Mare. Înseamnă cea mai dulce, înseamnă cea mai scumpă mamă iubitoare,
care merită toată stima, toată dragostea, toată jertfa din partea noastră.
Să dăm deci mulțămită bunului D-zeu din toată inima, zi și noapte în coate
și-n genunchi rugându-ne, că ne-a dăruit nouă o scumpă patrie: România Mare. Să-l
rugăm, ca în veci să ni-o țină, ca pururea să ni-o ocrotească, să o putem iubi și dacă
ar fi lipsă să fim gata orișicând și viața să ne-o jertfim pentru dânsa – conform îndemnului marelui nostru bard național Andrei Mureșianu: ˂˂Murim mai bine-n lupte
cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăș în vechiul nost pământ! ˃˃.
Să zicem deci în semn de dragoste și alipire cu-o gură și cu-o inimă:
Trăiască Patria noastră!
Trăiască România Mare!
Trăiască și înfăptuitorul României Mari, Maiestatea Sa Regele Ferdinand.
Trăiască Maiestatea Sa Regina Maria. Trăiască Augustul nostru Moștenitor de Tron,
Carol! Trăiască Dinastia Română!
„Renaşterea”, nr. 45/4 noiembrie 1919, Baia Mare, p. 1-3.
II.
„Inaugurarea Liceului G[h]eorge Șincai
S-a săvârşit. Ș[i]-a dat sufletul pe vecie tirania culturală în care gemeam
veacuri dearândul. Ca o amintire funestă rămâne numai dominaţia sălbatică a culturei
turanice.
Azi i s-a dat lovitura de moarte în acest oraş pitoresc – adevărat picior de rai.
Umbrele-i negre plutiau însă pe aici, îi auziam freamătul – şi gemetul greu
cu care se lupta să nu-i să iee respirul.
Simţeam norul rece ce ne cuprindea şi numai la amintirea acestei culturi
vitrege.
Negura grea începe a se desface – din ce în ce tot mai multă lumină – când
deodată piere şi cea din urmă umbră, ce acoperea încă splendidul al culturei române.
E în deplină strălucire. E atât de mândru şi sublim acest extaz de fericire pe
care ni-l procură – priveliştea stabilirei de dominaţiune a strălucirei culturii române
– în acest centru de opresiune.
Nu ne putem da samă de importanţa mare ce o are dascălul român în agrul
colţuros al culturei române!
Ştim că ei au să fie grădinarii care să planteze sentimentele celea mai jingaşe
în inimile speranţei neamului nostru
Ei au să fie nimicitorii rămăşiţelor culturei străine, farii luminoşi pe ceriul
român.
În mâna lor e depus întreg viitorul neamului nostru.
Ei sunt făuritorii României de mâne. De la a lor ostenele atârnă mărirea sau
căderea – acelei Românii întregite după care în vis se doriau generaţiile trecute – şi
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pentru a cărei întrupare s-a vărsat şiroaie de sânge sute şi sute de mii dintre cei mai
buni ai neamului nostru.
Vedem sarcinile grele pe care soartea le-a pus pe umeri luminătorilor poporului şi dacă nu am avea încredere în o Providenţă divină, care ne-a ocrotit în zilele
celea mai grele de încercare – am despera despre suficienţe puterilor omeneşti în a
realiza asigurarea viitorului neamului nostru.
Am primit precum veţi înţelege pe deplin din magistralul discurs al primului
director român de la primul liceu român din Baia-Mare rostit la inaugurarea aceluia.
Acelea principii sănătoase, care se stabilesc acolo sunt singurele mijloace şi
putinţe de a prepona un viitor strălucit României întregite.
Constatarea că creşterea tineretului nostru e depusă în mâni atât de destoinice
şi pătrunse de însemnătatea rolului ce-l au în diregerea viitorului ţării noastre – ne
umple de bucuria cea mai curată inimile noastre.
Înainte cu Dumnezeu”.
Renaşterea, nr. 45/4 noiembrie 1919, Baia Mare, p. 1.
Lista ilustațiilor:
Fig. 1 – Colegiul Național „Gheorghe Şincai”, carte poștală ilustrată, anii
1930.
Fig. 2 – Dr. Gheorghe Hetcou (1884-1958), primul director al Colegiului
Național „Gheorghe Şincai”, între anii 1919 și 1940.
Fig. 3-4 – Elevi ai liceului băimărean, fotografii realizate de Huszthy Mátyás
(1876-1955); după clișee pe sticlă din patrimoniul științific al Muzeului Județean de
Istorie și Arheologie Maramureș.
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RUDOLF ZOSCSAK ȘI SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI
Cristian Andrei SCĂICEANU1
RUDOLF ZOSCSAK AND THE ARMY GEOGRAPHIC INSTITUTE
ABSTRACT
Rudolf Zoscsak was one of the most well-known Romanian philatelists. An
exceptional collector, he looked with equal interest to the classical philately, and also to the
contemporary one of his time. He was a visionary, noting the interest he showed for some
philatelic pieces, such as the postal stationeries, which his contemporaries ignored. Zoscsak
was employed on October 1st, 1898, at the Army Geographic Institute as a 2nd class engraver.
He was a civilian employee at a military institution. He worked here up to January 1st, 1930,
when fulfilling the conditions of age and seniority in work was retired („put into retreat”).
Keywords: philately, First World War, foreign internees, Army.

Rudolf Zoscsak a fost unul dintre cei mai cunoscuți filateliști români.
Colecționar de excepție, a privit cu egal interes filatelia clasică, dar și pe cea
contemporană timpului său. A fost un vizionar, fiind notabil interesul pe care-l
manifesta pentru unele piese filatelice, cum ar fi întregurile poștale, pe care
contemporanii săi le ignorau. S-a afirmat în perioada interbelică prin publicarea în
presă a unui catalog al mărcilor poștale românești și prin numeroase studii privind
erorile și varietățile de imprimare. A ajuns să fie un foarte cunoscut și apreciat expert,
recunoscut și pe plan internațional, al mărcilor poștale românești. În 1938 i-a fost
intentat un proces pentru o expertiză greșită. Din păcate acest proces a făcut ca
ulterior toate expertizele sale să fie privite cu suspiciune. Dacă despre filatelistul
Rudolf Zoscsak se cunosc multe, despre omul Rudolf Zoscsak s-a scris foarte puțin.
Din câte cunoaștem doar ing. Silviu N. Dragomir2 i-a dedicat câteva pagini, într-un
demers recuperator și plin de înțelegere.
În cele ce urmează, dorim să prezentăm câteva aspecte, necunoscute până
astăzi, din viața lui Rudolf Zoscsak. S-a născut la 17 aprilie 1872, probabil la Viena.
Tatăl său, Johann Zoscsak era născut în 1805, iar mama, Karoline, în 1841. Remarcăm marea diferență de vârstă dintre părinți. Nu cunoaștem în ce condiții a ajuns
în România și nici data la care s-a întâmplat acest lucru. Știm în schimb că la 27
aprilie 1900 s-a căsătorit la București cu Maria Herbert și că cei doi nu au avut copii3.
Numele Zoscsak trădează o vagă origine maghiară. Rudolf Zoscsak și-a
ortografiat în tinerețe numele sub forma Zoscsák. În acest sens, prezentăm în Fig. 1
Doctor în istorie, Banca Națională a României, București;
e-mail: cristianscaiceanu@gmail.com.
2
Silviu N. Dragomir, Istoria filateliei românești, vol. 4, Marginalia, București, 2000, ediție
manufacturieră, p. 281-285.
3
Datele referitoare la viața și activitatea profesională a lui Rudolf Zoscsak la Serviciul
Geografic al Armatei sunt preluate din Cazierul nr. 935 Rudolf Zoscsak, aflat la Arhivele
Militare.
1
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un plic adresat mamei sale la 3 aprilie 1900 (cu câteva zile înainte de căsătoria cu
Maria Herbert), la care atât la destinatar, cât și la expeditor, apare forma olografă
Zoscsák. În 1909, pe o altă scrisoare adresată mamei (Fig. 2) destinatarul apare scris
olograf Karoline Zoscsak, în schimb la expeditor este o ștampilă R. Zoscsák. După
această dată nu am mai întâlnit grafia maghiară a numelui de familie.
Rudolf Zoscsak s-a angajat la 1 octombrie 1898 la Institutul Geografic al
Armatei în funcția de gravor clasa a II-a. Era angajat civil la o instituție militară. A
lucrat aici până la 1 ianuarie 1930, când, îndeplinind condițiile de vârstă și vechime
în muncă, a fost pensionat („pus în retragere”). A avut două întreruperi în activitate.
În 1901 a demisionat, la 1 aprilie, dar a fost reprimit în serviciu la 1 mai același an4.
În afara unor foarte bune calificative anuale, Rudolf Zoscsak a primit pentru
activitatea depusă la Institutul Geografic al Armatei, până la izbucnirea Primului
Război Mondial, următoarele distincții: Medalia Jubiliară „Carol I” (Brevet nr. 1.358
din 10 mai 1906), Medalia „Serviciul Credincios” clasa I-a (Înalt Decret nr. 2.673 din
3 iulie 1906), Medalia „Avântul Țării” (Brevet nr. 4.247 din 31 martie 1914)5.
La 28 august 1916 România se alătură Antantei și intră în război. În împrejurări neelucidate, Rudolf Zoscsak este internat în toamna anului 1916, pentru
scurt timp, în Centrul de internați străini de la Sudiți (jud. Ialomița). Similar măsurilor
luate în țările participante la Primul Război Mondial, Ion Panaitescu (1875-1929),
directorul Siguranței6, a dispus internarea supușilor străini asupra cărora planau suspiciuni de neloialitate față de statul român7. În acest context, Rudolf Zoscsak a ajuns
în centrul de internare de la Sudiți, localitate aflată lângă Țăndărei, în județul
Ialomița. Din această perioadă datează plicul pe care-l prezentăm în Fig. 3.
Din punct de vedere filatelic plicul se remarcă prin câteva elemente notabile:
ștampila inedită de zi a oficiului poștal Sudiți-Ialomița, „23 SEP 1916”, ștampila
necunoscută până acum „CERTIFIC IDENTITATEA INTERNATULUI COMAND.
CENTRULUI SUDIȚI text ilizibil [probabil ROMANIA- n.n. C.S.]” și banderola de
cenzură nesemnalată până în prezent: „CENZURAT/CENZURA MILITARĂ A
OFICIULUI SLOBOZIA/”. Data... Alături de aceste nouătăți mai notăm ștampila
Biroului de Cenzură Militară Slobozia, „27 SEP. 1916”, și ștampila de sosire
Ibidem.
Ibidem.
6
Decretul din 14/28 august 1916 relativ la supușii statelor cu care România se găsește în stare
de război, precum și la supușii altor state preciza că bărbații de la vârsta de 16 ani în sus,
„supuși ai statelor cu care ne aflăm în stare de război vor fi internați până la noi dispozițiuni
în județul Ialomița, în localități anume desemnate în acest scop”. A fost primul decret emis
după Consiliul de Coroană din 14/28 august 1916 care a decis intrarea României în război
(Eugeniu Arthur Buhman, Patru decenii în serviciul Casei regale a României, memorii 18981940, ediție îngrijită de Cristian Scarlat, București, Editura Sigma, 2006, p. 178); Adresa nr.
77.175S/6 sept. 1916 a Direcției Generale a Poliției și Siguranței Generale, semnată de Ion
Panaitescu, aduce precizări privind internarea și eliberarea din zonele de internare a supușilor
străini, menționând rolul hotărâtor al Siguranței în luarea acestor măsuri (apud Mihaela Duducoord., Documente privind istoria Craiovei în timpul Primului Război Mondial, Craiova,
Editura Aius, 2016, p. 68-69).
7
După ocuparea sudului țării de trupele Puterilor Centrale, administrația militară de ocupație
a luat o măsură similară, ca represalii, cu personalitățile românești rămase în teritoriul ocupat,
fapt ce a determinat pe mulți să critice inițiativa lui Panaitescu.
4
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„BUCUREȘTI SOSIT SCRISORI 30 SEP 1916”. Adresa expeditorului demonstrează că Rudolf Zoscsak a fost cazat la un sătean din Sudiți. Din acest punct de
vedere remarcăm că internații (cel puțin în cazul lui Zoscsak) nu erau cazați într-un
spațiu comun, ci repartizați la diverse gospodării din comună.
Memorialistica confirmă această idee, internații nefiind supuși unui regim
foarte aspru, măsura internării vizând în primul rând supravegherea și controlul
libertății lor și nu acțiuni punitive. De altfel, condițiile de la Sudiți nu erau deosebit
de grele. Internații erau împărțiți în funcție de posibilitățile financiare în trei categorii.
Cei din categoria a III-a, care își plăteau prin muncă hrana: 400 grame de pâine, ceai,
supă de cartofi sau fasole, mai rar câte o bucată de carne de oaie, seara măncăruri de
cartofi. Cei din categoria a II-a plăteau 20 lei lunar pentru hrană, iar cei din categoria
I-a cumpărau ce alimente doreau (1 litru de lapte cu 1,20 lei, kilogramul de pâine cu
30 bani, slănina și carnea de porc cu 3 lei/kg, carnea de oaie 1,80 lei/kg, cea mai
scumpă fiind carnea de gâscă, 6 lei/kg)8. Chiar dacă informația poate fi suspectată de
o tentă idilică și prin sursa ei chiar propagandistică, credem că în toamna anului 1916
încă putea fi reală.
Remarcabil este faptul că prin plicul expediat soției Rudolf Zoscsak a lăsat,
intenționat sau nu, informații filatelice interesante despre corespondența din lagărul
Sudiți. Pe 28 octombrie 1916, Rudolf Zoscsak a părăsit centrul de internare Sudiți,
revenind la București. Mărturie stă cartea poștală din Fig. 4, în care Zoscsak scrie din
gara Țăndărei: „Iubită soție, Am plecat azi dimineață la șapte, aștept acum trenu [sic!]
cu care mă duc spre București, La revedere fericită, Rudi”. Și această carte poștală
are, din punct de vedere filatelic, câteva elemente deosebite. Sunt două ștampile de
cenzură și nefiind francată cu timbrul de ajutor de 5 bani, la București i-a fost aplicat
timbrul taxă de plată de 10 bani pentru lipsa timbrului de ajutor. Mai important decât
asta ni se pare faptul că Rudolf Zoscsak, fire pragmatică, nu putea să nu realizeze că
va ajunge el la București înaintea cărții poștale. Nu ne rămâne să credem decât că
prin expedierea cărții poștale a dorit să marcheze documentar, pentru posteritate,
momentul plecării din lagăr.
Nu cunoaștem motivele internării și nici contextul eliberării. Este curioasă
măsura luată împotriva lui Rudolf Zoscsak pentru simplul motiv că din 1915, cu mai
bine de un an în urmă deci, devenise supus român, fapt atestat de certificatul nr.
15.098/20 aprilie 1915. În baza acestui document nu se mai încadra în categoria
supușilor străini susceptibili de a fi internați. Trebuie însă să ținem cont de faptul că
nu numai supușii străini de alte naționalități au fost internați, dar și supușii străini de
naționalitate română au suferit același regim, Ioan Slavici fiind internat imediat după
intrarea țării în război9.
Rudolf Zoscsak a fost eliberat din centrul de internare de la Sudiți la sfârșitul
lunii octombrie 1916. O parte din cei cei rămași acolo au fost transferați în Moldova,
în alte centre de internare a civililor. Astfel, la 28 decembrie/7 ianuarie 1917 un grup

Virgiliu N. Drăghicescu, 707 zile sub cultura pumnului german, ediție îngrijită și prefață de
I. Oprișan, București, Editura Saeculum Vizual, 2012, p. 50.
9
Vasile Th. Cancicov, Jurnal din vremea ocupației: impresiuni și păreri personale din timpul
războiului României; jurnal zilnic 13 august 1916-13 august 1917, București, Editura
Humanitas, 2015, p. 31, nota 4.
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de internați din Slobozia este semnalat pe drumul spre Huși10. Alții au rămas acolo
până la sosirea trupelor germane11. Nu știm exact ce s-a întamplat cu Rudolf Zoscsak
în timpul războiului.
Menționăm faptul că Serviciul Geografic al Armatei s-a refugiat la Iași în
toamna anului 1916 și acolo, printre alte activități importante desfășurate în sprijinul
efortului de război al națiunii, a avut loc evacuarea patrimoniului Serviciului
Geografic al Armatei, în valoare de peste 8 milioane lei, în noiembrie 1916, a durat
numai o săptămână și a fost realizată cu trei garnituri de tren compuse din câte 30 de
vagoane. La Iași serviciul a fost instalat în Palatul Administrativ, care încă nu era
terminat. Operațiunea a fost coordonată de colonelul (din mai 1918 general de
brigadă) Ioan Pavelescu (1869-1937). Cele mai importante realizări din această
perioadă au fost noile hărți militare în proiecție conică, denumite „planuri directoare
de tragere” 12.
Menționăm și tipărirea monedelor divizionare de hârtie cu efigia regelui
Ferdinand (Fig. 5), incluse în Guiness Book drept cele mai mici bancnote din lume.
De fapt nu sunt bancnote, ci monede divizionare, emise de Ministerul de Finanțe și
nu de Banca Națională a României, cum ar fi trebuit dacă ar fi fost bancnote. Sunt
interesante prin dimensiunile mici și prin faptul că din lipsa metalului necesar armatei
au fost emise pe hârtie. După ocuparea părții de sud a țării de trupele Puterilor
Centrale, în Ialomița au fost înființate, ca represalii, mai multe centre de internare
pentru civilii români. Unul foarte cunoscut a fost la Săveni 13, comună aflată la 2
kilometri de Sudiți.
Câteva corespondențe sosite pe adresa lui Rudolf Zoscsak sugerează că ar fi
rămas în București în perioada războiului. Astfel, în septembrie 1917 a primit o carte
poștală expediată din Brașov (Fig. 6), iar în iulie 1918 prietenul său filatelist Carol
Schafhütl i-a scris că, fiind demobilizat, a ajuns de câteva zile în București (Fig. 7)14.
În august 1918 o altă carte poștală este expediată pe adresa lui Zoscsak, tot din Brașov
(Fig. 8). Am întâlnit în această perioadă a războiului o singură corespondență care
nu-i este adresată lui Rudolf Zoscsak, dar expediată pe adresa din strada Carol Davila
nr. 108. Este cea din Fig. 9, trimisă pe numele soției, Maria Zoscsak, și expediată de
Gh. Carollo, un vechi filatelist, aflat atunci în Spitalul Golia de la Iași.

Dr. V. Bianu, Însemnări din războiul României Mari, vol 1, De la mobilizare la Pacea de
la București, Cluj, 1926, p. 78.
11
Alexandru Marghiloman nota la 5 decembrie 1916 că Lupu Kostake pretindea că din 150
de internați eliberați din Ialomița, 35 ar fi murit pe drum din cauza slăbiciunii, iar la 7 decembrie menționa că întoarcerea internaților din Ialomița se încheiase în mare parte, dar că
starea lor mizerabilă și poveștile îngrozitoare au impresionat profund pe germani și austrieci
(Al. Marghiloman, Note politice, vol. II, București, Editura Machiavelli, 1994, p. 100).
12
https://www.geomil.ro/GalerieComandanti/IoanPavelescu.
13
Vezi Al. Vlădăreanu, Lagărul pentru ostateci de la Săveni, în: „Studii și comunicări de
istorie, arheologie, etnografie”, Slobozia, 2000, p. 213-215.
14
Lipirea unei mărci poștale adezive cu supratipar de ocupație peste marca fixă imprimată a
unui întreg poștal românesc pare a fi un aranjament filatelic, mai ales dacă ținem cont că
expeditorul și destinatarul erau doi remarcabili filateliști; în plus și scrisul corespondenței pare
a fi al lui Zoscsak, care și-ar fi autoadresat-o, fapt des întâlnit în corespondența filatelistului.
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După terminarea războiului, prin Înaltul Decret nr. 3.506 din 29 noiembrie
1918, Rudolf Zoscsak a fost licențiat din serviciul Institutului Geografic al Armatei,
retroactiv, începând cu 1 iulie 1918. Acest fapt poate fi pus în legătură cu campania
începută în presă și continuată în instanțele judecătorești împotriva românilor sau
străinilor care au colaborat cu ocupantul 15 . În contextul suferințelor și mizeriilor
îndurate în timpul războiului, acuzațiile s-au făcut cu multă ușurință. Persoanele
având nume cu rezonanță germană stârneau, în mod firesc, suspiciuni. Astfel, Curtea
Marțială a condamnat la 4 august 1917 la moarte pe colonelul Victor Verzea, fost
director general al Poștei Române și pe N. Flechtenmacher, inspector PTT, pentru
trădare. Inspectorii PTT Eugen Craioveanu și Constantin Minescu – celebrul autor al
volumului Istoria Poștei Române, publicat în 1906 –, au fost achitați, acuzațiile
dovedindu-se netemeinice16.
Și numele lui Rudolf Zoscsak a fost asociat unor astfel de acțiuni. Arhibald
(pseudonimul ziaristului Gh. Rădulescu de la Gazeta) semnala după război că la
Serviciul Geografic al Armatei a acționat un grup de spioni alcătuit în majoritate din
persoane de naționalitate germană sau austrică, care au furnizat inamicului hărțile
militare românești. Printre persoanele nominalizate era și Sociac, nume care trimite
evident la Zoscsak. Alături de el mai erau acuzați Anton Filippi, Vanek, Friedrich
Nagel, Karl Mueller, Zinkel și Willi Schaefer17. Din păcate fără a aduce clarificări
sau completări, informația a fost preluată ulterior și de alți autori18. Nu știm pe ce șia bazat acuzațiile Arhibald, după cum nu știm dacă a vut loc vreun proces și cum s-a
finalizat.
Știm însă cu certitudine că Rudolf Zoscsak a fost reprimit în serviciu la 15
august 1919, după ce la 28 aprilie 1919 i s-a recunoscut pentru a doua oară cetățenia
română, prin Ordonanța de încetățenire nr. 382. Dacă acuzațiile de spionaj ar fi fost
dovedite, cu siguranță că nu ar mai fi fost reprimit la Serviciul Geografic al Armatei.
Mai mult decât atât, în anul 1922 a fost decorat cu „Crucea Serviciul Credincios”
clasa I-a, prin Înalt Decret nr. 4.769/14 noiembrie 1922. Activitatea profesională
ireproșabilă a lui Rudolf Zoscsak i-a făcut pe superiori să-l propună în 1929 pentru
funcția de șef al Atelierului de Reproducere, avansare care nu s-a mai produs.
Obținerea cetățeniei române la 28 aprilie 1919, reprimirea în Serviciul Geografic al
Armatei, medalia acordată în 1922, cât și aprecierea de care s-a bucurat din partea
superiorilor ne îndreptățesc să credem că acuzația de spionaj nu a fost decât un
scandal de presă, după cum nici internarea lui din 1916 nu este pe deplin lămurită.
Prin Decizia Ministrului nr. 831 din 31 octombrie 1929, cu începere de la 1 ianuarie
1930 este pus în retragere din oficiu, pentru limită de vârstă și ani de serviciu.
Din corespondențele prezentate mai sus am identificat trei adrese poștale
pentru Rudolf Zoscsak: str. Virgiliu nr. 23 prin 1900, str. Atelierului nr. 26 pe la 1909
Vezi pe larg acest aspect important din istoria noastră la Lucian Boia, „Germanofilii”. Elita
intelectuală românească în anii Primului Război Mondial, București, Editura Humanitas,
2010.
16
E. Arthur Buhman, op. cit., p. 192.
17
Arhibald, Porcii-Impresii din timpul ocupației. Note de om necăjit, vol. II, București, 1923,
p. 11.
18
Emil Răcilă, Contribuții privind lupta românilor pentru apărarea patriei în Primul Război
Mondial, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, p. 216.
15
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și str. Carol Davila nr. 108, începând cu 1916. În perioada interbelică, adresa lui
Rudolf Zoscsak era str. Carol Davila nr. 64. Nu este vorba însă de o nouă adresă, de
fapt este cea veche, doar s-a schimbat numărul casei. Inițial strada Carol Davila era
foarte lungă, începea din str. Izvor și ajungea, ca și astăzi, până la Șoseaua Cotroceni.
În anii ’20, când s-au făcut parcelările în Cotroceni, strada s-a scurtat, având traseul
de astăzi. Pleacă din str. Dr. Lister și se termină în Șoseaua Cotroceni. Casele de pe
sectorul Dr. Lister – Șoseaua Cotroceni s-au renumerotat și așa numărul 108 a ajuns
64. Pe primul tronson, de la Izvor la str. Dr. Lister, au apărut străzile Dr. Staicovici
și Dr. Pasteur19.
După pensionare a desfășurat o intensă activitate filatelică. Nu știm data
exactă a morții, ultimile informații despre el le-am găsit în anul 1958 când, la 86 de
ani, se mai ocupa de marea lui pasiune, filatelia.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 (a+b) – Plic expediat de R. Zoscsák mamei sale, Karoline Zoscsák, în
1900.
Fig. 2 (a+b) – Plic expediat de R. Zoscsák mamei sale, Karoline Zoscsak, în
1909.
Fig. 3 (a+b) – Plic expediat de R. Zoscsak soției sale Maria Zoscsak, în 1916,
din Centrul de Internare Străini de la Sudiți.
Fig. 3c – Detaliu ștampilă administrativă Centrul de Internare Străini Sudiți.
Fig. 4 (a+b) – Carte poștală trimisă din gara Țăndărei de R. Zoscsak, la
plecarea din lagărul de internare de la Sudiți.
Fig. 5 (a+b) – Monedă de hârtie cu valoarea nominală de 25 de bani emisă la
Iași în 1917.
Fig. 6 – Carte poștală expediată de la Szeged lui R. Zoscak, în 1917.
Fig. 7 – Carte poștală expediată de Carol Schafhütl lui R. Zoscsak, în 1918.
Fig. 8 – Carte poștală expediată din Brașov lui R. Zoscsak, în 1918.
Fig. 9 – Plic expediat din Iași, Mariei Zoscsak, în 1918.
Fig. 10 – Coperta dosarului cazier Rudolf Zoscsak de la Ministerul de Război
(Arhivele Militare Pitești)
Fig. 11-12 – Copie după foaia matricolă a lui Rudolf Zoscsak de la Ministerul
de Război (Arhivele Militare Pitești).

Vezi Institutul Geografic al Armatei, Noul plan al orașului Bucuresci, București, 1900,
Stabilimentul Grafic „I.V. Socec” și colonel Ulisse Sîmboteanu, prof. M.D. Moldoveanu, Noul
plan al municipiului București, scara 1:15.000, București, 1938, Marvan S.A.R.
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UN ȚĂRAN PATRIOT, IACOB ROTAR DIN VAD (1890-1976)
Gheorghe FARAON1
A PATRIOT PEASANT, IACOB ROTAR FROM VAD (1890-1976)
ABSTRACT
The present article shows the life and actions of a simple man from Făgăraș County
during the stormy period at the end of the 19 th century and the beginning of the 20th century.
The period includes the experiences felt by the Romanians of Transylvania once the
World War I has begun, war during which the Romanians were forced to fight for a cause
which did not represent them, but also the joy felt at the end of the war when the Great Union
was realized.
This man was one of those Romanians who had the privilege to personally participate at the Great Union in Alba Iulia, himself describing the accomplishment feelings felt
in that glorious day of the Romanian nation.
Keywords: patriot, peasant, Iacob Rotar, Vad, war, Great Union.

O trăsătură aparte îl distingea de ceilalți săteni pe harnicul țăran Iacob Rotar:
conștiința sa de neam, manifestându-se ca bun român. Nu o afirmare zgomotoasă și
ipocrită a acestui nobil și subtil sentiment, ci una firească, discretă, rezultând din
atitudini și acțiuni.
S-a născut în localitatea Vad, județul Brașov, în data de 15 august 1890, din
părinții Ioan Rotar și Maria, născută Mărginean, la nr. 77, într-o familie formată din
patru copii, și a decedat la 30 octombrie 19762.
În anul 1913 se căsătorește cu Ana, născută Strâmbu (Fig. 2).
A urmat apoi parcursul firesc pe care-l găsim și la alți tineri din zonele mărginașe ale Imperiului Austro-Ungar și anume plecarea în America, pentru a câștiga
avere. Conform unei liste întocmite de noi3, aflăm că intră în America în 26.03.1912,
prin portul New-York, de unde pleacă spre Ohio. Conform spuselor băiatului său,
Gheorghe Rotar4, acesta a fost plecat de două ori în America (Fig. 1).
Mai târziu, în anul 1914, la izbucnirea războiului, Primăria din Vad a comunicat Preturii din Șercaia că buni de armată erau 183 de bărbați, din care 83 erau
în America, 20 în București, iar 80 au fost mobilizați, printre aceștia găsindu-l și pe
Iacob Rotar (Anexa 1, poziția 173). După informațiile noastre, acesta „a fost înrolat
în vara anului 1914, în armata austro-maghiară împreună cu Tamaș Mărginean, fiind

Muzeograf-consevator, doctorand în istorie, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”,
Făgăraș; e-mail: geo.faraon@yahoo.com.
2
Protocolul Matricular al Botezaților, din parohia Gr. Catolică a Vadului, poziția 38/1890.
3
Gh. Faraon, Contribuții la istoria Țării Făgărașului. Emigrarea vădenilor în America, mss.
în Biblioteca-Fond documentar a Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat”, f. 18, tabel,
poziția 177.
4
Gheorghe Rotar, localitatea Vad, nr. 190.
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trimiși pe frontul din Galiţia”5. A suportat rigorile războiului timp de doi ani, frământat de ideea inutilității sacrificiului pentru o cauză străină neamului românesc
(Fig. 3). Cu riscul de a fi prins, condamnat și împușcat, acesta se hotărăște să
părăsească frontul.
Într-o noapte întunecoasă părăsește tranșeele împreună cu Tamaș Mărginean,
care, timorat de imprevizibilul situației, se întoarce, apoi va cădea prizonier la ruși,
de unde se va întoarce abia în anul 1932, după 18 ani de prizonierat6. Câteva luni iau trebuit lui Iacob Rotar să ajungă acasă în Vad, el mergând doar noaptea, pe căi
ocolite și prin păduri, pe data de 6 decembrie 1916 (de Sf. Nicolae) ajungând la
Homorod, iar de acolo, într-o noapte, a ajuns acasă.
A stat ascuns în casă sau în șură, ori prin împrejurimi, seara după ce se
înnopta mai făcea treabă prin curte îmbrăcat în hainele soției. A fost căutat des de
jandarmii unguri de la Șercaia, însă de fiecare dată soția sa spunea că este „plecat
cătană”.
Atunci când se îndeseau controalele acesta se refugia în pădure sau pleca câte
o lună sau două de acasă (Fig. 4). La sfârșitul anului 1918, când frontul se clatină, iar
sfârșitul războiului era previzibil, Iacob Rotaru iese la lumină.
După prăbușirea frontului și descompunerea statului Austro-Ungar, a apărut
o perioadă în care populația zonei a trebuit să se organizeze singură, pentru a prelua
puterea de la fostele autorități și să se apere, având în vedere că armatele erau în
dezintegrare, iar armata germană se retrăgea înfrântă. Astfel, la „11 noiembrie 1918,
la Banca Furnica din Făgăraș, la 5 p.m. a avut loc adunarea românilor făgărășeni, în
care s-a hotărât organizarea românilor din zonă prin crearea sfatului sătesc și a gărzilor naționale, în satele și comunele făgărășene”7.
În localitatea noastră au fost aleși ca președinte al Sfatului sătesc părintele
Ioan Bunea, iar al Gărzii naționale dr. Nicolae Boeriu 8 ; printre membrii Gărzii
naționale îl regăsim și pe Iacob Rotar/iu9.
Apropiindu-se ziua de 1 decembrie 1918, Marele Sfat Național al românilor
din Ungaria și Transilvania convocase, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională, care
avea să decidă desfacerea Transilvaniei de Ungaria și alipirea ei la România.
Populația satelor era chemată să aleagă câte doi delegați care să participe.
Vadul s-a conformat și i-a delegat pe Iacob Rotar și Nicolae Păsărar. Ei se vor pregăti
și vor pleca din timp, cu căruța lui Iacob Rotar. Drumul a fost anevoios și a fost parcurs cu fereală pentru a evita unitățile maghiare de jandarmi, care încă mai erau active
pe alocuri.
Căruțele cu delegații români mergeau animate pe o parte a drumului, în timp
ce pe partea cealaltă a drumului mărșăluiau tăcute, tun după tun, oștile înfrânte ale lui
Gh. Faraon, Contribuții la istoria Țării Făgărașului. Participarea vădenilor la Primul
Război Mondial, în: „Acta Terrae Fogarasiensis”, III, 2014, p. 182.
6
Valeriu Crișan, Stări din Rusia, ce povestește un român făgărășean, care s-a întors acum
acasă din Rusia, unde a stat ca prizonier timp de 18 ani, în: „Unirea Poporului”, XV, nr. 10/12
martie 1933, Blaj, p. 2-4.
7
Nicolae Borzea de Vişti, Organizarea românilor în orașul Făgăraș din Țara Voievozilor
Români, la 11 nov. 1918, Făgăraș, 1925, p. 47.
8
Ibidem, p. 50.
9
Vezi Anexa 1.
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Wilhelm al II-lea care se retrăgeau din România. Pe lângă cei delegați s-au deplasat
la Alba mulțime de români, pe jos sau călare, cu căruțele și trenurile, împodobite cu
crengi de brad și drapele tricolore.
Gărzile naționale românești asigurau deplasarea participanților. Trenurile
ajungeau din jumătate în jumătate de oră, în cântece și entuziasm. Mulți au fost însă
împiedicați să ajungă la adunare de către jandarmi, primari, prefecți sau șefi de gară,
care încă mai reprezentau interesele guvernului maghiar de la Budapesta. Cu toate
acestea, peste o sută de mii de români au fost prezenți pe 1 decembrie 1918 la Alba
Iulia, defilând în centrul orașului cu steaguri tricolore și pancarte, cântând Deșteaptăte române, în timp ce clopotele bisericilor băteau neîncetat.
Era o zi cu soare, zăpadă, steaguri și bucurie. Pe piepturile tuturor erau prinse
cocarde tricolore, ordinea era asigurată de civili cu banderole tricolore la braț.
Adunarea s-a desfășurat pe Câmpul lui Horea, cu multe discursuri, cântece patriotice
și entuziasm. Toată suflarea și-a exprimat voința nestrămutată de libertate, independență națională și alipirea la România. Tot la acestă adunare s-a hotărât înființarea
Consiliului Dirigent, cu rol de Guvern Provizoriu al Transilvaniei, care îi va conduce
destinele până la alegerile legislative din 1 noiembrie 1919, primele alegeri cu scrutin
universal din România.
Delegații vădenilor au ajuns la timp, având astfel privilegiul de a asculta de
la tribuna oficială discursurile lui Vasile Goldiș, Gheorghe Pop de Băsești și a altor
influenți vorbitori, asistând astfel la acest eveniment unic al națiunii lor, votarea
plebiscitară a unirii Transilvaniei cu România, într-un entuziasm delirant, în bătaia
clopotelor bisericilor, fâlfâitul steagurilor tricolore și răsunetul cântecului Deșteaptăte române.
Au trecut ani de la Unire fără ca Iacob Rotar să fie atașat unui partid politic,
pentru a ajunge în fruntea treburilor obștești. A preferat să trăiască simplu, modest,
retras și tăcut. A dus o viață austeră, de muncă dârză, fără răgaz, reușind să crească
șase copii, patru băieți și două fete (Fig. 5).
La 50 de ani de la unire, în anul 1968, Iacob Rotar, în etate de 78 de ani, a
avut din nou prilejul să calce pe Câmpul lui Horea, unde poporul român din
Transilvania își hotărâse soarta la 1 decembrie 1918. A fost invitat, împreună cu alți
participanți supraviețuitori ai evenimentului istoric, la festivitățile comemorative ale
semicentenarului, fiind felicitat de președintele de atunci al statului român, Nicolae
Ceaușescu, primind medalia comemorativă „Semicentenarul unirii Transilvaniei cu
România 1968”10.
Iacob Rotar și-a păstrat până la urmă sentimentele sale românești, cerând
discret soție sale să fie înmormântat în vechiul port românesc național, cu cioareci
din pănură albă, cămașă, șerpar și cheptar.
10

Vezi Anexa 2.
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ANEXE
I
Tabel nominal cu persoanele din Vad care au fost încorporate
în Primul Război Mondial, 1914-1918. Iacob Rotar poziția 173.

II
Tabel nominal cu foștii membri ai Gărzii Naționale din Vad,
1918-1919. Iacob Rotar, poziția 12
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Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Iacob Rotar în SUA (1913).
Fig. 2 – Iacob Rotar și soția sa la căsătorie.
Fig. 3 – Iacob Rotar soldat (1916).
Fig. 4 – Iacob Rotar și familia sa (1917).
Fig. 5 – Iacob Rotar și familia sa (1934).
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IMAGINEA INFRACTORULUI RROM/ȚIGAN,
REFLECTATĂ ÎN ARHIVELE HUNEDOAREI INTERBELICE
Dan-Victor TRUFAȘ1
THE IMAGE OF THE ROMA/GYPSY OFFENDER,
REFLECTED IN THE ARCHIVES OF THE INTERWAR HUNEDOARA
ABSTRACT
Gypsies in the interwar period committed civil offenses: thefts, robberies, deceptions,
crimes. However, they were not only ones doing this. The large population movements of that
period made the Hunedoara society very disorganized and unstable. The second category of
crimes, those against the state (espionage, alarmism, sabotage, terrorism) were not committed by the Gypsies. The only exceptions were the avoidance of the military training and the
problems related to the organization against the bombing, including the civil camouflage. The
nomadic gypsies were considered the most dangerous, due to the lack of stable residence and
due to the lack of monitoring by the authorities.
Keywords: image of gypsies, nomadic gypsies, theft, crimes against the state, civil
offenses, interwar period, Hunedoara, espionage, terrorism, desertion, population movements,
archievs.

Introducere
Actualmente problema infracționalității este la fel de acută cum e cea a
condițiilor de locuire, de muncă și de viață pentru populațiile sărace, indiferent de
etnie 2 . Totuși, potrivit elementelor de mental colectiv, rromii 3 au o pondere majoritară. Cel mai probabil și statisticile care arată o realitate descriptivă ajută la
întărirea acestei percepții, deși problema heteroidentificării rromilor în acest grup
infracțional general se pune destul de serios, atât la nivel practic, cât și etic. Astfel,
Doctorand în istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;
e-mail: danvictortrufas@yahoo.com.
2
Un studiu al Katarinei Matei, Între aici și aiurea: imaginea țiganilor în presa românească,
în care erau analizate 96 de articole din 9 publicații cu tiraj național, revela predominanța unor
stereotipuri negative la adresa rromilor. E vorba de publicațiile Adevărul, România Liberă,
Azi, Dimineața, 22, Opinia studențească, Dreptatea, România Muncitoare, România Mare.
Temele și „etichetele” din respectivele articole erau: culoarea feței, „vorba” specifică, atitudinea „șmecheră”, cerșetoria, furturile, bandele de țigani. E amintită și incendierea cartierelor
țigănești de la marginea Bucureștilor, la „apelul” și îndemnul televizat al lui Emanuel Valeriu,
de către mineri în iunie 1990 (vezi Katarina Matei, Entre lieux et ailleurs: l`image de Tsiganes
dans la presse roumaine, în: „Etudes tsiganes”, nr. 1, 1993, apud Emmanuel Pons, Țiganii din
România, o minoritate în tranziție, București, Editura Compania, 1999, p. 114-118).
3
Folosim etnonimul „rromi”, în câteva locuri, pentru descrierile și aprecierile generale, așa
cum se obișnuiește în lucrările de după anii 2000. Totuși, păstrăm etnonimul „țigani” întrucât
articolul face referire la perioada interbelică, perioadă în care acest termen se folosea predominant. Etnonimul „romi” apărea după 1933, în special în documentele emise de autorități,
cu un caracter oficial. Am păstrat, în citate, etnonimele originale.
1
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rromii asimilați („aculturați” am putea spune), alături de cei mai mult sau mai puțin
„tradiționali” se amestecă în marea masă a etniei majoritare făcând orice opinie legată
de „majorități etnice infracționare” un subiect preponderent imagologic.
Se vorbește în mass-media, în anchetele sociologice, în interviuri și în multe
alte surse despre furturi, „șmecherii”, bande de rromi, cuțitari4. În ultimii ani, întradevăr, referiri la etnia protagoniștilor unor fapte reprobabile nu se mai fac, dar
imaginile televizate sau fotografiile cu infractorii în multe cazuri nu pot evita identificarea implicită realizată potrivit criteriilor de bază folosite în mentalul colectiv.
Pot fi astfel deduse cazuri de trafic de persoane, în special prostituție și înșelătorii. Se
poate vorbi iarăși despre consumul de droguri în comunitățile suburbane și, de
asemenea, de traficul acestora 5 . Un caz aparent unic și uimitor pentru România
contemporană a fost cel al „sclavilor din Berevoiești”, județul Argeș, descoperit în
2016, fiind vorba de mai multe persoane (unii martori vorbeau de sute de oameni care
au trecut prin experiențele abuzive), puse la munci forțate și ținute în condiții inumane
de către membrii mai multor „clanuri de rromi”6.
O astfel de „tipologie rromă” a infractorului, foarte variabilă ca definire, dar
persistentă în mentalul colectiv, merită urmărită și caracterizată în perioada studiată,
întrucât poate revela eventuale discordanțe cu realitatea descriptivă și, de asemenea,
o eventuală „evoluție” în timp.
Infracționalitatea se leagă atât de aspectele strict tehnice – contravenții și
infracțiuni, definite de lege –, cât și de aspecte ale moralei publice, transpuse în
atitudini, reacții și comportamente, care nu se suprapun întrutotul peste prima
abordare. În acest articol ne vom referi la primul aspect, prin prisma autorităților și a
modului cum au fost definite și gestionate faptele catalogate ca atare, concentrândune asupra modului în care documentele din arhivele hunedorene conturează situația
și imaginea infracționalității în perioada interbelică.
Societate hunedoreană interbelică. Infractori și infracțiuni
„Siguranța personală, precum și dreptul la proprietate sunt puțin respectate
de către populațiune”7.
Perspectiva religioasă neo-protestantă, tratată într-un capitol dedicat liderilor religioși neoprotestanți rromi, identifica trăsăturile dominante ale „țiganului păcătos” versus „țiganul mântuit”. Astfel, din „țiganii cei mai răi”, „cerșetori”, „cuțitari”, „afaceriști”, „țigănci vrăjitoare”,
prin convertire și o viață adecvată aceștia devin „copiii Domnului”, „predicatori”, „misionari”,
„evangheliști”, „învățători”. E vorba de „versurile unei melodii des întâlnite în programele
bisericilor neo-protestante de rromi” (vezi Ioan Popoviciu, Salomeea Popoviciu, Liderii
religioși. Evoluții alternative: de la țiganul păcătos la țiganul mântuit, în Elena Zamfir, Vasile
Burtea, coord., „Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și
oamenilor de succes romi”, București, 2012, p. 127).
5
Vezi cazul cartierului Ferentari din București, prezentat în emisiunea „În premieră cu
Carmen Avram”, episodul difuzat în 14 mai 2017, intitulat „România paralelă”, sezonul 13,
(emisiune disponibilă la: http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/romania-paralela-398.html,
total 47:02 minute, accesat: 03.06.2019).
6
Există mai multe filmări cu acest caz; noi cităm filmarea folosită pentru documentare, și
anume episodul „Sclavi în România”, emisiunea „În premieră cu Carmen Avram”, difuzată la
10 decembrie 2017 (disponibilă la: http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/sclavi-in-romania428.html, 47:01 minute).
7
Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale (în continuare, SJHAN), Fond Pre4
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Imaginarul istoriografic referitor la problematica infracționalității 8 este,
probabil, unul dintre cele mai evidente aspecte ale imaginarului istoric referitor la
rromi, frica de „țiganul care fură” dând un caracter aparent pleonastic expresiei „țigan
hoț”9.
Ne vom concentra asupra definirii infracționalității și asupra identificării
unor „tipologii” de infractori. În rândurile care urmează vom stabili, pe baza mărturiilor arhivistice, care erau cele mai întâlnite infracțiuni și gradul în care țiganii se
regăseau printre respectivele tipologii. Vom împărți cazurile găsite în două planuri:
infracționalitate „civilă” și infracționalitate împotriva statului. Prima categorie
conține cazuri și tipuri de infracțiuni care disturbau direct buna funcționare a
societății și aveau atât ca protagoniști, dar mai ales ca victime, în primul rând cetățenii
de rând. A doua categorie se referea explicit la acțiuni care aveau ca scop direct sau
indirect destabilizarea ordinii statale10. Modul în care rromii/țiganii erau reprezentați
în ambele categorii de infracțiuni e foarte important pentru a putea înțelege rolul
acestora în cadrul societății per ansamblu. E vorba atât de o pondere cantitativă, dar
mai ales de una calitativă, prezentă în mentalul colectiv.
Infracțiuni „civile”
Certificatul de naționalitate (implicit și de „apartenență” la o comunitate
locală), precum și certificatul de „moralitate” erau absolut necesare pentru accederea
în funcții administrative, dar și pentru deschiderea unei afaceri. Iar certificatul de
moralitate nu era altceva decât cazierul de astăzi, în care autoritățile localității unde
individul domicilia treceau eventualele fărădelegi dovedite ale respectivului sau
specificau lipsa acestora. Astfel, infracționalitatea unui individ era monitorizată de
către autorități, fiind un element emblematic al vieții sale sociale. Să vedem, mai
departe, ce fel de infracțiuni ne sunt revelate de documentele de arhivă și care erau
protagoniștii suspectați și/sau dovediți în Hunedoara interbelică.
Un document din 1921 revela faptul că locuitorii din Lunca Cernei se
plângeau de activitatea unor bande de jefuitori necunoscuți, cerându-se autorizații de
port-armă, în special pentru paznici și pădurari („păzitorii de noapte și vigilii de
pădure”), specificându-se că membrii bandelor aveau mitraliere și erau îmbrăcați
militărește, anumite comune din zona respectivă fiind „cuibul infractorilor și în timp
de pace”11.
fectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 83/1919.
8
Prostituția și cerșetoria nu pot fi tratate în prezentul studiu din lipsă de spațiu, ele meritând
studii separate, fiecare în parte. Acestea sunt considerate „emblematice” pentru populația
rromă actuală, etichete identificate în istoriografia de specialitate, însă în perioada interbelică
nu erau exclusiv apanajul țiganilor, conform documentelor cercetate.
9
Abordând conotațiile termenului „țigan”, Martin Oliveira afirmă: „Țiganii sunt Ceilalți, cu
pielea puțin închisă la culoare, care cerșesc, fură, adună gunoiul, nu muncesc, fac trafic, se
îmbracă precum sălbaticii, își mărită fetele înainte de pubertate, vorbesc tare pe stradă, se bat
mai tot timpul, practică meserii” (vezi M. Oliveira, Romanes. Tradiția integrării la romii
gabori din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor
Minorităților, 2012, p. 84).
10
Această ultimă categorie se însuma într-o tematică prezentă în toate rapoartele Poliției și ale
Jandarmeriei atât în perioada interbelică, dar și în perioadele ulterioare.
11
SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 82/1921, f. 2-5.
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Problema dezertorilor era una reală, Gazeta Oficială a județului Hunedoara
prezentând în 1922 o listă cu 150 de dezertori urmăriți, altă listă cu nume și semnalmente, primită de la Inspectoratul de Poliție Cluj, care cuprindea 170 de „indivizi
croați, cunoscuți teroriști”12. Într-o statistică a Companiei de jandarmi Hunedoara,
din 505 evenimente erau înregistrate 198 furturi, 97 leziuni corporale, 61 incendii și
59 morți accidentale13. O altă statistică, din 1929, privitoare la infracționalitatea pe
întreg județul, arăta că, dintr-un total de 68 de infracțiuni, furturile reprezentau majoritatea (32), înșelăciunile 4 cazuri, iar vagabondajul 3 cazuri14.
În 1929 se specificau care erau produsele de contrabandă: „tutun, chibrituri,
hârtia pentru țigarete, pulberea și explozibilul de orice fel, cărțile de joc, contrabanda
de orice fel făcută de indivizi purtând arme sau fiind în grup de trei persoane”15.
Cazul drogurilor era prezent în discursul referitor la infracțiuni, deși, la
nivelul județului Hunedoara nu sunt documentate incidente legate de trafic sau
consum în perioada cercetată. O circulară de la Ministerul de Interne avertiza asupra
pericolului ca traficul de substanțe stupefiante din „cafenele, baruri, localuri de desfrâu (…), prezentând procedee de contrabandă foarte variate și rafinate (…) prin surse
de comerț clandestine”16. Controalele poliției se făceau în 1927 „inopinat în toate
restaurantele, cafenelele, cofetăriile, gările”. Comitetul Internațional al Opiumului de
la Geneva cerea statistici referitoare la consumul de stupefiante17.
Tot infracțiune era și deschiderea localurilor publice (cu referire în special la
crâșme) duminica, astfel fiind afectate slujbele bisericești, prin tentația pe care o
reprezentatu respectivele localuri18. Acest aspect ținea, de asemenea, de aspecte mai
largi ale moralei publice și ale educației religioase, fiind o largă dezbatere, la începutul anilor `20, continuată zeci de ani după.
Un document din 1933 prevedea ca infractorii rurali care săvârșeau infracțiuni la oraș să fie ținuți sub supraveghere19, acest mod de a diferenția lumea satului
de cea a orașului ținea atât de disjuncția socială și imagologică rural/urban, dar se
circumscria problematicii mai largi a deplasărilor de populație. Pentru a ne face o
idee despre importanța acestor deplasări periodice, dăm cuvântul unui raport al
organelor de ordine, din 1933, legat de furturile în trenuri: „(...) e posibil ca pungașii
să nu fie cunoscuți autorităților unde au domiciliile”20. În aproximativ aceeași peIdem, Fond Primăria Deva 1880-1990, dosar 13/1922, f. 178.
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 1/1923, f. 9-14; vezi și
56/1926, integral, total 4 f.
14
Ibidem, dosar 84/1929, f. 95. O comparație deosebit de utilă, chiar dacă nu exhaustivă, cu
un tabel cuprinzând sentințele penale date de tribunalul Orăștie, ne arată (pentru 1930) un
„top” al infracțiunilor: port ilicit de arme, delicte silvice, încălcarea legii repaosului duminical,
furt, vânătoare ilegală, vânzare de arme, injurii, insulte, vătămare de onoare, calomnie, vânzare de carne fără autorizație etc. (vezi SJHAN, Fond Judecătoria Orăștie, dosar 4/1930,
dosar 1/1930; dosar 2/1932).
15
Idem, Fond Chestura de Poliție Deva 1919-1946, dosar 2/1929, f. 24.
16
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 81/1934, f. 1-3.
17
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 5/1933, f. 155.
18
Cazul unui cârciumar care a scăpat de amendă pentru că era un bun plătitor de impozite
(vezi SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 83/1934, f. 126).
19
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 5/1933, f. 183.
20
Ibidem, f. 180.
12
13
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rioadă, în Petroșani locuitorii de pe strada Basarabia declarau că nu pot ține păsări,
porci de teamă să nu le fie furate, cerând și iluminat public; pentru că „e întunecos,
au avut loc și crime”, fiind încrezători în „spiritul gospodăresc al actualei conduceri
a primăriei Petroșani”21.
În 1934, într-un raport privitor la delictele silvice din pădurile județului
Hunedoara, „al doilea din țară ca întindere a pădurilor”, se preciza că „se ajunge ca
lemnul să lipsească de la orașe și de la sate, iar sătenii vând pe cont propriu (…),
judecătoriile au ajuns să nu mai răzbească cu aducerea sentințelor”. De asemenea,
Prefectura Hunedoara trimitea o adresă Primăriei Petroșani în care avertiza că
„pădurarii plătiți cu sume derizorii de către proprietarii de pădure au ajuns să facă
parodie, nu pază”22. Astfel, se deschide pentru cercetător o altă problemă, aceea a
infracționalității în rândul organelor de ordine, observată mai ales în perioada crizei
economice de la sfârșitul anilor '20. În contextul prezentat, acest aspect era cu atât
mai îngrijorător. „Guarzii comunali”, paznicii forestieri erau în multe cazuri complici
ai infractorilor, existând numeroase dovezi ale concedierii sau ale sancționării
acestora.
Se vorbea despre „dorința de câștig prea mare a brutarilor și a morarilor”,
care putea fi stopată prin înregistrarea tranzacțiilor, controlul stocurilor etc.23, acest
aspect, al speculei, fiind unul omniprezent nu doar în perioada interbelică 24 . Și,
evident, nu era vorba doar de morari și brutari, întregul comerț fiind caracterizat de
probleme legate de speculă. Documentele de arhivă arată o grijă deosebită (cel puțin
declarativă 25 ) a autorităților pentru stabilirea prețurilor maximale la produsele de
bază.
Infracțiuni contra statului
O categorie aparte de infracțiuni erau cele care afectau direct siguranța
statului, aici intrând terorismul, alarmismul, dezertarea, sabotajele și spionajul. De
asemenea, erau ținuți sub observație toți cei care erau suspecți de acțiuni comuniste
sau de propagandă legionară, în măsura în care această propagandă era în legătură cu
Aveau să se aprobe doar două noi becuri, unul în zona coloniei funcționarilor și altul în
turnul Bisericii Ortodoxe. Nemulțumirile cetățenilor vizau și programul destul de scurt de
iluminat (vezi SJHAN, Fond Primăria Petroșani 1889-1990, dosar 2/1935, nenumerotat).
22
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 3/1934, f. 99; Idem, Fond
Primăria Petroșani 1889-1990, dosar 2/1932, nenumerotat).
23
Legat de cazul grădinarilor bulgari suspectați de spionaj, se făcea referire la un manifest
publicat într-un ziar bulgăresc, care incita la spionaj; de asemenea, apărea o informație potrivit
căreia un ministru german urma să vină în România pentru „a vizita locuitorii sași” (vezi
SJHAN, Fond Primăria Orașului Hațeg 1913-1989, dosar 4/1936, f. 1, 3 și urm.).
24
Problemă care a continuat să existe și în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Nici
orânduirea comunistă, cel puțin în primele decenii, nu avea să fie scutită de respectivul flagel.
25
Ghilimelele nu sunt puse întâmplător. În cazul speculei se punea problema imposibilității
de a ține sub control fenomenul explicabil, de altfel și generalizat. În cazul alcoolismului, însă
(cauză principală a multor infracțiuni), deși era combătut la modul declarativ, în multe cazuri
autoritățile nu încercau să închidă cârciumele, întrucât acestea reprezentau o importantă sursă
de venit pentru administrația locală, mai ales în zonele rurale. Ba, mai mult, încurajau deschiderea unor astfel de localuri în puncte „strategice” (în zona marilor fabrici, exploatări
miniere) pentru ca muncitorii să poată bea „o beutură bună”. Astfel, problema favorizării unor
circumstanțe care puteau duce la activități infracționale, ca analiză, devine mult mai complexă.
21
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acțiuni destabilizatoare la adresa statului. În primii ani de după război trebuia rezolvată problema prizonierilor de război și a dezertorilor. Un rol important în
tematica de observație a autorităților era alarmismul, care trebuia combătut prin orice
mijloace. Acesta putea alimenta anumite activități antistatale, dar ca efect general
inducea panica și posibile reacții din partea populației26.
În 1921, Corpul VI Armată propunea expulzarea tuturor indivizilor de origine
străină aflați în Ardeal, pe motive de „siguranță în interesul statului”, Ministerul de
Interne specificând în legătură cu această chestiune faptul că respectivii străini, în
majoritatea lor prizonieri, „vor putea fi lăsați liberi fără nicio constrângere dacă prin
purtarea lor nu fac să fie necesară expulzarea”27. Documentele de arhivă din perioada
respectivă arătau o foarte atentă supraveghere a străinilor. Erau căutați dezertorii din
armatele străine, erau monitorizați inclusiv studenții români și unguri care făcuseră
studii în străinătate28. Chiar și prostituatele29 erau verificate cu atenție, datorită mobilității lor în teritoriu, fiind suspectate de spionaj30. Un document din 1922 revela
temerea că printre maghiari ar putea fi și spioni ai Rusiei31. Informările venite de la
București se integrau în rolul centralizator și supraveghetor al capitalei, dar în multe
cazuri erau alarmiste, dând o stare de agitație atât în rândul organelor de ordine, cât
mai ales în rândul populației.
Note informative către Inspectoratul General de Siguranță Cluj subliniau
pericolul legat de „transporturile pe CRF de explozibil”, care ar trebui să fie însoțite,
în condițiile în care „majoritatea personalului folosit la aceste transporturi e de naționalitate străină, în special unguri”. Alt raport din același dosar de arhivă documenta
furtul a 25 kg de dinamită din trenul Timișoara-Ilia-Petroșani, făptașii nefiind prinși.
Această stare de spirit era inflamată și de intensificarea mișcărilor muncitorești32. La
Lupeni avea să fie descoperit la timp un atentat cu dinamită care viza un tren
personal33. Iar la 14 ianuarie 1926, Prefectura anula o adunare populară a muncitorilor
din Lupeni pe motiv că programul era „dubios ordinei și siguranței publice”34. În
1934 se făceau razii pentru depistarea teroriștilor, de asemenea erau identificați
„indivizii în neregulă cu situația militară”35.
Un exemplu elocvent, din primul an interbelic, era acela al unui paznic de pădure din Leșnic.
Acuzat fiind că răspândise zvonuri alarmiste legate de o eventuală reocupare a Transilvaniei
de către maghiari, ajunsese să depună jurământ în fața autorităților române: „declar pe
conștiința mea, pe viața mea și sănătatea femeii mele și a copiilor mei că de aci înainte, 8
septembrie 1920, nu voi mai lua parte la nicio mișcare, nicio întrunire, la nicio agitație, fie
chiar de caracter liber. (…) dacă nu mă voi conforma acestei declarații (…) primesc orice
pedeapsă și orice măsură contra mea” (vezi SJHAN, Fond Chestura de Poliție Deva 19191946, dosar 3/1920, f. 2-4).
27
SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 141/1921, f. 4, 6.
28
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Hunedoara, dosar 5/1928, f. 2-5, 37.
29
Ne referim în primul rând la cele cu activitate legală – „profesionistele”, care se mutau
dintr-un oraș în altul și aveau o activitate pe termen lung.
30
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Hunedoara, dosar 10/1932.
31
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Petroșani 1919-1946, dosar 16/1922, f. 1-7.
32
Idem, Fond Chestura de Poliție Deva 1919-1946, dosar 6/1922, f. 3, 37-38.
33
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 288/1926, f. 25.
34
Ibidem, dosar 190/1926, f. 16.
35
Idem, Fond Chestura de Poliție Deva 1919-1946, dosar 16/1934, f. 1-16.
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Inspectoratul de Poliție Cluj trimitea, în 1935, o circulară în teritoriu: „(...)
luați măsuri pentru identificarea și arestarea tuturor legionarilor care fac parte din
echipajele organizate de Garda de Fier care ar avea misiunea de a săvârși atentate.
(…) facem cunoscut că dumneavoastră veți rămâne răspunzători de orice neglijență
sau lipsă de activitate în această privință”. Chestura de Poliție Deva avea să ordone,
mai departe, în teritoriul județului: „(...) binevoiți a lua măsuri ca toți membrii Gărzii,
chiar și cei cunoscuți ca simpatizanți, să fie ținuți în cea mai strictă supraveghere,
întrucât conform zvonurilor răspândite gardiștii, după eliberare, se vor deda la acte
de teroare mult mai grozave și vor face minuni, urmând a se răzbuna nu numai contra
celor ce i-au desființat, ci și contra familiilor lor”. Cu toate acestea, Comisariatul de
Poliție Orăștie raporta în decembrie 1934 că nu avusese loc niciun incident. Aceleași
rapoarte, fără incidente, erau înregistrate și în restul județului36.
Un tabel cu indivizii suspecți și implicit urmăriți pe raza județului Hunedoara,
în luna martie 1926, revela că dintr-un total de 40 persoane 37 erau români, unul era
ungur, altul rus și un altul polonez. O altă statistică, de data aceasta referitoare la
„internabilii de o mai bună condiție socială”, cuprindea 18 români, 1 ungur și un 1
polonez 37 . Câțiva ani mai târziu, dosarele urmăriților pentru fapte care atingeau
siguranța statului arătau un mozaic foarte complex al infracțiunilor și al originii etnice
a suspecților. Astfel, apar o multitudine de refugiați, evadați, spioni: români, evrei,
ruși, moldoveni din Basarabia, germani, polonezi, austrieci, italieni, americani,
croați, „iugoslavi”, maghiari. Activitățile și meseriile acestora erau, de asemenea,
dintre cele mai diverse: comercianți de aparate optice de înaltă precizie, actori de
teatru 38 , zidari, birjari, cizmari, ziariști, pictori de icoane, vânători, soldați, elevi,
sportivi, simpli plugari, grădinari (bulgari)39.
În instrucțiunile folosite de organele de ordine pentru întocmirea buletinelor
și a proceselor-verbale pentru diferite contravenții și infracțiuni, la capitolul „cauze
ale crimelor” apăreau și următoarele posibile variante, tipărite deja, acest aspect
dovedind frecvența acestor posibilități și intenția autorităților de a le urmări explicit:
„(...) fiind în slujba unui partid politic național cu caracter revoluționar/terorism
internațional/propagandă revizionistă/propagandă comunistă”, iar crimele contra
statului includeau: „compromiterea intereselor statului/ostilitate contra statului/defetism40/necredință față de stat/împiedicarea organizării armatei”41.
Chiar și vânătoarea sportivă era susceptibilă de spionaj. Astfel, se raporta
faptul că „o bandă puternică de spionaj pe pământul scăldat cu lacrimile și sângele
strămoșilor noștri, sub pretextul vânătorii de păsări, a colindat împrejurimile prin
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 6/1934, f. 18, 242, 252.
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 114/1926, f. 1.
38
Cazul unei trupe de teatru care avea în componență o evreică originară din Basarabia, iar
textele erau scrise de către „autori comuniști”. Siguranța Cluj cerea autorităților din Hațeg
interzicerea turneului. De asemenea, o listă trimisă de Poliția Cluj cuprindea 170 de „croați
cunoscuți teroriști” (vezi SJHAN, Comisariatul de Poliție Hațeg 1926-1951, dosar 8/1936, f.
9).
39
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Hațeg 1926-1951, dosar 14/1937, f. 3-576; dosar
1/1939, f. 1-60.
40
Problema „defetismului” se punea în primul rând în perioada războiului.
41
SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 63/1938, f. 9-15.
36
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Banat și Crișana cu aparate de topografie”. Se cerea precauție și în județul Hunedoara42. De asemenea, între fotografii profesioniști sau amatori care circulau în țară
erau mulți străini, despre care se presupunea că pot face spionaj, organele de ordine
hunedorene luând act de acest risc43. Se raporta și se dădea ca exemplu un caz din
Vechiul Regat, și anume doi excursioniști care, de pe vaporul Regele Carol, străbătând malul Dunării, au făcut multe fotografii, activitate evident suspectă44.
După cum se poate observa din această descriere sumară a surselor, o
tipologie a infractorului, pe criterii etnice, nu poate fi făcută. Practic, oricare localnic
sau străin putea fi suspectat de infracțiuni, multe dintre cazuri fiind, cu siguranță,
reale. Infracțiunile „civile” se suprapuneau peste cele care lezau integritatea statală,
realizându-se un cumul infracțional deosebit de periculos și, evident, perceput ca
atare de autorități și de către opinia publică.
Infractori țigani
„Pare-se că țiganii și țigăncile n-au venit pe lume decât să fie hoți” (Miguel
de Cervantes)45.
Sub umbra citatului de mai sus, pornind de la „eticheta” bazată pe o pseudodeterminare genetică a hoției, adânc înrădăcinată în mentalul colectiv actual, ne
punem o întrebare care, sperăm noi, e mai aproape de o realitate de bun-simț: în acest
mozaic infracțional, oare ce loc aveau țiganii? Evident, ne putem folosi în primul rând
de cazurile când anumiți infractori sunt identificați explicit ca atare în documente sau
de acele cazuri când heteroidentificarea lor s-a putut face pe baza onomasticii specifice46 ori a domiciliului47.
Starea generală infracțională a populației rrome/țigănești pare clar tranșată de
un ordin al Ministerului de Interne, direcțiunea Administrației de Stat, din 12 noiembrie 1934, trimis Prefecturilor: „(...) majoritatea infracțiunilor comise pe întreg
teritoriul țării se datoresc țiganilor nomazi, care cutreieră prin diferite județe, unii din
ei au autorizațiuni”. Se recomanda: „(...) să nu se mai dea țiganilor nomazi asemenea
autorizațiuni, decât cu avizul prealabil al Inspectoratului General al Jandarmeriei și
al organelor adminsitrative și numai pe teritoriul unui singur județ. În consecință vă
rugăm să luați măsuri pentru ridicarea tuturor autorizațiilor eliberate pâna la data de
28 octombrie 1934 țiganilor nomazi în chestiune” 48 . Era vorba de autorizații de
deplasare, unele fiind legate de practicarea anumitor îndeletniciri meșteșugărești.
Aparent, acest document poate fi considerat relevant, dar trebuie să ținem seama de
faptul că era emis de autoritățile de la București și nu avem cunoștință asupra vreunei
statistici clare în acest sens. De asemenea, se referea la țiganii nomazi, care erau o
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Hunedoara, dosar 12/1934, f. 428.
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 5/1933, f. 80.
44
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Hunedoara, dosar 7/1946, f. 27.
45
Miguel de Cervantes, Nuvele Exemplare, București, Editura Cartea Românească, 1981
(ediția princeps 1613), p. 12.
46
E vorba de nume dovedite ca atare și des întâlnite, ca de exemplu: Căldărar/Căldăraș,
Lingurar, Cârpaci/Cîrpaci/Cârpaciu, Cărămidar (mai rar).
47
Ne referim la cazurile când domiciliau în cartiere sau străzi numite „țigănime”. Chiar dacă
nu toți locuitorii acestor cartiere erau țigani, o coroborare cu onomastica specifică ajută la
deducerea etniei lor.
48
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 3/1934, f. 273.
42
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categorie aparte. Ceea ce ne interesează e să observăm în ce măsură studiul de caz pe
județul Hunedoara e în concordanță cu această situație percepută drept generală de
către autorități.
În 1922 erau urmăriți inclusiv în Hunedoara, pentru a fi arestați, niște
„indivizi necunoscuți (bănuiți țigani)” care săvârșiseră niște furturi de cai în județul
Caraș-Severin, respectivii fiind din zona Prahova49. Sintagma „bănuiți țigani” a fost
foarte rar găsită în rapoartele organelor de ordine. De regulă nu se specifica etnia
(chiar în cazuri în care, potrivit onomasticii era evidentă), sau era notată clar: „țiganul/
țiganca/romul”. Astfel nu poate fi vorba de o extindere a unui posibil element de
imaginar colectiv (imaginea de „hoț” al țiganului) peste o realitate infracțională
efectivă. În acest caz considerăm că era o simplă bănuială care, probabil, s-a considerat că trebuia notată.
Executorul unei lucrări publice raporta primarului Devei, după terminarea
acesteia (îngrădirea cimitirului de animale), că, dacă mai e ceva de realizat, materialul
lemnos necesar nu trebuie adus cu mult timp înainte de reînceperea lucrărilor, pentru
că „țiganii se vor apuca să cioplească la el (…) pentru a-și face așchii de foc”50. Aici,
pe lângă tipologia identificată a furturilor minore, pentru subzistență, avem indicii și
privitoare la localizarea marginală a comunităților de țigani, acest aspect fiind ușor
de dedus prin poziționarea cimitirelor.
De asemenea, în 1929, competiția pentru funcții și râca personală dintre doi
angajați ai administrației locale dintr-o comună a plășii Orăștie aduc în atenție un furt
de lemne săvârșit de „trei țigani”51. În același an, Poliția Hațeg: „(...) fiind zi de târg
de țară, individul M. Ciucur, țigan de zel din comuna Silvașu superior a fost prins că
a comis mai multe furturi”52. De asemenea, Compania de Jandarmi Petroșani raporta
că într-o noapte de aprilie 1929 „țiganii B. Iordan, Căldărar D. și Căldărar A., toți din
comuna Livezeni, fiind în stare de ebrietate s-au tăiat cu cuțitele”53.
Erau raportate multe furturi, jafuri, cu autori despre care nu se specifică etnia,
spargeri cu autori nedescoperiți, în tot județul, perioada crizei economice „alarmând
toate straturile sociale”, după cum observăm în mai multe rapoarte ale poliției Orăștie,
în anul 193254.
Un alt caz de furt, dintr-un magazin, din același oraș, aducea în prim-plan pe
„țiganca Borc A., zisă Dolca, (…) pungașă de buzunare” care furase niște „cănți smălțuite în alb în valoare de 400 lei”. Perchezițiile efectuate la domiciliul acesteia nu au
dus la niciun rezultat. De asemenea, țiganca C. Kadar era căutată pe teritoriul
județului, nespecificându-se motivul, dar ordinul de identificare fiind găsit într-un
dosar al „urmăriților”. Poliția Orăștie raporta superiorilor de la Deva faptul că
respectiva țigancă plecase la Cluj. De asemenea, era căutat Macra E., cu domiciliul
în Strada Țigănimii, din Orăștie, respectivul fiind declarat „necunoscut în Orăștie” și

Idem, Fond Comisariatul de Poliție Petroșani 1919-1946, dosar 16/1922, f. 14.
Idem, Fond Primăria Orașului Deva 1880-1990, dosar 5/1924, f. 393.
51
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 53/1929, f. 16.
52
Ibidem, dosar 84/1929, f. 17.
53
Ibidem, f. 68.
54
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 84/1929, f. 98 și urm.; dosar
87/1932, f. 1-5.
49
50

311

numit contravenient, deși nici în cazul lui nu se specifica exact contravenția sau
infracțiunea de care era bănuit.
Un caz pitoresc este cel al gâștelor din Căstău. Astfel, în mai 1936 „niște
țigani din Orăștie au pescuit pe apa râului către Căstău, unde au găsit pe apă gâște cu
13 pui și, în loc de pești, au furat aceste două gâște (care) au fost văzute zburând între
țigani fără pui, de către gardianul public care locuiește lângă uzina electrică și care
poate da bune informații”. Se constata că proprietarul gâștelor era Matei C., un localnic din Căstău. În cele din urmă jandarmeria declară că „gâștele nu sunt de găsit”55.
În același dosar se mai constata un caz de furt/jaf al unei „căruțe cu coviltir,
abandonată, apoi prădată de țigani”56.
În 1937, într-un dosar conținând ordine de urmărire ale unor posibili infractori, numiți simplu „țiganul/țiganca”, pentru diferite furturi din locuințe, despre trei
dintre țigăncile urmărite se spune că „vorbesc ungurește”57. Iar în anul 1934, Poliția
Simeria-Gară reușea să întocmească un tabel nominal cu „hoții-pungașii de buzunare
identificați (…) cu dimiciliul în mahalaua Țigănească - Strada Țigănimii”, nespecificându-se clar etnia/naționalitatea acestora58, doar indicarea locației ducând cu
gândul la un cuib infracțional preponderent etnic.
Alte infracțiuni erau legate de neglijențe, cum e cazul din 20 martie 1929, în
Orăștie, când „din neglijența țiganului P. Rusalin, care este puțin alienat/anormal,
aprinzându-și o țigară a aruncat chibritul jos luând foc iarba uscată. (…) pagubă
efectivă nu este, doar frunzișul”59. Un alt caz de incendiere involuntară era notat la
Turdaș, unde „s-a incendiat pădurea comunei, (…) a ars frunzișul. (…) din cercetările
făcute s-a constatat că autorii incendiului sunt țiganii Râpa P. și Pricop A., din comuna Spini, care au făcut foc în pădure”60. Pe lângă aceste cazuri de incendieri făcute
de unii țigani, documentele vorbesc de multe alte incendieri făcute de alți hunedoreni,
de diverse etnii.
Înșelătoriilor făcute de unii țigani le cădeau victime în unele cazuri tot țiganii.
Astfel, în comuna Sîrbi, la 11 octombrie 1931 un raport amănunțit al Poliției revela
un caz de înșelătorie săvârșit de „țiganul Șugar T.”, care pretindea că este „președinte
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 2/1936, f. 124-126, 129, 181,
251-255, 335.
56
Făcând un salt în timp, considerăm necesar să menționăm faptul că „problema gâștelor”
ținea de o „extindere” a spațiului privat și o confundare a acestuia cu domeniul public, aspect
observat și la oraș, nu doar la sate. Astfel, în 1942 erau documentate mai multe cazuri de gâște
găsite cutreierând orașul Orăștie, proprietarii fiind căutați de către autorități, cu ajutorul
localnicilor. Cu siguranță pentru noi, cei de astăzi, nu pot fi decât amuzante declarațiile celor
care, găsind gâște fără stăpân, le „mânau” la poliție, punând autoritățile în delicata situație de
a avea grijă de bietele păsări până erau identificați proprietarii. Acest context ne arată gradul
de dezorganizare a gospodăriilor, fiind nevoiți să privim „furturile de gâște” (prin extensie, și
alte hoții, de același „calibru”) și din perspectiva unei posibile favorizări a infractorilor prin
neglijența arătată de proprietari (vezi SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Hațeg 1926-1951,
dosar 6/1942, f. 7, 13, 29.
57
SJHAN, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 11/1937, f. 32, 151-153,
185, 319, 371.
58
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Hunedoara, dosar 12/1934, f. 412.
59
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1919-1929, dosar 84/1929, f. 86.
60
Ibidem, f. 105.
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al invalizilor și văduvelor de război și aduna de la diferiți locuitori câte o sută de lei
de persoană, spunând că în caz contrar aceștia își vor pierde drepturile de pensie”.
Declarațiile și reclamațiile împotriva „sus numitului țigan” (el însuși invalid de
război) erau făcute de 8 pensionari înșelați: majoritatea văduvelor reclamante aveau
între 3 și 8 copii (nu se specifica „naționalitatea”); apărea și B.I., „de naționalitate
țigan, de profesiune fierar”61.
Un tip de infracțiune, aparent ieșit din tipar, îl constituie falsificările de
monede. Această fărădelege gravă, urmărită îndeaproape de autorități, era apanajul
diverselor centre infracționale, unele din afara granițelor. În dosare am găsit și două
cazuri de ingerință a țiganilor în astfel de activități, dar, în ambele, intermediarii erau
români. Un prim caz de falsificare de monede îi aduc în prim plan pe câțiva „indivizi”
(români) și pe „țiganii A. Constantin, zis Băiatul și A. Nicolae”, cu toții din comuna
Bălata, care au falsificat monede metalice (341 bucăți) „dintr-o compoziție de cositor
cu tipare de gips, fără a reuși să le pună în circulație”62.
Un al doilea caz era din august 1934, când un sătean (fost primar) îl reclama
pe primarul în exercițiu al comunei Ștei (plasa Avram Iancu) că ar fi dat „unor țigani
din comuna Spini și Orăștie 50.000 lei ca să-i facă bani falși”, încercând astfel „să
prădeze statul”, prin urmare nemaiexistând „garanția moralității” respectivului edil.
Se cerea dizolvarea consiliului comunal, reclamând faptul că mai mulți consilieri sunt
rude între ei. Cererea avea să fie respinsă, ca urmare a declarației mai multor martori
că nu au cunoștință de cele menționate63. Indiferent de modul în care a fost soluționat
respectivul caz, implicarea țiganilor în astfel de infracțiuni grave e deosebit de
interesantă. Alte situații de acest gen, în care adevărate rețele de falsificatori erau
identificate pe teritoriul României Mari, scoteau la iveală un trafic deosebit de
complex, la al cărei organizare țiganii nu puteau avea acces.
În conflictul dintre țiganii din Chițid și Consiliul Local, conflict în care a
intervenit Jandarmeria pentru ca aceștia să nu fie evacuați forțat, Prefectura atenționa
și recomanda la rândul ei autorităților locale „să intre în legalitate”, subliniind
pericolul „vagabondajului”64.
Un caz interesant care implica și infracțiunea de furt e relevant pentru o altă
chestiune în discuție, mult mai importantă pentru analiza noastră legată de imaginarul
inter-etnic. Astfel, P. Traian (numit alternativ „rom/țigan” în documentele anchetei),
din comuna Gelmar, plasa Geoagiu, cerea în 1937 loc pentru casă, în condițiile în
care mai mulți romi (alte trei familii de rromi) primiseră astfel de loturi de pământ în
altă zonă a comunei, în schimbul celor vechi. Ei fuseseră mutați pentru că locuințele
lor se aflau în mijlocul livezilor de meri și nuci ale comunității, fiind nevoie de teren
pentru plantațiile de altoi65. Acestuia nu i s-a acordat lotul de pământ pe motiv că
„este autorul moral al mai multor furturi săvârșite de niște țigani nomazi în casa lui
Idem, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 49/1931, f. 56-60.
Ibidem, dosar 86/1938, f. 1-2.
63
Ibidem, dosar 48/1935, f. 7.
64
Ibidem, dosar 65/1937, f. 7-8. Vagabondajul era una din marile probleme ale Hunedoarei
interbelice, legată nu doar de condițiile grele de trai, dar și de mișcările de populație. Tendința
referitoare la țigani era de a-i stabiliza, nu de a încuraja nomadismul, care nu făcea altceva
decât să acutizeze problema generală a vagabondajului în România Mare.
65
Ibidem, dosar 68/1938, f. 31.
61
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C. Mihăilă căruia i-au devastat casa, furându-i toate obiectele de preț ce se aflau în
ea (…), iar în iarna anului 1936 a bătut un paznic de noapte”. De asemenea, cutia
milei din fața Bisericii Ortodoxe fusese spartă de 5 ori, înainte de venirea respectivului în sat nemaifiind astfel de cazuri înregistrate, ceea ce îl făcea suspect în
ochii localnicilor66. De menționat că Traian P. era venit din altă comună. Un alt raport
îl numea „un element agitator între ceilalți romi”. Fiind și membru al Asociației
Romilor67, acesta a făcut o plângere la București, iar reprezentanții Uniunii Generale
a Romilor au adresat o înștiințare Prefectului Hunedoarei 68 . Cazul, după cum se
observă, disociază clar rromii considerați de-ai locului de cei veniți între timp. Acest
caz e tipic pentru problematica mobilității populației, aspect deosebit de greu
gestionat de către autorități în perioada menționată69. Astfel, rromul în discuție era alungat, cumulându-se aceste două aspecte negative la fel de grave pentru comunitatea
locală: nu era „băștinaș”, deci destabiliza societatea locală, inclusiv pe „ceilalți romi”
și era suspect de furturi. Interesant e faptul că autoritățile comunale nu au putut fi
„convinse” de nicio altă autoritate superioară în rang (Prefectura ceruse explicații),
dovadă a faptului că se considerau îndreptățite legal și moral să procedeze astfel.
Cazuri de înșelătorii (suspiciuni, cel puțin) au apărut și în sânul comunității
rrome/țigănești din perioada interbelică, fiind în legătură cu activitatea reprezentanților organizațiilor de la nivel național, dându-ne o idee despre raportul dintre elita
rromă și cei pe care îi reprezentau în acea perioadă.
Astfel, un scandal în rândul comunității rome din județ a izbucnit în 1937,
când Nicolae Sîrbu, președintele județean al romilor 70, trimitea către subprefectul
județului o reclamație contra lui Gligoraș (Grigoraș) Nicu, delegat al Uniunii
Generale a Romilor din România, acesta din urmă fiind acuzat că, venind în județ
pentru a-i „organiza pe romi”, a împărțit demnități publice (a „numit” primari și
ajutoare de primar), și a făcut promisiuni de intervenție pe lângă autorități pentru
diferite cauze, contra unor sume de bani. Astfel, la cererea Prefecturii, pretorii plășilor
vizitate de respectivul demnitar raportau diverse exemple circumscrise cazului. În
cele din urmă, se trăgea concluzia că au fost încasate „numai cotizații legale (…)
pentru organizarea romilor”, existând, în acest sens, cererea oficială adresată
Prefecturii de către președintele general, Gheorghe Niculescu, la 5 august 1937, și
aprobările de rigoare. S-a propus clasarea cauzei 71.
În ceea ce privește implicarea țiganilor în activități politice, în diferite
organizații suspectate de acțiuni subversive la adresa statului, sau folosirea lor în
Ibidem.
Aici e o posibilă confuzie făcută de autoritățile vremii între „Asociația romilor” și „Uniunea
romilor”.
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SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 68/1938, f. 38.
69
De asemenea, ținea și de capacitatea financiară a administrației locale de a susține un număr
mare de locuitori. Constribuțiile acestora la bugetul local nu era întotdeauna proporțional cu
beneficiile primite. Cazul copiilor orfani care nu „aparțineau” localității, deci vagabonzi, era
tratată în raport cu acest aspect.
70
În reclamația către Prefectură, datată 10 august 1937, apar numele a doi vicepreședinți ai
organizației județene: Alexandru Pisto (prim vice-președinte) și Alexandru Muntian (vicepreședinte).
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SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 65/1937, f. 14-24; 25-29.
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acest sens, nu există nicio dovadă. În programul „Către toți țiganii din România”,
lansat la 27 august 1933, unul din punctele importante era legat de activitățile politice
ale membrilor Asociației generale a romilor condusă de Lăzăreanu-Lăzuică: „Politica
este cu desăvârșire interzisă pentru membrii Asociației și nu vor face decât politica
intereselor noastre, indicată de comitetul suprem al Asociației”. Corneliu Zelea
Codreanu era, totuși, ales membru onorific, printre alți „conaționali români”, pentru
„sprijinul moral dat Uniunii”, acest fapt datorându-se, din câte se poate deduce, unor
implicații pe filiera ortodoxă în construirea Uniunii lui Lăzăreanu-Lăzuică, în
opoziție cu Asociația lui Calinic Pop-Șerboianu. Cert este că țiganii hunedoreni nu
au fost implicați în acțiuni politice, cu atât mai puțin poate fi identificată propaganda
partizană vreunui interes străin celui național românesc72.
În sprijinul acestor afirmații sunt mai multe mărturii documentare. În hotărârea de aprobare a Congresului Romilor care avea să se țină la Deva în data de 26
octombrie 193473, se preciza faptul că „scopul congresului e de ordin cultural-social,
nu se vor putea ține cuvântări cu obiect străin de program”. Lăzuică sublinia în discurs
faptul că „romii din România au fost și sunt patrioți și nicidecum dușmani ai Statului
Român, cum sunt alte minorități”74.
Concluzii
Infracționalitatea, într-un moment deosebit de dificil al istoriei Hunedoarei
(și al întregii Românii Mari), era un efect direct al ororilor războiului, al problemelor
legate de supraviețuire (foamete, boli, lipsa unui adăpost) și al problemelor administrative. Eterogenitatea etnică și tranzitul diferiților indivizi prin județ duceau la
imposibilitatea nu doar a ținerii sub control a diferitelor evenimente reprobabile, dar
și greutatea identificării unei tipologii infracționale.
O statistică privind infracționalitatea ar fi foarte greu de făcut, riscurile de a
nu fi exhaustivă, indiferent de eforturi, fiind reale. În acest sens, cităm un raport
privind activitatea Chesturii de Poliție Deva: „Constatăm că, în ultimul timp, ofițerii
de serviciu de la chestură nu trec în registrul de evenimente toate cazurile ce li se
raportează fie de gardienii publici, fie pe cale de reclamațiune verbală”75. E foarte
posibil ca unele cazuri de infracțiuni considerate „minore” și banale să nu fie trecute
în toate rapoartele. Motivele nu le putem decât bănui: neglijență sau, poate, teama de
a nu „da rău în statistici”, mai ales dacă respectivele fapte erau cu autori necunoscuți.

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Direcția Generală a Poliției, dosar 34/19221938, f. 119-129, apud Lucian Năstasă, Andrea Varga (coord.), Minorități etnoculturale.
Mărturii documentare. Țiganii din România (1919-1944), Cluj-Napoca, Centrul de Resurse
pentru Diversitate Etnoculturală, 2001, p. 186-187.
73
O informare a Inspectoratului Regional de Poliție Cluj către Direcțiunea Siguranței
București făcea referire la acest eveniment. În document se specifică faptul că Sârbu N., din
comuna Herepeia, județul Hunedoara, fusese ales președinte al Organizației „Romilor” (s-au
folosit ghilimelele, în raport), în data de 3 octombrie 1934. Anexa documentului ne înșiră
întreaga conducere aleasă a organizației hunedorene (vezi Fond Direcția Generală a Poliției,
dosar 34/1922-1938, f. 94-95, apud L. Năstasă, Andrea Varga (coord.), op. cit., p. 169-170).
74
SJHAN, Fond Prefectura Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 114/1934, f. 1-25.
75
Idem, Fond Comisariatul de Poliție Orăștie 1933-1950, dosar 6/1939, f. 61; astfel de critici
fuseseră primite și din partea Inspectoratului de Poliție de la Cluj.
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Cert este că evenimentele majore nu puteau fi evitate din rapoarte, pentru o imagine
de ansamblu fiind deosebit de relevante.
Aici trebuie subliniate două aspecte. Trebuie făcută o diferențiere între
rapoartele dinăuntrul județului, care arătau o stare de fapt și care au o importanță
istorică predominant descriptivă raportată la realitatea efectivă, și cele venite din
afara județului, înștiințări și circulare având ca sursă, în multe cazuri, Bucureștiul, și
care atenționau referitor la anumite situații, multe dintre ele doar probabile pentru
județul Hunedoara. Astfel, era cazul consumului de droguri. Deși Ministerul considera deosebit de mare pericolul, nu am găsit în cercetarea noastră niciun document
care să ateste consumul sau traficul de „opium” pe teritoriul județului. Asta nu
înseamnă că nu ar fi existat această problemă, dar nefiind nicio dovadă ne gândim cel
mult la stadiul incipient sau puțin organizat al rețelelor, neputând da vina doar pe o
posibilă incompetență a autorităților în gestionarea situației. Acest aspect ne ajută să
înțelegem modul în care pot apărea sau se pot accentua fricile și temerile raportate la
o realitate posibilă. Utilitatea acestor avertizări este evidentă, statul centralizat
făcându-și practic datoria. Însă la nivelul mentalului colectiv realitatea e augmentată,
putându-se crea o stare de efervescență care putea duce la stereotipuri în gândire și
reacție. Acest exemplu, al drogurilor, fiind (cel puțin aparent) unul edificator pentru
raportul realitate/imaginar, ne poate ajuta să înțelegem modul în care anumite „frici”
legate de țigani, justificate (probabil) în anumite zone ale țării, au putut fi transmise
celorlalți concetățeni, inclusiv hunedorenilor.
Potrivit documentelor prezentate, infracționalitatea era de o diversitate extraordinară, chiar și pentru noi, cei din secolul XXI. De la clasicele furturi și tâlhării,
agresiuni corporale, omoruri, vagabondaj, vânătoare ilegală, speculă cu produse
alimentare, acestea făcând parte dintr-un perpetuum infracțional comun tuturor perioadelor istorice, la acțiuni a căror combinație și intensitate sunt specifice anumitor
perioade ale dezvoltării sociale și politice. Astfel, avem de-a face cu falsificări de
monede, spionaj, terorism, nerespectarea regimului armelor și muniției, acțiuni
antistatale (unele cu un caracter politic), nerespectarea legii repaosului duminical etc.
Infractorii erau de toate etniile, neputându-se observa o predominanță a unui anumit
„tipar” conturat etnic, confesional sau politic. Situația generală de haos determinată
de război, respectiv de criza economică de la sfârșitul anilor '20, precum și de
activitățile politice ale diferitelor organizații extremiste (dreapta legionară și stânga
comunistă), punându-și amprenta pe stabilitatea societății hunedorene. Realitatea
efectivă era amplificată de starea societății per ansamblu, diferitele probleme ale
societății suferind un grad de generalizare, pe baza centralizării statale. Astfel, diferiți
infractori (criminali, falsificatori, dezertori, teroriști, spioni etc.) erau urmăriți pe
teritoriul întregii Românii Mari, toate departamentele de Poliție, Jandarmerie și
Siguranță primind înștiințări în acest sens, creîndu-se o stare generală de îngrijorare
care putea duce ușor la o neliniște generalizată, cu tendințe de paranoia colectivă.
În acest context deosebit de complex și dinamic, țiganii (sau „romii”, după
1933, în unele documente) se încadrau într-o categorie de infracționalitate pe care o
putem caracteriza drept „pentru supraviețuire”. Nu e vorba de o încercare implicită
sau explicită de a „justifica” furturile, tâlhăriile, înșelăciunile și vagabondajul, și de
a le minimaliza gravitatea, dar în afara acestui tip de infracționalitate care predomina,
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potrivit documentelor, aceștia nu au fost implicați în acte de sabotaj, terorism,
spionaj, activități politice sau subversive la adresa statului.
Putem concluziona, astfel, faptul că țiganii/rromii din interbelic se încadrau,
la nivelul infracțiunilor „civile”, la un nivel modest ca relevanță procentuală. E vorba
atât despre țiganii nomazi, cât și despre cei stabilizați la periferia localităților, în curs
de integrare în comunitățile locale. Cei „asimilați” deja, care, de regulă, nici nu mai
erau numiți „țigani”, dar puteau fi identificați prin onomastica specifică, nu aveau
caracteristici infracționale deosebite, observabile. Documentele arată că exista frica
de „țiganul hoț”, însă cu greu se putea distinge o etichetare spre infracțiuni mult mai
grave. Chiar dacă existau omoruri, tâlhării, diferite forme de abuz, acestea nu erau
„specifice” lor, fiind înfăptuite de diverși cetățeni, de etnii (inclusiv țigani, cu
siguranță) și statute sociale diferite, neexistând nicio dovadă a faptului că țiganii
puteau reprezenta o majoritate statistică. În cazul furturilor (majoritare ca tip de
infracțiune), putem vorbi despre o preponderență ca tip infracțional în cadrul
grupurilor de țigani, acestea fiind de departe cele mai obișnuite infracțiuni pentru ei,
însă nici aici nu se poate dovedi o categorică majoritate (dovedită) a infractorilor hoți
țigani, în raport cu celelalte etnii.
Al doilea nivel, reprezentat de infracțiunile contra statului și concretizat în
cazuri de spionaj, sabotaj, infracțiuni economice grave, alarmism, afilieri politice
„periculoase” (comunism, legionarism, iredentism) 76 , erau practic inexistente și
imposibil de legat de etnia rromă. Chiar și cele două cazuri de falsificări de monede
i-a surprins în calitate de executanți ai unor inițiative de acest gen ale „majoritarilor”.
Singurele posibile acuze legate de acest nivel infracțional, la care ne putem gândi, ar
putea fi în număr de trei: cele ținând de igiena și riscurile transmiterii bolilor
(problemă, în esență, de igienă publică, nu de infracționalitate, însă privită în legătură
cu siguranța statului); apoi problema camuflajului, când populația de țigani nu putea
fi ținută sub control și neputându-se lua măsurile cerute în timpul bombardamentelor,
existând riscuri legate de siguranța civilă 77. O a treia chestiune ține de îndeplinirea
serviciului militar.
În primul caz ne referim în primul rând la țiganii nomazi, care, alături de alte
grupuri de populație într-o continuă mișcare, putea destabiliza ordinea socială locală
și aduceau boli contagioase. E vorba, pe lângă acești țigani nomazi, de toate celelalte
etnii, inclusiv cea majoritară, reprezentată de diferiți coloniști, refugiați, alții care își
căutau locuri de muncă în întreprinderile din județ, soldații întorși de pe front,
vagabonzii și cerșetorii, problema mișcării de populație fiind una deosebit de acută

Afilierea în sine nu era obligatoriu o infracțiune decât în condițiile și în perioadele când
respectiva organizație era în afara legii, dar posibilele acțiuni subversive de care erau
suspectate anumite organizații se încadrau, ca fapte, în sfera infracțională.
77
În timpul războiului, numeroase documente hunedorene făceau referire la simulările defectuoase făcute de multe ori pe hârtie de către autorități, pentru pregătirea reacției din timpul
bombardamentelor aeriene. În acest context, rromii stabilizați periferic și mai ales cei nomazi,
erau printre cele mai neorganizate și neținute sub control grupuri. Această chestiune pare a fi
relevantă doar în caz de război, dar trebuie ținut cont de faptul că simulările se puteau face
oricând, fiind chiar recomandată pregătirea populației din timp. În perioada războiului s-au
documentat cazuri numeroase de țigani înrolați în armată.
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în întreaga țară atât în perioada interbelică, dar mai ales în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial.
Cel de-al doilea caz, al protecției civile în caz de bombardament și situația
din perioada camuflajului78, era discutat și în perioada deportării în Transnistria și
folosit ca motiv al deportării, alături de cel principal, legat de infracționalitate79.
În arhivele interbelice nu am găsit referiri explicite la respectarea/nerespectarea regimului militar, însă acest aspect e ușor de dedus. Țiganii nomazi erau
greu înrolați în armată, întrucât erau aproape imposibil de identificat, neavând
domiciliu stabil, acest element fiind un motiv cu greutate al marginalizării lor sociale.
Cazul de înșelătorie cu pensiile de invalizi, prezentat mai sus, scotea la iveală câțiva
țigani foști combatanți ai Primului Război Mondial, însă cu toții erau sedentarizați,
integrați în comunitatea locală. Pentru perioada celui de Al Doilea Război Mondial
aveau să apară numeroase documente care făceau referire la faptul că mulți țigani
sedentarizați își satisfăceau stagiul militar, problema unei posibile „embleme” de
„necombatanți” fiind greu și incorect de pus la modul general80.
Au fost țiganii infractori în interbelic? Cu siguranță da, însă nu doar ei
săvârșeau infracțiuni. Într-adevăr, infracțiunile „minore” – ne referim în special la
furturi –, pot fi considerate „emblematice” din punct de vedere simbolic pentru
mentalul colectiv. Astfel de infracțiuni nu au afectat direct și categoric siguranța
statului, fiind o caracteristică a unei societăți bulversate de război și în plină
construcție. Activități subversive nici nu puteau face datorită lipsei unei organizări
eficiente, a unui statut politic, social stabil sau al vreunui sprijin din partea anumitor
organizații ori a altor state. Pentru a putea înțelege cum s-a ajuns la o majoritate
infracționară post decembristă aproape evidentă (imagologic, dar și statistic), trebuie
urmărită și analizată cu atenție și perioada 1939-1989.

O parte din argumentele lui Antonescu pentru deportare au fost furturile și crimele pe care
le făceau țiganii în timpul camuflajului, terorizând populația orașelor (vezi I. Dan, „Procesul”
mareșalului Ion Antonescu, București, 1993, p. 161); apud Viorel Achim, Țiganii în istoria
României, București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 140.
79
Măsurile au fost luate împotriva țiganilor considerați „problemă” – adică periculoși și
indezirabili, termeni greu de lămurit în lipsa unor materiale explicite, așa cum observă V.
Achim. Istoricul subliniază că, dintr-o analiză atentă, criteriile după care s-a făcut selecția deportaților au fost: nomadismul, condamnările suferite anterior, lipsa mijloacelor de existență,
lipsa unei ocupații clare (vezi V. Achim, op. cit., p. 138).
80
Se punea problema lipsei de loialitate față de statul român, dincolo de aspectul strict infracțional. Declarația unui combatant român, chiar dacă este datată 1942, e relevantă pentru
atitudinea generală față de chestiunea serviciului militar: ,„am stat de veghe la hotarele țării
pentru a-I apăra pe cei scutiți de armată! Sunt infirm” (vezi SJHAN, Fond Prefectura
Județului Hunedoara 1930-1942, dosar 160/1942, f. 25).
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HERALDICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN REGISTRUL PUBLIC
DE ARMERII, STEAGURI ȘI INSIGNE AL CANADEI1
Drăgan-George BASARABĂ2
ROMANIAN HERALDRY IN THE PUBLIC REGISTRY OF ARMS,
FLAGS AND BADGES OF CANADA
ABSTRACT
This study focuses on the heraldic achievements of those Canadian citizens who have
links to Romania. Some are Romanians who emigrated to Canada, others are foreigners born
in Romania, and the rest have arms that hint to Romanian heraldry in one way or another.
Keywords: Romania, Canada, Romanian, Canadian, heraldry, coat of arms.

Poate părea surprinzător, dar comunitatea românească din Canada are o
istorie deja seculară. La sfârșitul veacului al XIX-lea, mai exact în 1898, primii
coloniști bucovineni au plecat din satul Boian (acum în Ucraina) în căutarea unei vieți
mai bune în Lumea Nouă3. Ajunși în Canada, aceștia au înființat o localitate omonimă
în provincia Alberta4, localitate în care mai trăiesc și astăzi urmași ai acelor primi
coloniști. După o vreme au sosit și alți bucovineni5. După căderea Cortinei de Fier și
prăbușirea regimului comunist din țară, rândurile românilor canadieni au crescut și
mai mult6. Conform ultimului recensământ, din 2016, comunitatea românească din
Canada numără aproximativ 200.000 de membri, însă estimările mai generoase dau
un număr de 400.000 de oameni de origine mixtă, printre care și română7.
Chiar dacă la început era vorba doar de o comunitate de fermieri, dintre
rândurile ei au reușit să se ridice și elite ale Canadei8 (amintim aici cazul imigranților
irlandezi din America, din rândul cărora s-au ridicat chiar și câțiva președinți)9. Între
aceste elite se numără și acei români sau străini cu rădăcini în România care au primit
Autorul se folosește de acest prilej pentru a mulțumi doamnei Paula Gornescu-Vachon,
precum și domnilor Tudor-Radu Tiron, Bruce Patterson, Corneliu Emil Chișu.
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Heraldist, Asociația de Heraldică și Vexilologie Banat, Timișoara;
e-mail: dgbasaraba@gmail.com.
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George Moss, To Commemorate the 120 year Anniversary and History of our Romanian
Pioneers, în: „Canadian Romanian Society of Alberta” (în continuare CRSA), Issue 1, iulie
2018, p. 3.
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Geographic Board of Canada, Place-Names of Alberta, Ottawa, Editura F.A. Acland, 1928,
p. 22.
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G. Moss, op. cit., p. 3.
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blazoane, steaguri ori insigne heraldice de la Autoritatea Heraldică Canadiană. Fiind
o țară de imigranți, Canada a avut parte de nou-veniți care erau deja „armigeri” –
adică făceau parte din familii care posedau deja stemă (cum ar fi baronul Tamás
Andrényi de Ghioroc10, 11 - Fig. 1), însă și de oameni care nu aveau blazon, dar care
își doreau unul. Înainte de 1988, cetățenii canadieni ar fi trebuit să meargă la Londra
pentru a primi blazon, din partea Colegiului de Arme, instituţie ce funcţiona, de
veacuri, în capitala Regatului Unit – lucru care le era peste mână; astfel că s-a format
o autoritate în domeniu, cu angajați ai statului canadian specializați în heraldică,
autoritate care conferă și în prezent blazoane în numele Reginei. Această „țară de
imigranți” – o țară cât se poate de multiculturală –, lasă în urmă un stil propriu de
heraldică, stil în care întâlnim melanjuri de elemente din sfere culturale diferite (de
pildă blazoane cu „monuri” japoneze – adică însemne ale familiilor nobiliare nipone
–, integrate în blazoane de tip occidental12). Mai mult, fiecare diplomă de conferire a
unui blazon este bilingvă, deoarece Canada este un stat cu două limbi oficiale –
engleza și franceza13. În tot acest amestec cultural heraldic și-au făcut loc și însemnele
armoriale româneşti.
În cele ce urmează vom încerca să descifrăm însemnele canadiene legate
cumva de spațiul heraldic românesc. Chiar dacă Registrul Public de Armerii, Steaguri
și Insigne al Canadei este o adevărată comoară de informații, trebuie spus că nu toate
blazoanele se bucură de un înţeles, astfel încât o anumită parte a explicațiilor ce
urmează este doar presupusă.
I. Barbara Brunnen-Zaharescu14 (Fig. 2)
Desemnată printr-un blazon având un vădit caracter germanic, Barbara
Brunnen-Zaharescu s-a născut în Banatul românesc într-o familie de șvabi dunăreni,
emigrând în Canada în timpul regimului comunist15. Dânsa are o activitate intensă în
cadrul diferitelor organizații caritabile și culturale germane din Canada, fiind și fost
președinte al Societății Germane din Montreal16, motiv pentru care a fost decorată cu
„Ordinul de Merit” al Republicii Federale Germania. În armeriile sale am identificat
două cazuri de stemă vorbitoare, în două limbi diferite, detaliu vădind multiculturalismul specific Canadei (în fapt chiar și României, dacă avem în vedere că
ambii soți sunt născuți aici). Pe de o parte, avem valurile în culorile Germaniei,
acestea făcând referire la numele de fată (în germană, „brunnen” înseamnă fântână).
R. Neale Lind, Former Olympian Rescues Drowning St. Bernard from Icy Grave!, în:
„Weekly World News”, 23 mai 1995, p. 42.
11
Relatat nouă de către baronul Tamás Andrényi de Ghioroc, în vârstă de 88 de ani, care a
emigrat în Canada în anii comunismului.
12
Canadian Heraldic Authority (în continuare, CHA), Grant of Arms, în: „Registrul Public de
Armerii, Steaguri și Insigne al Canadei” (în continuare, Registru), vol. II, 20 august 1993, p.
262; vezi şi CHA, Grant of Arms and Badge, with differences to Jaime Lyn Yamanaka, Alexii
Janine Yamanaka and France Elyse Yamanaka, în: „Registru”, vol. V, 15 noiembrie 2006, p.
86.
13
Official Languages Act, Revised Statuses of Canada, 1985, c. 31 (4th Supp.), 1985.
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CHA, Grant of Arms, with differences to Remus Jon Peter Zaharescu and Désirée Barbara
Ann Zaharescu, în: „Registru”, vol. IV, 1 decembrie 2001, p. 157.
15
Monica Gurdjian, No Labels. A Memoir by Monica Gurdjian, Bloomington, Archway
Publishing, 2015.
16
German Society of Montreal, History, accesat: 04.07.2019.
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Apoi, în cimier regăsim un munte de zahăr care amintește de numele soțului –
Zaharescu. Tot în cimier avem și două aripi negre care au dublă semnificație,
amintind de două însemne naţionale, acvila germană și, respectiv, cea română. Un
aspect interesant al armeriilor doamnei Brunnen-Zaharescu îl reprezintă forma scutului; dacă în heraldica europeană ne-am aștepta să vedem blazonul de damă pe un
scut oval sau rombic, în Canada egalității între sexe, scutul din blazonul unei doamne
are o formă clasică, la fel ca în cazul bărbaților. Mai menționăm și scuturile odraslelor
soților Zaharescu, anume pe cel al domnului Remus Jon Peter Zaharescu (Fig. 3),
diferențiat printr-un lambel de aur (așa cum este obiceiul în heraldica britanică în
cazul primilor născuți) și cel al doamnei Désirée Barbara Ann Zaharescu (Fig. 4),
diferențiat printr-un Toiag al lui Esculap din aur. La moartea doamnei Barbara
Brunnen-Zaharescu, fiul acesteia va moșteni stema dânsei. Acest sistem de
diferențiere poate părea complicat pentru noi, dat fiind faptul că în zona geografică
românească o stemă aparținea tuturor urmașilor „armigerului” în cauză (adică putem
vorbi de steme de familie), pe când în spațiul heraldic britanic stemele sunt
individuale.
II. Corneliu Emil Chișu17 (Fig. 5)
Născut la Satu Mare în 1949, maiorul Chișu a urmat cursurile Universității
Politehnice din București, emigrând în Canada în anul 1982. Este fost membru al
Camerei Comunelor din Canada, reprezentant al Partidului Conservator. În acelaşi
timp, domnul Chişu a fost ofițer în armata canadiană, pentru care a servit în misiuni
în teatrele de operațiuni din Balcani și Afganistan 18 , fiind singurul membru al
Parlamentului Canadian care a fost pe front în Afganistan. Pentru o perioadă a fost și
Consul Onorific al Republicii Moldova în Toronto 19 , printre numeroasele sale
decorații aflându-se și Ordinul Naţional „Pentru Merit” al României, Medalia de
Merit Civic a Republicii Moldova20, dar și Ordinul de Merit al Ungariei21, acestea
fiind obținute în urma carierei sale diplomatice.
Despre stemă sunt multe de spus: elementul central al scutului este un cap de
zimbru roșu, element specific heraldicii românești, dar mai cu seamă al celei
basarabene, domnul Chișu fiind atașat spiritual de lupta românilor basarabeni pentru
a-și păstra limba și libertatea spirituală 22 . Tot în scut remarcăm și o combinaţie
cromatică cât se poate de transilvăneană: astre pe azur 23. Este vorba de un soare,
respectiv o semilună străpunsă de o spadă. Dacă soarele e un element întâlnit în mai
tot spațiul heraldic central și est-european, semiluna străpunsă de spadă constituie un

CHA, Grant of Arms, Flag and Badge, în: „Registru”, vol. III, 11 iunie 1998, p. 255.
Parliament of Canada, Mr. Corneliu Chisu, M.P., accesat: 04.07.2019.
19
Decretul privind conferirea Medaliei „Meritul Civic” domnului Corneliu Chișu, 12
octombrie 2012.
20
Emmanuelle Sajous, Awards to Canadians, în: „Canada Gazette”, vol. 147, nr. 35/31 august
2013.
21
Decretul Președintelui Republicii privind decorarea domnului Corneliu Chișu, nr. 148 din
10 aprilie 2014.
22
Relatat nouă de către dl. Corneliu Chișu.
23
Tudor-Radu Tiron, Stemele familiei Kendeffy de Malomviz, în: „Herb. Revista Română de
Heraldică”, I (IV), nr. 1-2, 1999, nota 10.
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simbol al luptei antiotomane, întâlnit de pildă în stema familiei Berindei24 (Fig. 6); în
cazul blazonului Chișu, spada face referire la cariera sportivă a armigerului, acesta
fiind un fost campion la scrimă în România. Crezul creștin al acestuia este evidențiat
de o cruce malteză din argint. În fine, în cimier avem o reprezentare amintind, în
acelaşi timp, de heraldica transilvăneano-canadiană: dintr-un pod cu arcadele în
formă de frunză de stejar canadian iese o acvilă neagră, cu un inel în cioc și cu un
soare și o semilună broşând pe aripi. Dintre aceste simboluri, podul sugerează meseria
domnului Chișu, aceea de inginer, iar forma de frunză de arțar noua casă a familiei,
anume Canada25, 26 (Fig. 7), iar acvila este simbolul Transilvaniei native27 (Fig. 8),
inelul aducându-ne aminte de stema Huniazilor28 (Fig. 9). Domnului Chișu i-au fost
conferite și un stindard personal (Fig. 10) – unde culorile amintesc de steagurile
României, Ungariei, Italiei și Canadei, state în care a trăit acesta –, dar și o insignă
(Fig. 11), însemne heraldice des întâlnite în spațiul britanic.
III. John de Chastelain29 (Fig. 12).
După cum putem observa, generalul de Chastelain are un nume deloc
românesc, lucru care este firesc, dat fiind faptul că părinții săi au fost de origine
britanică. Însă generalul de Chastelain a fost născut la București în anii '30, din părinți
veniți în țară cu afaceri. Tatăl său, Alfred Gardyne de Chastelain a jucat un rol
important în spionajul Aliat din cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind parașutat în
1943 împreună cu un grup de britanici cu origini românești (Ivon Porter și Silviu
Mețianu) pentru a tatona trecerea României de partea Aliaților. Au fost însă capturați
în Teleorman și ținuți ca prizonieri de război într-un apartament din Capitală până la
momentul 23 August 1944, când au fost eliberați30. După război, Alfred Gardyne de
Chastelain ținea legătura cu politicienii români care se opuneau instaurării regimului
comunist. Amintim că una dintre „dovezile” acuzării în procesul lui Iuliu Maniu o
reprezenta un raport despre relațiile dintre acesta și de Chastelain 31 . Un lucru
interesant este că într-un interviu din anii '90, Regele Mihai spunea despre Alfred
Gardyne de Chastelain că vorbea atât de bine românește încât nu ți-ai fi dat seama că

Dan Cernovodeanu, Evoluția armeriilor Țărilor Române de la apariția lor și până în zilele
noastre (sec. XIII-XX), Brăila, Editura Istros, 2005, p. 283 și pl. XLIII, fig. 4.
25
CHA, Registration of the Arms and Supporters of Her Majesty The Queen in Right of
Canada, în: „Registru”, vol. IV, 15 martie 2005, p. 457.
26
Relatat nouă de către dl. Corneliu Chișu.
27
D. Cernovodeanu, op. cit., p. 156-174.
28
T.-R. Tiron, Din nou despre corbul cu inel în cioc. Reprezentări ale stemelor Hunedoreștilor
într-un manuscris al Bibliotecii de Stat Bavareze, în: „Sargetia”, VII, 2016, p. 261-266.
29
CHA, Grant of Arms, Supporters, Flag and Badge, with differences to Duncan John
Drummond de Chastelain, Amanda Jane de Chastelain, Kylie Margaret de Chastelain,
Meghan Jennifer de Chastelain, Bryn Macdonald de Chastelain, Kaitlin Lea de Chastelain
Finnigan and Kelly Marie Frances de Chastelain Finnigan, în: „Registru”, vol. VI, 15
septembrie 2017, p. 764.
30
Alesandru Duțu, Florica Dobre, Andrei Siperco, Pagini dintr-o istorie nescrisă: 1941-1945.
Prizonieri de război în România, în: „Magazin Istoric”, martie 1997.
31
Tatiana Pokivailova, Ioan Chiper, Procesul Maniu în arhivele de la Moscova, în: „Magazin
Istoric”, aprilie 2002, p. 48-49.
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e străin32. Revenind la fiul său, John de Chastelain, acesta a avut o strălucită carieră
militară în Armata Canadiană, ajungând chiar Șef al Statului Major al Canadei.
Cât despre stemă, aceasta nu are elemente pe care le-am putea considera
românești, dat fiind faptul că este bazată pe însemnele folosite deja de tatăl acestuia
și gravate pe o piesă de argintărie a familiei, adică un scut cu un turn33 (Fig. 13). În
schimb, observăm tenanții scutului, lucru rezervat în heraldica de inspirație britanică
doar nobililor sau oamenilor cu realizări extraordinare – cum ar fi poziția de Șef al
Statului Major în cazul de față. Generalului de Chastelain i-au mai fost conferite o
banieră (Fig. 14) și o insignă, heraldice (Fig. 15), dar și steme pentru descendenții
acestuia cu scuturi diferențiate după stilul și cutuma heraldicii britanice. Toate aceste
însemne heraldice au fost conferite pe aceeași diplomă (Fig. 16), rezultând un soi de
armorial al familiei.
IV. Paula Gornescu-Vachon34 (Fig. 17) și Auguste Georges Vachon35, 36
(Fig. 18).
Deși nu are o biografie așa de stufoasă ca cea a primelor două persoane,
doamna Gornescu-Vachon este un istoric român care a lucrat în trecut la Muzeul
Național de Istorie a României și, ajunsă în Canada, la Muzeul Canadian al
Civilizației, unde, împreună cu soțul dânsei, a reușit să strângă o colecție impresionantă de ceramică heraldică. Alt lucru ce merită menționat este faptul că domnul
Auguste George Vachon este un heraldist în cadrul Autorității Heraldice Canadiene37.
Stema are ca element central un scut clasic, în care ies în evidenţă capetele
de acvilă cruciată, acestea fiind inspirate, fără echivoc, după capul acvilei din stema
României (cea folosită între 1992 și 2016)38 (Fig. 19), cu precizarea că în locul aurului
din stema noastră de stat, în stema doamnei Gornescu-Vachon s-a folosit argintul. În
explicarea stemei, aflăm că cele trei capete amintesc de fapt de însemnele Principatului Valahiei, doamna Gornescu-Vachon fiind născută în fosta capitală a
acestuia – București. Cele două pene se referă la domeniile de studii principale ale
doamnei, anume istoria și filologia, gorunul din cimier transformând stema în însemn
„vorbitor”: „gorun → Gornescu”. Clopoțelul (numit în franceză „cloche à vache”)
amintește de numele soțului: Vachon. Ca o paranteză, armeriile acestuia au – pe lângă
suporți ai scutului (lucru de mare însemnătate, așa cum am mai spus) –, un element
românesc, anume un guler din ramuri de gorun în jurul gâtului bourului din cimier
(la fel cum gorunul din cimierul soției are un clopoțel).
V. Ramon Hnatyshyn39 (Fig. 20)
Joel Colton, Joseph Anderli, Warren Lerner, Alex DeGrande, A Conversation with King
Mikai of Rumania, interviu în cadrul programul „Rutherfurd Living History” al Universității
Duke, 11-12 februarie 1992.
33
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Governor General of Canada, The Officers and Heralds of Arms and their Armorial
Bearings, accesat: 04.07.2019.
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„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992.
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Chiar dacă nu are rezonanţă românească, acest nume ocupă un loc însemnat
în contextul abordării de faţă. Născut în Canada, Excelența Sa Ramon Hnatyshyn a
servit ca cel de-al 24-lea Guvernator-General al Canadei, fiind una dintre cele mai
importante figuri din rândul comunității ucrainene din Canada.
Blazonul, chiar dacă este cât se poate de britanic în stil, are un element având
directă legătură cu heraldica românească, anume – spune explicația oficială –,
tenantul din partea senestră este chiar „taurul bucovinean”. Precizăm că figura redată
în stema fostului Ducat al Bucovinei era un zimbru40 (Fig. 21), nu un taur, dar chiar
și această metamorfoză reprezintă un interesant exemplu asupra felului în care
heraldica schimbă și dă noi semnificații unor simboluri împământenite.
VI. Jerzy Franciszek Łucki41 [Fig. 22]
Originile domnului Łucki sunt autentic poloneze, iar armeriile sale n-ar fi
făcut obiectul acestui studiu dacă dânsul n-ar fi folosit chiar stema herbului polonez
Sas 42 (Fig. 23). Amintim cititorilor că acest blazon are o strânsă legătură de
Principatul Moldovei, dat fiind faptul că herbul Sas derivă din heraldica atribuită
fiului lui Dragoș I al Moldovei, care ca și tatăl său a domnit în principatul de la est
de Carpați43. De altfel, cazul domnului Łucki este interesant mai cu seamă pentru că
acesta nu a primit stemă nouă, ci i s-a recunoscut dreptul de a folosi un vechi însemn
de familie44. Dacă în heraldica britanică, ale cărei reguli sunt urmate şi în Canada,
coifurile nu sunt niciodată timbrate de o coroană, ci de un burlet, iată că în cazul
acestei steme poloneze coiful este timbrat direct de o coroană de nobil netitrat de pe
continentul european. Însă, pe cât de străină este stema de tradiţia armorială anglosaxonă, pe atât de britanice sunt cele două insigne heraldice conferite acestuia: penele
de păun ce trec prin coroana nobiliară (Fig. 24) (amintindu-ne cumva de insigna
Principelui de Wales - Fig. 25) sunt preluate din cimier, iar stelele din scut, având
dublă semnificație și unind moștenirea comunitară europeană (stelele dispuse în cerc)
de noua identitate canadiană (forma de fulg de nea formată între stele) (Fig. 26). În
fine, domnul Łucki – ca și generalul de Chastelain –, a primit o astfel de diplomă
bilingvă (Fig. 27) așa cum menționam la începutul studiului.
VII. Alexander Moșeanu45 (Fig. 28)
De astă dată avem de-a face cu un nume autentic românesc, dar un blazon cât
se poate de canadian, conferit și de această dată printr-o diplomă bilingvă (Fig. 29).
De altfel, pavilionul (Fig. 30) și insigna (Fig. 31) acestuia sunt elemente cât se poate
de occidentale, neîntâlnite în heraldica românească. Chiar dacă nu există nicio
Hugo Gerhard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Nach seiner kaiserlichen
und königlichen Apostolischen Majestät grossem Titel, Verlag von Anton Schroll & Co., Wien
1890, pl. IX, fig. 8.
41
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explicație oficială a semnificațiilor elementelor din această stemă, nu am găsit nimic
care să facă aluzie la moștenirea românească a locotenent-colonelului Moșeanu. În
acest context, merită spus că dânsul s-a înrolat ca voluntar în cadrul armatei (așadar,
încă un român care a făcut o frumoasă carieră militară în Canada), fiind numit
locotenent-colonel onorific al Regimentului 32 Semnale46. Pentru o perioadă de 20
de ani a fost și aghiotant al Guvernatorului de Ontario47.
VIII. John George Neu48 (Fig. 32)
Fiind unica prezență religioasă din această listă, părintele Neu s-a născut în
România într-o familie probabil de sași transilvăneni, după cum o arată patronimul
său (în germană, „neu” înseamnă nou). De altfel, între semnificațiile elementelor din
scut se remarcă și luna nouă, care ilustrează numele de familie al armigerului. Aceeași
semilună, precum și culoarea albastră a scutului amintesc de stema României, conform Registrului. Însă poate cea mai interesantă mobilă heraldică o reprezintă crucea
tripartită împletită care, pe lângă simbolistica creștină, mai face referire și la strămoșii
români ai părintelui Neu, care erau țesători.
IX. Virginia Shyluk49 (Fig. 33)
Despre a doua persoană de origine ucraineană din această listă nu am reușit
să aflăm alte informaţii, cu excepţia aceleia că avem de-a face cu o Damă a Ordinului
Sf. Ioan (cel britanic). Nici blazonul nu este foarte românesc, cu excepția castelului
din cimier care amintește de stema localității de baștină a strămoșilor ei, anume
Cernăuți50 (Fig. 34). Chiar dacă rozele din scut ne-au dus cu gândul la Bogdăneștii
Moldovei51, ele reprezintă de fapt odraslele armigerei.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Stema Baronilor Andrényi de Ghioroc.
Fig. 2 – Stema doamnei Barbara Brunnen-Zaharescu (heraldist: Bruce
Patterson, Saguenay Herald; pictor: Debra MacGarvie; caligraf: Judith Bainbridge).
Fig. 3 – Stema domnului Remus Jon Peter Zaharescu (heraldist: Bruce
Patterson, Saguenay Herald; pictor: Debra MacGarvie; caligraf: Judith Bainbridge).
Fig. 4 – Stema doamnei Désirée Barbara Ann Zaharescu (heraldist: Bruce
Patterson, Saguenay Herald; pictor: Debra MacGarvie; caligraf: Judith Bainbridge).
Fig. 5 – Stema maiorului Corneliu Emil Chișu (heraldist: Robert Black;
pictor: Linda Nicholson; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 6 – Detaliu din stema familiei Berindey.
Fig. 7 – Detaliu din stema Canadei (pictor: Cathy Bursey-Sabourin).
David Pugliese, Decoration for Bravery, Meritorious Service Decorations to be awarded
for military personnel: here is the list, în: „Ottawa Citizen”, 26 februarie 2018.
47
Canadian Migration Institute, Honourary Lieutenant-Colonel Alex Moseanu, SBStj, CD,
AdeC, GCSJ(J) ,GCStG, MOC, ORCB, accesat: 04.07.2019.
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CHA, Grant of Arms, în: „Registru”, vol. IV, 15 iulie 2003, p. 304.
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Ibidem, vol. VI, 15 februarie 2016, p. 588.
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Fig. 8 – Detaliu din stema Transilvaniei.
Fig. 9 – Detaliu din stema familiei Huniade.
Fig. 10 – Stindardul maiorului Corneliu Emil Chișu (heraldist: Robert Black;
pictor: Linda Nicholson; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 11 – Insigna maiorului Corneliu Emil Chișu (heraldist: Robert Black;
pictor: Linda Nicholson; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 12 – Stema generalului John de Chastelain (pictor: Bruce Patterson,
Herald Șef al Canadei; pictor: David Farrar; caligraf: Doris Wionzek).
Fig. 13 – Stema familiei de Chastelain.
Fig. 14 – Baniera generalului John de Chastelain (pictor: Bruce Patterson,
Herald Șef al Canadei; pictor: David Farrar; caligraf: Doris Wionzek).
Fig. 15 – Insigna generalului John de Chastelain (pictor: Bruce Patterson,
Herald Șef al Canadei; pictor: David Farrar; caligraf: Doris Wionzek).
Fig. 16 – Diploma de conferire a însemnelor heraldice ale generalului John
de Chastelain (pictor: Bruce Patterson, Herald Șef al Canadei; pictor: David Farrar;
caligraf: Doris Wionzek).
Fig. 17 – Stema doamnei Paula Gornescu-Vachon (heraldist: Auguste
Vachon, Saint-Laurent Herald; pictor: Hans Birk; caligraf: John Whitehead).
Fig. 18 – Stema domnului Auguste Georges Vachon (heraldist: Auguste
Vachon, Saint-Laurent Herald; pictor: Cathy Bursey-Sabourin, respectiv Cathy
Bursey-Sabourin; caligraf: Nancy Ellis, respectiv Suzzann Wright).
Fig. 19 – Detaliu din stema României.
Fig. 20 – Stema Excelenței Sale Ramon Hnatyshyn (heraldist: Robert D.
Watt, Herald Șef al Canadei; pictor: Cathy Bursey-Sabourin; caligraf: John
Whitehead).
Fig. 21 – Detaliu din stema Bucovinei.
Fig. 22 – Stema domnului Jerzy Franciszek Łucki (heraldist: Jerzy
Franciszek Łucki; pictor: Ilona Jurkiewicz; caligraf: Myriam Chesseboeuf).
Fig. 23 – Stema herbului polonez Sas.
Fig. 24 – Insigna domnului Jerzy Franciszek Łucki (heraldist: Jerzy
Franciszek Łucki; pictor: Ilona Jurkiewicz; caligraf: Myriam Chesseboeuf).
Fig. 25 – Insigna Principelui de Wales.
Fig. 26 – Insigna domnului Jerzy Franciszek Łucki (heraldist: Jerzy
Franciszek Łucki; pictor: Ilona Jurkiewicz; caligraf: Myriam Chesseboeuf).
Fig. 27 – Diploma de conferire a însemnelor heraldice ale domnului Jerzy
Franciszek Łucki (heraldist: Jerzy Franciszek Łucki; pictor: Ilona Jurkiewicz;
caligraf: Myriam Chesseboeuf).
Fig. 28 – Stema locotenent-colonelului Alexander Moșeanu (heraldist:
Alexander Moșeanu; pictor: Robert Létourneau; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 29 – Diploma de conferire a însemnelor heraldice ale locotenentcolonelului Alexander Moșeanu (heraldist: Alexander Moșeanu; pictor: Robert
Létourneau; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 30 – Pavilionul locotenent-colonelului Alexander Moșeanu (heraldist:
Alexander Moșeanu; pictor: Robert Létourneau; caligraf: Suzzann Wright).
Fig. 31 – Insigna locotenent-colonelului Alexander Moșeanu (heraldist:
Alexander Moșeanu; pictor: Robert Létourneau; caligraf: Suzzann Wright).
326

Fig. 32 – Stema părintelui John George Neu (heraldist: David Bowyer;
pictor: David Bowyer; caligraf: Karen Mackay).
Fig. 33 – Stema doamnei Virginia Shyluk (heraldist: Samy Khalid, Saguenay
Herald; pictor: Gordon Macpherson; caligraf: Shirley Mangione).
Fig. 34 – Stema Municipiului Cernăuți.
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL DUPĂ 80 DE ANI DE LA
APARIȚIA SA. GERMANIA NAZISTĂ ȘI UNIUNEA SOVIETICĂ.
CONSECINȚELE PENTRU BASARABIA
Anatolie POVESTCA1
WORLD WAR II AFTER 80 YEARS SINCE ITS ADVENT.
NAZY GERMANY AND THE SOVIET UNION.
CONSEQUENCES FOR BESSARABIA
ABSTRACT
The article briefly gives the opinion on the main culprits of the outbreak of World
War II and what were the consequences incurred by Bessarabia, as a result of the political
interests of the two dictators in the South East European area, with all the economic, social
and political effects. At a distance of years from those events the problem persists and continues to be the subject of discussion, dividing society and public opinion.
Keywords: war, international situation, secret agreement, dictator, deportations.

S-au împlinit 80 de ani de la declanșarea celui mai odios și mai distrugător
conflict pe care l-a cunoscut omenirea. Al Doilea Război Mondial a însemnat o
intensificare fără precedent a violenței, a distrugerilor uriașe și o mobilizare nemaiîntâlnită a resurselor părților beligerante. A dus la profunde transformări politice,
economice, demografice și sociale pe întreg continentul european. Există opinii
diferite în rândul istoricilor referitor la începutul acestui conflict. Conform unor
păreri, războiul a început mult mai devreme: în Asia și Africa, odată cu invazia
japoneză în China – Incidentul de la Mukden (1931); invazia italiană în Etiopia
(1935); Masacrul de la Nanking (1937) și luptele de la Halhin Gol (mai-septembrie
1939).
În istoriografia contemporană este acceptată oficial ca dată de început a celui
de-Al Doilea Război Mondial ziua de 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei
de către Germania nazistă și Declarațiile de război ale Angliei și Franței adresate
Germaniei pe 3 septembrie 1939. Sfârșitul războiului oficial este considerat 2
septembrie 1945, cu capitularea formală a Japoniei, cu toate că există istorici ce
consideră sfârșitul războiului odată cu încheierea Armistițiului din 14 august 19452.
Cercetător științific, sector Istorie Modernă și Contemporană, Muzeul Național de Istorie a
Moldovei, Chișinău; e-mail: a_povestca@mail.ru.
2
Referitor la tratarea subiectului dat, relativ la poziția istoriografiei engleze și franceze,
informație mai amplă găsim la istorici precum: A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea
război mondial, București, 1999; James L. Stokesbury, Scurtă istorie a celui de-al doilea
război mondial, București, 1993; Jaques de Launay, Mari decizii ale celui de-al doilea război
mondial. 1939-1942, vol. I, București, 1988; Pierre Lilza, Serge Berstein, Istoria secolului
XX. Sfârșitul lumii europene. 1900-1945, vol. I, București, 1998; Andrew Roberts, Furtuna
războiului. O nouă istorie a celui de-al doilea război mondial, București, Editura Litera, 2013.
1
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Uniunea Sovietică se alătură Germaniei la 17 septembrie 1939, anunțând că intervine
în Polonia pentru a-i apăra pe ucraineni și beloruși, care locuiau în părțile estice ale
Poloniei, deoarece statul polonez se prăbușise în fața atacului Germaniei și nu mai
putea oferi siguranță cetățenilor săi, contribuind prin acest pas la distrugerea ca stat
și radierea Poloniei de pe harta politică a lumii. Aceasta este data neoficiala a intrării
Uniunii Sovietice în război, însă nu de partea coaliției anti-germane, ci în alianță cu
Germania nazistă contra acesteia, momentul culminând la 22 septembrie 1939, cu
organizarea unei parade militare a trupelor sovieto-germane la Brest-Litovsk. O
paradă aproape necunoscută în istorie, ale cărei imagini au ieșit cu greu din arhivele
germane (Fig. 1-11, după: historice.ro/pactul-ribbentrop-molotov-și-parada-comunăsovieto-nazistă-din-brest-litovsk/).
Se cuvine subliniat faptul că Anglia și Franța au declarat război Germaniei,
dar nu au procedat la fel și față de Uniunea Sovietică, fiind preocupați de menținerea
unor relații amicale cu Moscova. Declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial
prin atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939 de către Germania nazistă și intrarea
Armatei Roșii pe teritoriul polonez la 17 septembrie 1939, crease o situație deosebită
pentru Europa, după cum sfârșitul acestei conflagrații a creat o situație internațională
delicată pentru națiunile europene. Această acțiune a fost întreprinsă de sovietici și
germani în baza Pactului sau Tratatului de neagresiune cunoscut drept Pactul
Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939, însoțit de un Protocol Adițional
Secret (Doc. 1-3)3.
Semnarea acestui tratat a avut loc grație unei ședințe secrete a conducerii
Uniunii Sovietice, din 19 august 1939, unde Stalin a expus argumentele în favoarea
semnării unui tratat cu Germania nazistă în detrimentul tratatului cu englezii și
francezii4.
Tratatul de neagresiune sovieto-german reprezintă o înțelegere între aceste două state,
alcătuit în două exemplare în original, în limbile germană și rusă. Compus din 7 articole,
încheiat pe un termen de 10 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 ani după expirarea
termenului. A intrat în vigoare imediat după semnare, urmând să fie ratificat de ambele state.
Sovieticii au ratificat tratatul pe 30 august 1939. În esență nu era nimic altceva decât un simplu
tratat ca și multe alte tratate semnate în perioada interbelică de către statele europene.
Acordul Adițional Secret, compus din 4 articole, reprezintă o anexă secretă a
Tratatului de neagresiune sovieto-german, prin care părțile semnatare își delimitau sferele de
interese în Europa de Est. Art. 1, geografic se referea la partea de Nord-Est a Europei, cu
interesele ambelor state în Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania. Art. 2, cu referință la partea
centrală a Europei (problema Poloniei), cu fixarea granițelor de-a lungul râurilor Narew,Visla
și San. Art. 3, referitor la Sud-Estul Europei, partea sovietică subliniază interesul pe care-l
manifestă pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres politic față de aceste
teritorii. Art. 4 - Acest protocol va fi considerat de ambele părți ca strict secret.
Modificări la Acordul Adițional Secret din 23 august 1939, înfăptuit la Moscova
la 28 august 1939. Reprezintă claritatea făcută la art. 2, care fixa frontiera dintre Germania și
Uniunea Sovietică conform liniei de demarcațiune a râurilor Pissa, Narew, Visla și San.
4
Deși Uniunea Sovietică a purtat negocieri cu democrațiile occidentale, Stalin a preferat să
încheie un tratat cu Hitler. Încheierea unui tratat cu Puterile Occidentale, însemna un conflict
iminent cu Germania nazistă, un război pentru care sovieticii nu erau pregătiți. Pe de o altă
parte, Hitler pe lângă pace mai oferea și teritorii. Un pact cu Germania nazistă proteja interesele sovieticilor, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp.
3
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Unii istorici consideră această zi drept preludiul începutului celui de-Al
Doilea Război Mondial5.
Conform istoriografiei sovietice, Uniunea Sovietică participă în Al Doilea
Război Mondial din 22 iunie 1941, atunci când Germania declară război URSS,
cunoscut în istorie drept Marele Război pentru Apărarea Patriei. Paradoxal, însă,
conform acestor afirmații soldații germani și polonezi decedați în septembrie 1939
au participat la operațiile militare din cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe
când soldații sovietici decedați în Polonia nu au participat la operațiile militare din
cadrul aceluiași război. În tot acest interval de timp (1 septembrie 1939-22 iunie
1941), se considera că sovieticii au promovat o politică de neutralitate pe plan
internațional6.
Neutră fiind pe 30 noiembrie 1939, Uniunea Sovietică declanșează operațiuni
militare contra Finlandei. Războiul sovieto-finlandez a durat până pe 13 martie 1940.
Dacă respectăm această logică, Germania nazistă, convinsă că Franța și Anglia nu
vor declanșa operații militare contra ei, a fost la fel de neutră atunci când a invadat
Danemarca și Norvegia în aprilie 1940. În mai declanșează ofensiva în Vest, ocupând
Belgia, Olanda, Luxemburg și Franța. Din august până în octombrie 1940, Germania
este antrenată în bătălia pentru Anglia 7 . Observăm că acțiunile desfășurate demonstrează clar că faptele întreprinse de Uniunea Sovietică au fost identice cu
acțiunile întreprinse de Germania nazistă, însă vinovată s-ar face de declanșarea
conflictului doar Germania nazistă8.
De fapt, cele două mari puteri totalitare și-au delimitat sferele de influență în
Europa, de la Marea Baltică la Marea Neagră, cu prețul subjugării unor popoare și al
desființării sau mutilării unor state suverane 9 . Înțelegerea a permis germanilor
Anatol Petrencu, Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini, Chișinău, Editura
Cartdidact, 2011, p. 297.
6
Gavril Popov, profesor universitar, dr. hab., rector al Universității Internaționale din
Moscova, fost primar al orașului Moscova, la Conferința Internațională desfășurată între 1617 aprilie 2010, cu tematica Al doilea război mondial. Împotriva istoriei falsificate de Stalin,
propunea o altă viziune, o altă înțelegere a războiului: cea reală, nu cea impusă de Stalin.
Tezele sale sunt rezumate în șase idei de bază (vezi: www.sovsekretno.ru/articles/id/2484,
accesat: 05.03.2019).
7
Emilian Bold, Răzvan Ovidiu Locovei, Relațiile româno-sovietice 1918-1941, Iași, Editura
Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 284.
8
Victor Suvorov, unul dintre agenții spionajului militar sovietic, contrazice opinia pe larg
acceptată, conform căreia Germania nazistă a atacat pe neașteptate URSS la 22 iunie 1941. El
susține ideea că Stalin plănuia să invadeze teritoriile controlate de germani în iulie 1941.
Nenumăratele documente la care autorul a avut acces și analiza minuțioasă a desfășurării
luptelor, a tehnicii militare utilizate și a pregătirilor din spatele frontului vin să confirme
ipoteza lui Suvorov privind adevăratul instigator al celui de-Al Doilea Război Mondial, în
Mărturia unui spion condamnat la moarte. Spărgătorul de ghiață. Cine a declanșat al doilea
război mondial, Iași, Editura Polirom 2010; Andrei Groza, U.R.S.S. instigatorul celui de-al
doilea Război Mondial, Chișinău, 2018.
9
Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia. Culegere de documente,
Chișinău, Editura Universitas, 1991, p. 5-7; pentru detalii, mai vezi: Emilian Bold, Ilie Seftiuc,
Pactul Ribbentrop-Molotov și implicațiile internaționale, Ediția a II-a revăzută și adăugită,
Iași, Editura Casa Editorială Demiurg, 2010; Laurențiu Constantiniu, Uniunea Sovietică între
5
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ocuparea celei mai mari părți a continentului european, a permis accesul la resursele
materiale și umane care au întărit mașinăria de război germană, a dat Wehrmachtului o bogată experiență de luptă pentru viitoarea operațiune Barbarossa. Dacă pentru
Germania nazistă esențială era asigurarea spatelui în perspectiva războiului cu Franța
și Anglia, atunci pentru Uniunea Sovietică era important să-și extindă cât mai mult
în Europa frontierele, obținând teritoriile pe care Imperiul Rus le deținuse altădată,
mizând și pe evitarea pentru o perioadă cât mai îndelungată a confruntării militare
sovieto-germane pe care o considerau inevitabilă10.
Politica marilor puteri a fost întotdeauna dominată de propriile interese, iar
interesul generează noi reglementări și de fiecare dată pe seama statelor mici. Pactul
Ribbentrop-Molotov a creat României (în componența căreia se afla Basarabia) o
situație internațională de o gravitate fără precedent. Întregul sistem de alianțe și
acorduri pe care se sprijinea securitatea statului, migălos creat în perioada interbelică,
fusese anulat11. Din acel moment, după cum a remarcat Viorica Moisuc, cele ce au
urmat pentru România până în vara anului 1940 „nu au fost decât încercări disperate
de a temporiza revizuirea” 12 . Franța, principalul partener și aliat internațional, în
cazul că ar fi dorit să-și mențină obligațiile luate față de România prin garanțiile din
aprilie 1939, cu semnarea Armistițiului din 22 iunie 1940, alarmează atât Uniunea
Sovietică13, cât și România, care a înțeles că odată cu mobilizarea Angliei, pregătită
obsesia securității și insecurității, București, Editura Corint, 2010; Ion Șișcanu, Raptul
Basarabiei: 1940, Chișinău, Editura Ago-Dacia, 1993; Diplomația cotropitorilor. Repercusiunile ei asupra Basarabiei și Bucovinei de Nord. Culegere de documente, editor A.
Blanovschi, Chișinău, Editura Universitas, 1992, p. 126.
10
Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1998, București, Editura Semne, 1998, p. 102.
11
Prin semnarea Protocolului Adițional Secret, Uniunea Sovietică a încălcat față de România:
- Pactul Briand-Kellogg, semnat la 27 august 1928, care condamna recurgerea la război
pentru reglementarea diferendelor internaționale și stipula renunțarea la război ca instrument
de politică națională în relațiile dintre statele contractante; - Protocolul de la Moscova din 9
februarie 1929 prin care se urgenta intrarea în vigoare a Pactului Briand-Kellogg și angajamentul sovieticilor de a nu recurge la război în soluționarea litigiilor existente; prevederile Convenției de la Londra din 3 iulie 1933, privind definirea agresorului, având
menirea de a asigura tuturor popoarelor inviolabilitatea teritoriilor țării lor.
12
Viorica Moisuc, Considerații privind procesul izolării politice a României pe plan internațional, în vol. „Probleme de politică externă a României. 1918-1940”, București, 1988, p.
279; vezi și Veaceslav Stăvilă, De la Basarabia românească la Basarabia sovietică, 19391945, Chișinău, Tipografia Centrală, 2000, p. 22-36.
13
Armistițiul semnat de Franța a alarmat Uniunea Sovietică, care spera la un război de uzură,
de lungă durată între aceste puteri, dând peste cap planul sovieticilor. Strategic și logic ar fi
fost mai reală intrarea sovieticilor în război alături de Anglia și Franța în perioada mai 1940,
atunci când existau condiții mult mai prielnice față de cele din iunie 1941. Germania avea
concentrate la granița de est forțe mult mai inferioare față de forțele sovieticilor și-n eventualul
atac venit de la Est, Germania ar fi fost impusă să lupte pe două fronturi, însă cu totul în alte
condiții. Sovieticii n-ar fi fost nevoiți să ceară insistent de la aliați deschiderea celui de-al
doilea front, așa cum au făcut-o din 1941 până în 1944, el fiind deschis deja în 1940 și soarta
războiului Doi Mondial ar fi fost cu totul alta. Acest fapt demonstrează încă o dată că Tratatul
de neagresiune și Acordul Adițional Secret au favorizat Germania în acțiunile sale, fiind menit
să-i dea undă verde în „problema poloneză”, să-i combată pe aliații occidentali (Anglia și
Franța), fără să fie amenințată cu o intervenție sovietică și un război pe două fronturi, ba din
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să facă față acțiunilor militare din partea Germaniei, orice apel în vederea unui sprijin
din partea Angliei și Franței devenea inutil împotriva unei eventuale agresiuni
sovietice. Totodată, orice ajutor care ar fi putut veni din partea Germaniei în favoarea
României, la o eventuală agresiune sovietică în privința Basarabiei, era blocat de
punctul 3 al Protocolului Adițional Secret, care se referea nemijlocit la România,
specificând: „În privința Europei Sud-Estice partea sovietică subliniază interesul pe
care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres politic
față de aceste teritorii”. A fost nevoie de 50 de ani pentru ca autoritățile să recunoască
oficial existența și autencititatea acestui tratat, iar fiecare dintre brutalele sale anexiuni fiind considerate de sovietici drept acțiuni juste și de eliberare14, și alți 30 de
ani pentru ca într-un sfârșit să publice în original documentele Pactului RibbentropMolotov și cele ale Protocolului Adițional Secret, recunoscându-se astfel, indirect,
ocupația acestor teritorii15.
Notele ultimative sovietice au luat prin surprindere guvernul român. În
condițiile totalei izolări internaționale și în fața declanșării unui război pe mai multe
fronturi, pentru a nu împărtăși aceeași soartă cu Polonia, dar în sens invers – invadată
mai întâi de sovietici și apoi de germani –, s-a hotărât evacuarea Basarabiei16.
Sovieticii au smuls din trupul României un teritoriu cu o suprafață de 50.509
km2 (dintre care 44.500 km2 reprezentând teritoriul Basarabiei, restul revenind
Bucovinei de Nord și ținutului Herța), cu o populație de 3.776.309 locuitori. Ocuparea Basarabiei a generat și alte drame pentru poporul român. Teama represaliilor a
generat un flux masiv de emigranți. În jur de 300.000 de cetățeni au părăsit aceste
locuri, refugiindu-se în România, alte peste 80.000 de etnici germani au fost evacuați
cu ajutorul oficialităților din Germania.
Ungaria și Bulgaria, stimulate de împărțirea teritorială a Cehoslovaciei și de
cedarea Basarabiei, puneau deschis problema dezmembrării teritoriale a României,
rapturile continuând cu Dictatul de la Viena din 30 august 1940, când Ungaria ocupă
Nord-Vestul Transilvaniei, iar Bulgaria, prin Tratatul de la Craiova din 7 septembrie
1940, încorporează județele Durostor și Caliacra.
Basarabenii, timp de decenii, au fost și continuă să fie hrăniți cu minciuni și
povești de genul beneficiului adus de regimul sovietic, uitându-se intenționat de acele
fenomene nefaste care ne-au marcat profund identitatea: teroarea adusă de armata
sovietică, foametea organizată, genocidul, lagărele de concentrare, deznaționalizarea,
sărăcia, nedreptatea socială, minciuna – efecte ale unuia și aceluiași regim totalitar
comunist.
La 2 august 1940, Sovietul Suprem al URSS a adoptat legea cu privire la
„Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești”, ce constituia un act de
dezmembrare a teritoriului Basarabiei și părții de Nord a Bucovinei, un act nelegitim,
contra, făcând toate acțiunile cunoscute cu acordul Uniunii Sovietice. Vinovați în acțiunile
întreprinse fiind ambele state în egală măsură.
14
Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent,
Iași, Editura Polirom, 2008, p. 15.
15
La 20 august 2019, Federația Rusă publică la Moscova în cadrul unei expoziții tematice
dedicate războiului doi mondial, cu genericul „Anul 1939. Izbucnirea celui de-al doilea război
mondial”, documentele Pactului Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939.
16
I. Șișcanu, op. cit., p. 51-52.
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datorită faptului că a fost adoptat fără a se lua în considerare dorința populației locale.
Astfel, şase judeţe din teritoriul Basarabiei – Bălţi, Tighina, Chişinău, Cahul, Orhei
şi Soroca –, şi alte şase raioane din cele 14 aflate în componenţa Republicii Autonome
Sovietice Socialiste Moldoveneşti – Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Camenca,
Râbniţa şi Slobozia –, au fost unite în cadrul noii republici unionale – Republica
Sovietică Socialistă Moldovenească. În acelaşi timp, teritoriile româneşti ale
Nordului Bucovinei, ținutului Herţa şi Sudului Basarabiei, în baza aceluiaşi scenariu,
au fost incluse în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. La 4
noiembrie 1940, Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice emite „Decretul
cu privire la stabilirea granițelor între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, act
normativ prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea
dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la Uniunea Sovietică17.
După 2 august 1940, se intensifică procesul de comunizare a economiei prin
naționalizarea băncilor (6 iulie 1940) și naționalizarea pământului (15 august 1940),
la sate fiind aplicată politica comunismului de război. Apoi se trece la colectivizarea
pământului naționalizat18, începe promovarea și aplicarea în practică a noțiunii de
„popor moldovenesc”, diferit de poporul român, care din punct de vedere etnic este
mai aproape de popoarele slave; se crează un stereotip că românii de la Est de Prut
sunt diferiți de românii rămași în granițele istorice. Propaganda sovietică intenționa
prin aceasta să distrugă conștiința națională a basarabenilor de apartenență la un
singur popor, poporul român, oferindu-le în schimb o educație nouă în spirit sovietic.
Astfel, din februarie 1941 este interzis alfabetul latin, fiind înlocuit cu cel chirilic, din
martie 1941, în mod arbitrar, toți basarabenii au fost lipsiți de cetățenia română,
fiindu-le impusă cetățenia sovietică. A fost interzisă folosirea etnonimului „român”
și a glotonimului „limba română”. S-au modificat actele de stare civilă, unde în loc
de „român” s-a utilizat un nou termen, „moldovan”. Procesul „deromânizării” și
„moldovenizării” se făcea concomitent.
Violența sovietică este în aceeași măsură egală cu violența nazistă. Doar că
regimul nazist, care a pierdut războiul, a fost folosit la maxim și în beneficiul
sovieticilor. Istoria, presa, cărțile de educație patriotică, manualele școlare, filmele
documentare și cele artistice demonstrau cu exces de zel violențele comise de regimul
nazist, elogiindu-l în schimb pe cel sovietic. De fapt toată această propagandă se făcea
pentru a ascunde crimele din propriul sistem, mult mai odioase, în proporții mult mai
mari și în forme mult mai barbare. Sistemul lagărelor de concentrare, ca măsură de
constrângere și reducere la tăcere a oponenților politici, a fost preluată de naziști de
la sovietici19. Condițiile de întreținere a deținuților în lagărele și în penitenciarele
Ioan Scurtu, Gheorghe I. Ioniță, Ștefania Dinu, Ocuparea Basarabiei de către armata roșie.
Statutul Basarabiei în cadrul Uniunii Sovietice, în vol. „Istoria Basarabiei. De la începuturi
până în 1998”, București, Editura Semne, 1998, p. 202-227.
18
A. Petrencu, Raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ținutul Herța. Prima ocupație
sovietică (1940-1941), în: „Revista de Limbă Română”, XXII, nr. 5-6, 2012.
19
Noțiunea de „lagăr de concentrare” este utilizată pentru lagărele Germaniei naziste în
perioada 1935-1945. Pentru lagărele socialiste se utilizează noțiunea „lagăr de muncă”.
Primul sistem organizat și permanent de lagăre pentru „dușmanii de clasă ai poporului”, apare
începând cu anul 1918 în Rusia bolșevică, sub numele de „Gulag”. Administrarea lagărelor
era sub controlul nemijlocit al poliției politice sovietice.
17
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sovietice erau mult mai nemiloase decât cele naziste. Deținuții erau privați de orice
drepturi cetățenești și li se neglija orice calitate umană. Termenii de condamnare la
sovietici erau cu mult mai mari decât la naziști. Uniunea Sovietică întrecea Germania
nazistă prin numărul, dimensiunea și brutalitatea activității lagărelor și pușcăriilor.
Se estimează că numărul românilor care au suferit de pe urma regimului totalitar
comunist, ca urmare a anexării teritoriale din 1940, în urma celor trei valuri de
deportări 20 , ar fi de circa 550.000 persoane, a foametei organizate 21 la 300.000
La baza deportărilor au stat motive ideologice și de securitate militară. În liste au fost incluși
primarii satelor care aveau gospodării-model și o puternică autoritate, și susținere din partea
sătenilor, intelectualitatea (învățătorii, preoții, foștii funcționari și demnitari de stat), mari
comercianți și proprietari de imobile, militari suspectați de colaborare cu statul român, au fost
cei dintâi care au avut de suferit de pe urma noului regim totalitar. Alexandru Moșanu, întrun raport susținut în cadrul Conferinței internaționale „Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia”, organizată la Chișinău în zilele de 26-28 iunie 1991, afirma:
„Numai în județele Cernăuți, Chișinău, Cetatea Albă și Bălți în perioada 28 iunie-4 iulie 1940
au fost arestați 1.122 persoane”. Alte peste 300.000 de români au fost recrutați forțat la
muncile din minele și uzinele din Donbas, Kuzbas, Kazahstan, Karaganda.
Primul val de deportări, din 12-13 iunie 1941. Din Basarabia, în 1.315 vagoane
marfare, au fost ridicate 18.392 persoane, dintre care 4.507 din considerente politice și cu
dosare penale. Din Bucovina au fost ridicate 11.447 persoane, dintre care 972 din considerente
politice și cu dosare penale. În total au fost ridicate 29.839 persoane; vezi Ion Varta,
Deportările în masă din RSS Moldovenească din 13-16 iunie 1941. Studiu. Documente
desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova, Chișinău, Editura Litera, 2011.
Al doilea val de deportări, din 5-6 iulie 1949, purtând denumirea cifrată „Iug”
(„Sud”). Au fost ridicate 11.293 familii (7.620 familii considerate chiaburi și 3.673 familii
acuzate de colaboraționism, apartenențe la partide politice ostile statului sovietic), cuprinzând
35.796 persoane, dintre care 9.864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii (vezi: I. Varta,
Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operațiunea „Sud”. Studiu.
Documente, vol. I, Chișinău, Editura Litera, 2011; Idem, Deportările în masă din RSS
Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Studiu. Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS
ale Republicii Moldova, Chișinău, Editura Litera, 2011; Elena Postică, Maria Praporșcic, Vera
Stăvilă, Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Chișinău, Editura
Știința, vol. I, 1999; Elena Postică, Vera Belous, Vera Stăvilă, Cartea memoriei. Catalog al
victimelor totalitarismului comunist, Chișinău, Editura Știința, vol. II, 2001; Idem, Cartea
memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. III, Chișinău, Editura Știința,
2003; Idem, Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. IV,
Chișinău, Editura Știința, 2005.
Al treilea val de deportări, din 1 aprilie 1951, purtând denumirea cifrată „Sever”
(„Nord”). Au fost ridicate 723 familii, cu un număr total de 2.617 persoane, dintre care 808
bărbați, 967 femei și 842 copii, considerați fiind membri ai sectei Martorii lui Iehova; vezi: A.
Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, Românii în Gulag. Memorii. Mărturii.
Documente, vol. I, Chișinău, Tipografia Balacron, 2014.
21
Pe durata anilor 1946-1947, în timpul foametei provocată de politica sovietică, violența
puterii se manifesta în legătură cu strângerea produselor agroalimentare din gospodăriile
țărănești. Țăranii erau terorizați, cerându-li-se îndeplinirea unor obligațiuni exagerate de
predare a cotelor la stat. Pe această cale au fost trase la răspundere penală 15.500 persoane în
anul 1946, 21.707 persoane în 1947 și 6.903 persoane în prima jumătate a anului 1948; despre
toate acestea, vezi: Golod v Moldove. 1946-1947 [Foametea în Moldova. 1946-1947],
Chișinev, 1993; Victor Isac, Anii grei ai colectivizării, Chișinău, 1990; Valeriu Pasat, Trudnîe
20
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persoane, a recrutărilor forțate pentru munca în diversele regiuni ale Uniunii
Sovietice la 160.000 de persoane. În total, au avut de suferit peste un milion de
cetățeni români22.
Pentru cei ce nu înțeleg, de ce acei care astăzi elogiază pe cei care în trecut
au săvârșit atrocități și care au suferit din cauza regimului bolșevic, știința a
„demonstrat” că între călău și victimă se stabilește o legătură stranie, care are numele
de „Sindromul Stockholm”.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1-2 – Generalul german Heinz Guderian și generalul sovietic Semion
Krivoșein în fața trupelor salutând svastica, în timpul paradei militare din 22 septembrie 1939, Brest-Litovsk.
Fig. 3-7 – Momente din timpul paradei militare din 22 septembrie 1939,
Brest-Litovsk.
Fig. 8-11 – Prietenia sovieto-nazistă, 22 septembrie 1939, Brest-Litovsk.
Fig. 12 – Tratatul de neagresiune dintre Germania și Uniunea Sovietică.
Fig. 13 – Acordul Adițional Secret din 23 august 1939.
Fig. 14 – Modificări la Acordului Adițional Secret din 23 august 1939.

stranițî istorii Moldovî 1940-1950 [Pagini dificile ale istoriei Moldovei 1940-1950], culegere
de documente, Moscova, Editura Terra, 1994, p. 65-137.
22
I. Scurtu, C. Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut și Nistru, București, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, 1992, p. 114; V. Pasat, Calvarul. Documentarul
deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești. 1940-1950, ROSSPEN, 2006; I. Șișcanu,
Desțărănirea bolșevică în Basarabia, Chișinău, Editura Adrian, 1994, p. 449.
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FRONTIERA DE LA PRUT ÎN PERIOADA POSTBELICĂ
(ASPECTE ISTORICO-ETNOLOGICE)1
Valentin ARAPU2, Radu DAN3
THE BORDER ON THE RIVER PRUT IN THE POST-WAR PERIOD
(HISTORICAL AND ETHNOLOGICAL ASPECTS)
ABSTRACT
The border on the River Prut is a direct result of military aggression and territorial
expansion of the Russian Empire, succeeded by the USSR. The Soviet occupation of
Bessarabia separated the Romanians from both sides of the River Prut, imposing numerous
social, economic, cultural and spiritual restrictions. Communist authorities from the USSR
created a secure border regime on the River Prut, comparable to the fortifications of the
Soviet camps. The frontier on the River Prut disturbed the traditional course of life in the
villages of the Prut Valley, restricting their rights and freedom of movement, their daily
habitat, economic practices, spiritual and cultural activities. Paradoxically, the securing and
militarization of the border between two socialist states, Romania and the USSR, was
accompanied by a fierce Soviet propaganda on the inviolability of the border, provided by the
border guards supported by the citizens of the localities on the Bessarabian side of the Prut.
The institutionalization of the border included multiple technical barriers, pickets and border
posts, while the symbol of the separation of the brothers on both sides of the River Prut, that
lasted for decades, became the barbed wire that was dismantled only in 2010. In the Prut
Valley communities, many myths on border issues persisted, and after the fall of communism,
a process of demythization and creation of new myths, inspired by the new realities of life on
the European Union border, followed. The River Prut continues to separate Romanians from
its both sides geographically, while at the same time bringing them closer spiritually,
culturally, but less economically. At the moment, the will of Romanians on the both sides of
the River Prut, as an emanation of the sovereignty of the people, is a priority and is determinative, and on it will depend the way and the terms when the River Prut will return to its
natural state of inland waterway within the reunified Romanian space.
Keywords: border, Prut, tsarist aggression, soviet aggression, institutionalization,
border guards, mythicization, demythization, demilitarization, Romania, Republic of
Moldova.
Acest studiu a fost elaborat în cadrul Proiectului „Memorie, identitate și comunitate. Studii
de istorie orală pe Valea Prutului în România și Republica Moldova”. Proiectul D2/c/60 din
28.06.2018 a fost implementat de către Asociaţia de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia”
cu sprijinul Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni. Unele idei din acest studiu au fost
expuse în formă de teze la următoarele foruri științifice: Simpozionul „Marea Unire de la
Marea Neagră” (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, 26-28 octombrie 2018);
Conferința Națională „Comunismul Românesc”, ediția a IX-a (28-29 martie 2019, București,
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în parteneriat cu Universitatea din
București și Fundația Conrad Adenauer).
2
Cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Chișinău; e-mail: valarapu@gmail.com.
3
Doctorand în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.
1
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Formularea problemei. În istoria umanității sursele de apă au constituit
elemente esențiale în constituirea și evoluția comunităților umane. Fluviile au oferit
oamenilor apă potabilă, hrană vegetală și animalieră, servind în calitate de transport
și de bariere naturale în calea invadatorilor. Râul Prut4 a jucat un rol important în
viața comunităților umane din preistorie până în zilele noastre. În epoca medievală
Prutul a fost navigabil, servind în calitate de rută fluvială comercială internă și de
tranzitare a Țării Moldovei pentru negustori, călători, diplomați străini. În secolul al
XVIII-lea, Prutul juca un rol important în economia principatului. În partea de jos,
spre vărsare, până la Leova, Prutul era navigabil „pentru ambarcațiuni mici în orice
timp”. În perioada de creștere a apelor Prutul era navigabil aproape pe toată întinderea
sa5. În urma anexării Basarabiei în 1812 de către Imperiul Rus, Prutul a devenit râu
de frontieră, pentru ca, în interbelic, să revină la starea sa firească pentru românii de
pe ambele maluri. În perioada postbelică, Prutul i-a separat pe români în pofida
faptului că aceleași regimuri comuniste dominau la București și Chișinău. După
căderea comunismului lucrurile au evoluat în dependență de conjunctura internă și
internațională, oscilând de la o deschidere nemaipomenită din anii ʼ90 până la o
tensionare provocată de guvernarea comunistă de la Chișinău în timpul evenimentelor
din aprilie 20096.
Sursele istorice. Problema frontierei de pe Prut în perioada postbelică rămâne a fi una complexă care necesită o abordare interdisciplinară și pluridisciplinară
în baza investigării a multiple tipuri și genuri de surse istorice. În acest context neam bazat pe documentele oficiale ale autorităților sovietice7, actele juridice8, sursele

Râul Prut („Porata” - „trecătoare”, în limba sciților), izvorăște din Galiția orientală, din
Muntele Cerna-Gora, aflat pe versantul nord-estic al Carpaților Păduroși. Prutul are o lungime
de 953 km, adâncimea variază de la 1,50 la 1,60 m, iar lățimea de la 80 la 120 m (Dumitru I.
Ionescu, Navigația pe Prut până la Primul Război Mondial, în: „Revista istorică. Serie nouă”,
tom. VII, nr. 7-8, 1996, p. 621).
5
Leonid Boicu, Încercări de navigabilizare a râurilor moldovenești în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în: Leonid Boicu, „Scrieri istorice alese”, Ediție și studiu introductiv de
Dumitru Vitcu, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2001, p. 59.
6
Autoritățile comuniste din Republica Moldova au introdus obligativitatea vizelor pentru cetățenii României, dispunând și expulzarea ambasadorului României, Filip Teodorescu (Vitalie
Călugăreanu, Vize pentru români! Voronin a expulzat ambasadorul României din Republica
Moldova,
în:
https://www.dw.com/ro/vize-pentru-rom%C3%A2ni-voronin-a-expulzatambasadorul-rom%C3%A2niei-din-republica-moldova/a-4162413, accesat: 02.07. 2019).
7
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР «Об утверждении Положения об охране
государственных границ Союза ССР» (15.06.1927), în; http://shieldandsword.mozohin.ru/
documents/statement_border15627.htm (accesat: 15.08.2018); Об утверждении Положения об охране государственной границы Союза ССР (05.08.1960), în http://
shieldandsword.mozohin.ru/documents/statement_border5860.htm (accesat: 15.08.2018).
8
Закон СССР о государственной границе СССР (24.11.1982), în http:// shield
andsword.mozohin.ru/documents/law_border241182.htm (accesat: 15.08.2018).
4
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orale 9 , scrierile memorialistice 10 , tratatele și acordurile diplomatice 11 , materialele
presei periodice12, lucrările publicistice13, mărturiile fotografice. Importanța interviurilor realizate în localitățile de pe Valea Prutului rezidă din necesitatea unor
cercetări multidimensionale, interdisciplinare și pluridisciplinare a trecutului și
prezentului localităților amplasate pe ambele maluri ale Prutului. Autorii acestui
studiu au realizat interviuri în localitățile Ungheni, Costuleni, Leușeni, Corpaci (toate
în Republica Moldova) și în comuna Costuleni (România). Informații relevante în
domeniile specificate în chestionare ne-au fost oferite de către Gheorghe Ambroci14,
Vasile Iucal 15 , Dumitru Verdianu 16 , Vera Leva 17 , Elena Bobu 18 , Victor Crudu 19 ,

Interviuri realizate în lunile iulie-noiembrie 2018 în localități de pe ambele maluri ale
Prutului.
10
В. Лепешкин, В степи под Кагулом. Воспоминания бывшего пограничника, Кишинёв,
Издательство „Картя Молдовеняскэ”, 1965, 116 с.
11
Aurel Preda-Mătăsaru, Tratate de Relații internaționale moderne și contemporane (16481947), București, Lumina Lex, 2001.
12
Constantin Olteanu, Un hectar de umbră pentru Ioviță, în: „Sfatul Țării. Literatură, artă,
cultură”, nr. 93, 94, 95 (1133-1135), iunie 1992, p. 5.
13
În perioada sovietică au fost publicate multiple culegeri de povestiri propagandistice ale
foștilor grăniceri și securiști, aflați în rezervă după îndeplinirea serviciului la frontiera sovietoromână. Valoarea informativă a acestor scrieri constă în menționarea și localizarea unor
pichete de grăniceri de pe ambele maluri ale Prutului în anii 1940-1941. Menționăm în acest
sens doar câteva scrieri de acest gen, publicate într-o culegere comună de către I. Liubitov
(Prietenul patruped), N. Nikolskii (O noapte dinaintea războiului), M. Zubrițkii (Iscusință),
V. Matieț (Memoria lor e sfântă), V. Melniciuc (Familie de viteji), V. Liubovțev (Comandanții
încărunțesc devreme) (M. Zubrițki, I. Grigoriev (editori), Grănicerii stau de veghe, Chișinău,
„Cartea Moldovenească”, 1968).
14
Gheorghe Ambroci (n. 7 noiembrie 1944/vârsta 73 de ani), pensionar, studii superioare, fost
profesor de chimie, director de școală, profesor de pregătire militară, lector în relații
internaționale (TASS), maior în rezervă al forțelor de inginerie. Interviu realizat la 3 august
2018 de către Valentin Arapu și Radu Dan în orașul Ungheni.
Nota bene: În continuare toate referințele la interviuri se vor face în paranteze, în
text, cu indicarea literelor inițiale ale prenumelor și numelor celor intervievați, de exemplu în
cazul lui Gheorghe Ambroci referința va fi (G.A.).
15
Vasile Iucal (n. 25 iulie 1963/vârsta 55 de ani), studii superioare, istoric, directorul
Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Ungheni. Interviu realizat la 4 august 2018 de
către Valentin Arapu și Alexandru Aioanei în orașul Ungheni (V.I.).
16
Dumitru Verdianu (n. 14 octombrie 1954/vârsta 63 de ani), studii superioare, sculptor.
Interviu realizat la 4 august 2018 de către Valentin Arapu și Alexandru Aioanei în orașul
Ungheni (D.V.).
17
Lidia Leva (n. 20 ianuarie 1951/vârsta 67 de ani), studii superioare, profesoară de fizică și
matematică. Interviu realizat la 3 august 2018 de către Valentin Arapu și Radu Dan în orașul
Ungheni (L.L.).
18
Elena Bobu (n. 5 ianuarie 1964/vârsta 54 de ani), studii superioare, profesoară de istorie.
Interviu realizat la 3 august 2018 de către Valentin Arapu și Radu Dan în orașul Ungheni
(E.B.).
19
Victor Crudu (n. 25 august 1958/vârsta 60 de ani), studii medii, pictor-caricaturist,
restaurator de covoare la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni. Interviu realizat la 8
august 2018 de către Valentin Arapu în orașul Ungheni (V.C.).
9
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Genoveva Vasilache 20 , Onisifor Caraman 21 , Galina Nistor 22 , Maria Nistor 23 , Inga
Iacob 24 , Dimitrie Nichita 25 , Mariana Lupu 26 , Valeria Lupu 27 , Victor Zănoagă 28 .
Aspecte importante ale regimului de frontieră cu România în perioada sovietică și
post-sovietică au fost relevate de către ofițerii în rezervă Alexei Roibu29 și Alexandru
Ganenco30.
Istoricul. Anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus în urma tratatului de
pace semnat la București (16/28 mai 1812) prevedea în articolul IV: „Prutul, din locul
în care intră în Moldova până la vărsarea în Dunăre și din malul stâng al Dunării până
la Chilia și vărsarea sa în Marea Neagră, formează frontiera între cele două Imperii”,
iar „Împăratul tuturor rușilor cedează și restituie Sublimei Porți Otomane partea din
Moldova care este situată pe malul drept al Prutului”31. În tratat este folosită sintagma
Genoveva Vasilache (n. 20 ianuarie 1968/vârsta 50 de ani), studii superioare, profesoară de
istorie la Gimnaziul „Cezar Radu” din comuna Leușeni. Interviu realizat de Valentin Arapu la
24 august 2018 în comuna Leușeni, raionul Hîncești (G.V.).
21
Onisifor Caraman (n. 12 septembrie 1928/vârsta 90 de ani), pensionar, agricultor, studii
primare. Interviu realizat de Valentin Arapu la 24 august 2018 în comuna Leușeni, r-nul
Hîncești (O.C.).
22
Galina Nistor (n. 20 august 1972/vârsta 46 de ani), studii medii, educatoare la grădinița din
comuna Leușeni. Interviu realizat la 25 august 2018 de către Valentin Arapu în comuna
Leușeni, r-nul Hîncești (G.N.).
23
Maria Nistor (n. 6 ianuarie 2002/vârsta 16 ani), absolventă a gimnaziului „Cezar Radu” din
comuna Leușeni. Interviu realizat la 25 august 2018 de către Valentin Arapu în comuna
Leușeni, r-nul Hîncești (M.N.).
24
Inga Iacob (n. 9 februarie 1977/vârsta 41 de ani), studii superioare, inspector în contabilitate
la Biroul vamal Leușeni. Interviu realizat la 25 august 2018 de către Radu Dan în comuna
Leușeni, r-nul Hîncești (I.I.).
25
Dimitrie Nichita (n. 12 septembrie 1941/vârsta 77 de ani), studii superioare, economist, exprimar al comunei Costuleni, județul Iași. Interviu realizat la 5 octombrie 2018 de către
Valentin Arapu în comuna Costuleni, județul Iași (D.N.).
26
Mariana Lupu (n. 10 octombrie 1961/vârsta 57 de ani), studii superioare, psiholog,
profesoară, educatoare. Interviu realizat la 5 octombrie 2018 de către Valentin Arapu în
comuna Costuleni, județul Iași (M.L.).
27
Valeria Popa (n. 1969/vârsta de 49 de ani), studii superioare, profesoară de istorie, ex-primar
al comunei Costuleni, județul Iași. Interviu realizat la 5 octombrie 2018 de către Valentin
Arapu în comuna Costuleni, județul Iași (V.P.).
28
Victor Zănoagă (n. 3 august 1948/vârsta 70 de ani), originar din satul Corpaci, studii
superioare, medic. Interviu realizat la 14 octombrie 2018 de către Radu Dan în or. Vadul lui
Vodă (V.Z.).
29
Alexei Roibu (n. 17 noiembrie 1954/vârsta 63 de ani), studii superioare, general de brigadă,
ex-director al Centrului Pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (2002-2004),
ex-director general al Serviciului de Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (20092011), ex-ministru de interne (2011-2012). Interviu realizat de Valentin Arapu la 15 august
2018 în or. Chișinău (A.R.).
30
Alexandru Ganenco (n. 5 februarie 1942/vârsta 76 de ani), studii superioare, istoric, șef al
Direcției Serviciului de Informații și Securitate (SIS) pentru municipiul Chișinău (1995-2000),
colonel în rezervă al SIS. Interviu realizat de Valentin Arapu la 14 septembrie 2018 în or.
Chișinău (A.G.).
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Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte diplomatice: 1711-1947, Iași, Casa Editorială Demiurg,
2012, p. 37, 133.
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„frontierelor nou formate pe Prut”, în comparație cu cele mai vechi existente între
cele două imperii „atât în Asia cât și în alte regiuni”32. O clauză din tratat stipula că
„navigația pe Prut este comună pentru cele două țări vecine”33. În urma acestui tratat
Prutul a despărțit „Moldova de Basarabia pe o distanță de 753 km”34.
Tratatul de pace între Puterile Aliate și Asociate și România (10.02.1947),
semnat la Paris, stipula că frontiera sovieto-română este fixată „în conformitate cu
Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940”35. Pretinsul acord nu a existat în realitate36.
În proclamația regală din 23 august 1944 „nu s-a vorbit nimic despre Basarabia,
nordul Bucovinei, Ținutul Herța”, fiind clar că aceste teritorii au trecut sub controlul
sovieticilor. În armistițiul semnat la 13 septembrie 1944 se stipula în articolul 4 că
„se restabilește frontiera de stat între URSS și România, stabilită prin acordul sovietoromân din 28 iunie 1940”37. La 4 februarie 1948 a fost semnat Tratatul de prietenie,
colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară România și URSS, care
prevedea întreținerea „bunei vecinătăți” între părțile semnatare. În scopul menținerii
prieteniei dintre state a fost creată o comisie mixtă sovieto-română „care a avut
sarcina să efectueze demarcarea frontierei dintre cele două țări”. În conformitate cu
decizia Sovietului Miniștrilor al URSS, demarcarea frontierei cu România a fost
efectuată în lunile octombrie-decembrie 1948. Comisia și-a finalizat activitatea la 27
septembrie 1949, iar „primul Acord asupra regimului de frontieră dintre cele două
țări a fost semnat la 27 noiembrie 1949”38. La 27 februarie 1961 a fost încheiat tratatul
dintre RPR și URSS „privind regimul frontierei de stat româno-sovietice, colaborarea
și asistența mutuală în problemele de frontieră”. Linia de frontieră era fixată de la
„punctul comun al frontierelor României, Uniunii Sovietice și Ungariei”, de la
semnul de frontieră „Tur” până la „semnul de frontieră Nr. 1439, fixat în Marea
Neagră”39.
La 7 iulie 1970 a fost încheiat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență
mutuală între RSR și URSS, în articolul 7 fiind stipulat că „Părțile declară că una din
premisele de bază ale asigurării securității europene o constituie inviolabilitatea
frontierelor de stat, statornicite în Europa după cel de-al doilea război mondial”40.
La 16 noiembrie 1971, tema frontierei pe Prut devine subiectul acordului
româno-sovietic „privind construirea în comun a nodului hidrotehnic Stânca-Costești
de pe râul Prut, precum și stabilirea condițiilor de exploatare a acestuia”. Durata
execuției nodului hidrotehnic era stabilită pe un termen de 5 ani, demarând în anul
Ibidem, p. 133.
L. Boicu, op. cit., p. 59.
34
D.I. Ionescu, op. cit., p. 622.
35
Gheorghe Gheorghe, Tratatele internaționale ale României (1939-1965): Texte rezumate,
adnotări, bibliografie, vol. 4, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, p. 100; A.
Preda-Mătăsaru, op. cit., p. 353.
36
Ion Șișcanu, Rășluirea teritorială a României, 1940, Chișinău, Editura Civitas, 1998, p. 4346; Idem, Uniunea Sovietică - România, 1940, Chișinău, Editura Arc, 1995, p. 72-102.
37
Anatol Petrencu, Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război mondial (1935-1945),
Chișinău, Editura Prut Internațional, 2006, p. 133.
38
A. Preda-Mătăsaru, op. cit., p. 353.
39
Gh. Gheorghe, op. cit., vol. 3, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, p. 316.
40
Ibidem, vol. 4, p. 177.
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1973. A fost creată o comisie mixtă româno-sovietică, care avea drept sarcină
îndeplinirea prevederilor acordului41, inclusiv demarcarea frontierei pe Prut, acțiune
în cadrul căreia au fost cooptați specialiști topografi din orașul Harkov42.
Instituționalizarea. În anul 1940, după invadarea Basarabiei de trupele
sovietice, la 2 iulie, orele 14.00, părțile română (colonelul Ioniceanu, sublocotenentul
Stoica) și sovietică (comandantul detașamentului de grăniceri Strokaci) au convenit,
pe segmentul din apropiere de Cahul, în drept cu Oancea, asupra delimitării fâșiei de
frontieră. Întâlnirea ofițerilor a avut loc pe podul metalic de pe Prut, la mijlocul
podului a fost marcată o fâșie neutră cu lățimea de 1,5 m. Grănicerii sovietici au fost
aduși din pichetele amplasate până atunci pe Nistru. În calitate de cazarmă a fost ales
sediul fostei căpitănii de navigație fluvială pe Prut și Dunăre. Indirect, în memoriile
sale politrucul pichetului de grăniceri V. Lepeșkin reflectă starea de spirit a populației
basarabene după evacuarea armatei române. Comandantul Vetcinkin îi atenționa pe
soldați în privința unor posibile provocări din partea română, dar totodată își chema
subalternii să fie vigilenți „și din spate”, deoarece nu-i cunosc bine pe cei din partea
locului 43 . Pichete și unități de grăniceri sovietici au fost instalate în localitățile
Sărăteni, în apropiere de Călărași, Lipcani, Șerbaca. În dreptul satului Șerbaca
grănicerii români aveau pichete în satele Movila Ruptă și Ripicenii Vechi 44 . La
începutul lunii iunie 1941, Districtul Moldovenesc de grăniceri era condus de către
general-maiorul N.P. Nikolskii45.
În perioada dintre 3 și 11 aprilie 1944, regimentele de grăniceri ale NKVD
(24, 123, 124, 128), care se deplasau în urma Frontului 2 Ucrainean, au ajuns la râul
Prut. Prin hotărârea comandamentului, din fiecare regiment a fost lăsat câte un
batalion pentru paza frontierei stabilite pe Prut, iar regimentele NKVD și-au continuat
calea spre Vest. La 20 mai 1944 a fost refăcut „Districtul Moldovenesc de frontieră”
(Fig. 1-2). Către sfârșitul anului 1944 întreaga frontieră vestică a URSS-lui era păzită
de 44 detașamente de grăniceri46. Nivelul de pregătire a grănicerilor era insuficient,
astfel în iulie 1946 grănicerul Kasparean, secretar al biroului comsomolist, a
organizat la Ungheni un cerc de instruire a camarazilor analfabeți, care la 1
septembrie 1947 au primit atestate despre absolvirea școlii primare. Pentru eforturile
depuse, sergentul Kasparean a fost premiat cu un ceas personalizat47.

Ibidem, p. 225.
„În perioada când se construia stația asta [hidrotehnică], era comisia de stat în care intrau
din partea română, când delimitarea și tot [ce ține de ea din partea română] era, de la grăniceri
un colonel Airinei și unul Popa. Și din partea noastră [sovietică] era colonelul Egorov și încă
cineva de aici. Erau și de la Harkov, au adus topografi care delimitau granița. Era comisia asta
strictă fiindcă când s-a împlut lacul cela de acumulare, au delimitat granița, au împărțit care
parte e a stației, care parte e asta [a noastră], aceea [a lor]” (A.G.).
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В. Лепешкин, op. cit., p. 33-38, 79.
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M. Zubrițki, I. Grigoriev (editori), op. cit., p. 23, 31, 59, 64.
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Охрана границ Советского государства (1917-1991 гг.), în: http://ps.fsb.ru/history/
general/text.htm%21id%3D10320628%40fsbArticle.html, accesat: 07.10.2018.
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Ibidem.
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Москва, Наука, 1975, с. 345.
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La 22 februarie 1954 au fost unificate districtele de frontieră ale RSS
Moldovenești și RSS Ucrainene în districtul de frontieră Sud-Vest48, comenduirea
căreia se afla la Lvov. Districtul de Sud-Vest realiza controlul frontierei cu
Cehoslovacia, România, Ungaria și litoralul Mării Negre pe perimetrul ucrainean.
La 13 martie 1963, prin ordinul KGB-ului, au fost unificate Grupurile
operative ale trupelor de grăniceri din RSS Bielorusă, RSS Ucraineană și detașamentul 22 de grăniceri din Chișinău, în baza lor fiind format Districtul de Vest al
corpului de grăniceri, cu centrul la Kiev49. În gestiunea acestei structuri erau 3.999,8
km ale frontierei terestre cu România, Polonia și litoralul Mării Negre. Într-o astfel
de componență, această structură a funcționat până la destrămarea URSS.
Articolul 37 din legea privind frontiera de stat a URSS (1982), stipulează
condițiile asigurării pazei frontierelor URSS cu țările comunității socialiste. Astfel,
„frontiera de stat a URSS cu țările comunității socialiste este păzită de trupele de
grăniceri în interacțiune cu serviciile de grăniceri ale acestor țări. Acțiunile reciproce
de asigurare a pazei frontierelor URSS cu țările comunității socialiste sunt efectuate
în baza înțelegerilor și a coordonărilor în comun”50. În lege este reglementat regimul
de pătrundere în zona de frontieră. Persoanelor care nu au domiciliu permanent în
zona de frontieră le este interzis accesul fără permisiunea structurilor de interne.
Permisul de acces temporar, trai și efectuarea lucrărilor în zona de frontieră este
eliberat de trupele de grăniceri, care, în anumite cazuri, pot introduce restricții suplimentare temporare, privind accesul și efectuarea lucrărilor în zona de frontieră51.
Pe dimensiunea juridică, în RSSM erau transpuse cu exactitate circularele
emise la Moscova. În luna mai 1990, Consiliul de Miniștri al RSSM a primit hotărârea
privind „construcţia, reconstrucţia şi darea în exploatare a unor clădiri, construcții
și a altor obiective ale infrastructurii vamale, inclusiv poduri, comunicații rutiere și
inginerești, în punctele de trecere a frontierei de stat a Uniunii RSS”52.
Percepția și organizarea tehnică a frontierei. Securizarea frontierei
sovietice era comparată în lumea occidentală cu sistemul de îngrădire a unui imens
lagăr de concentrare. Sistemul de pază al frontierei de stat era predat cursanților în
cadrul unor cursuri speciale la școlile KGB și ale MAI. În percepția generală a
cetățenilor era cultivată, de pe băncile școlii, axioma precum că „frontiera occidentală
a RSS Moldovenești trece pe râul Prut, constituind o parte componentă a frontierei
de stat a URSS cu Republica Socialistă România. În direcția sud-vest granița cu
România traversează o porțiune scurtă pe Dunăre”53.
„Юго-западный пограничный округ”.
„Западный пограничный округ с управлением в Киеве”.
50
Закон СССР о государственной границе СССР (24.11.1982), în: http://shieldandsword.
mozohin.ru/documents/law_border241182.htm, accesat: 15.08.2018.
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Ibidem.
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Structura frontierei, din interiorul țării spre exterior, includea câteva componente:
1) În fâșia de frontieră ce cuprindea regiunea limitrofă graniței, locuitorii de
aici se deplasau cu permise speciale eliberate de miliție. Controlul era efectuat de
patrulele militare ale forțelor de grăniceri;
2) Fâșia de frontieră fortificată cu o lățime medie de 100 m. Era compusă din
următoarele elemente: a) Gardul din sârmă ghimpată, fortificat cu stâlpi din beton
(A.R.)54. Gardul avea multiple porți care erau deschise de la pichetul de grăniceri prin
ghidaj. Pentru a deschide o poartă, grănicerul de patrulare trebuia să telefoneze la
pichet, să numească un cod din câteva cifre care, la rândul său, era schimbat zilnic de
către comandant. De-a lungul frontierei exista un sistem secretizat de comunicații
prin care patrulele mențineau legătura telefonică cu pichetele de grăniceri. Sârma
ghimpată se afla sub tensiune electrică joasă, care permitea alertarea grănicerilor în
caz de fraudare a frontierei; b) Imediat după gardul cu sârmă ghimpată era amenajată
„fășia de control a urmelor”55, cu o lățime de 5-6 m, fiind cu regularitate afânată
pentru a fi depistate amprentele urmelor lăsate 56 (Fig. 3); c) Îngrădiri din sârmă
ghimpată circulară și din sârmă întinsă pe țăruși; d) În iarbă și tufișuri erau camuflate
lațuri din sârmă. În fâșia fortificată erau amplasate turnuri speciale de pe care
grănicerii supravegheau împrejurimile (Fig. 4).
3) Fâșia neutră, numită și „fâșia nimănui”. În acest spațiu erau patrule
sovietice, compuse din doi grăniceri și un ciobănesc german. Locuitorii din zona
securizată erau admiși în fâșia neutră cu autorizații speciale, sub supravegherea a doi
soldați înarmați.
În pofida regimului restrictiv din zona de frontieră limitrofă râului Prut,
locuitorii din partea locului identificau modalități ingenioase pentru a-și desfășura
для VIII класса, Издание десятое, Кишинёв, Издательство „Лумина”, 1970, p. 5.
54
În anul 1946, în localitatea Costești „au început să instaleze sârma ceea ghimpată”, fiind
adusă „din Germania”. „Și erau niște cercuri așa mari, învelite în parosină (pânză de sac) și
niște râzină specială, cauciuc. Grănicerii au desfăcut-o, au întins-o, de la început au fost trei
linii, pe urmă s-a mai îmbogățit, au fost cinci, șapte și așa mai departe. Și sârma ceea era
țincată (zincată), foarte bună calitate și grănicerii de acuma treceau. Au făcut porți, țăranii de
amu nu aveau acces, nici la fâneață, nici la pescuit, numai la [râul] Ciuhur, că înainte pescuiau
în Prut cât vroiau” (A.G.).
55
„Erau porți de trecere pentru că era linia asta făcută special, ei au adus tractoare, au arat și
au boronit și făceau linia asta de trecere. Linia de trecere avea undeva [lățimea de] 5 m, 5-6
m. Era brăzdată ca să vadă urmele, dacă în caz că cineva a încălcat linia de control a graniței.
Și era păzită foarte [strict]. Linia era [compusă din] sârma ghimpată și după sârma ghimpată
s-a făcut așa numita „Контрольно следовая полоса” [„КСП” – Fâșia de control a urmelor].
Fâșia asta întotdeauna era îngrijită, trecea un tractoraș, din urmă avea boroane care făceau
brazde așa mărunte ca să se vadă urmele. Și ei o îngrijeau, erau [servicii] speciale inginerești.
Între Costești și Braniște ei și-au construit pichetul. Acolo la pichet era și tractor, era și mașină,
era și câne, aveau chinologi speciali cu câne dacă urmăreau pe cineva.”(A.G.).
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Pentru afânarea fâșiei de control de pe malul Prutului erau atrase și persoane civile. La 25
mai 1948 brigadierul brigăzii de tractoare, Poleanin Daniil Zaharovici, a fost premiat cu 200
de ruble pentru ajutorarea grănicerilor prin plantarea arbuștilor și cultivarea, boronirea fâșiei
de control a urmelor (Пограничные войска СССР. Май 1945-1950. Сборник документов и
материалов, Москва, Наука, 1975, с. 379).
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activitățile economice în imediata apropiere sau chiar după gardul de sârmă ghimpată,
inclusiv în fâșia neutră. La Costești, „grănicerii treceau în fiecare zi pe lângă casa [lui
Mihail Bocancea] și ei [Ilie Gorcea, Todor Benea] le dau câte un pahar de vin și
soldații în schimb ceva trebuiau să le deie. Le deschideau poarta, se duceau și coseau,
găteau niște fân, aduceau pentru vacă, pentru oi” (A.G.). În apropierea imediată a
Prutului, localnicii practicau, în baza unor permise speciale, pescuitul, vânatul (D.V.;
V.I.), culesul ciupercilor, descoperind spre surprinderea lor „niște ciuperci [cu
diametrul] de 30-40 cm pălăria” (L.L.).
Trupele de grăniceri din pichete includeau grupe de intervenție rapidă în caz
de fraudă a frontierei, grupe de acoperire, patrule de grăniceri, posturi de urmărire și
supraveghere, posturi de asistență și supraveghere tehnică57 (Fig. 5).
În anul 1955, sistemul de îngrădire tehnico-inginerească a frontierei sovietice
a fost dotat cu complexele electrice de semnalizare S-100 și S-100 Skala58. În anul
1975 pe perimetrul frontierei sovietice a fost instalat complexul electric de semnalizare S-175 Gardina 59 , care în 1984 a fost parțial înlocuit cu un sistem mai
performant, de modelul KS-185 SSOI Gobi60.
Sistemul de pază a frontierei sovietice se baza pe asigurarea masivă cu
personal militar și cu tehnică de protecție. Segmentul de pază a frontierei de către un
pichet de grăniceri alcătuia în medie 15 km. Densitatea personalului militar la
frontieră constituia în medie 2,5-3 oameni/1 km, astfel efectivul militar compus din
50 militari (dintre care 3 ofițeri și doi caporali) asigura paza a 20 km de frontieră,
respectiv 35 de militari asigurau paza a 10-12 km de frontieră61.
În forțele de grăniceri de pe segmentul sovieto-român erau înrolați tineri din
tot spațiul sovietic, cu excepția tinerilor din RSS Moldovenească. Această regulă a
fost aplicată începând cu anul 1940. În luna iulie 1940 politrucul V. Lepeșkin
enumera mai mulți ofițeri și soldați grăniceri, majoritatea cărora sunt de origine slavă
sau caucaziană62. În anii ʼ50, majoritatea absolută a grănicerilor de la granița pe Prut
„erau ruși, erau veniți de pe la Dalnii Vostok”63, „dar cu copiii [din satul Corpaci] se
purtau frumos” „mă rog aveau și ei frați mai mici și nu aveau către noi pretenții, unii”
[grăniceri, doar că] „se mai îmbătau și își făceau de cap prin sat”(V.Z.).

В.В. Шумов, Теоретико-игровая модель оптимизации способов применения
пограничных сил и средств, с. 2, în: http://ubs.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.
interface/show_file.php?fid=3862, accesat: 07.10.2018.
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o sârmă, sârma asta atingea clopoțeii și suna, știau ei dacă a trecut, ori nu. După anii ̕60 a fost
pusă linie [de curent electric] cu tensiunea mică, care era alimentată de la acumulatoare și ea
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Trupele de grăniceri sovietici dispuneau de efective, echipamente și tehnică
militară impresionantă. Realmente, grănicerii alcătuiau o armată separată în cadrul
forțelor militare ale URSS. În acest context, remarcăm că trupele de grăniceri dispuneau de forțe aeriene, forțe maritime, unități mecanizate, subunități de logistică etc.
Doctrina militară sovietică propaga o tactică defensivă, de apărare în fața unor
potențiale atacuri imperialiste, iar primii care urmau să țină piept invaziilor din afară
erau grănicerii, echipați în acest sens și instruiți după cele mai înalte standarde (Fig.
6, 7, 8).
Malul drept al Prutului nu era securizat pe măsura celui sovietic, fapt consemnat în mărturiile orale ale grănicerilor: „Pe malul românesc nu aveau nici sârmă
ghimpată, aveau numai patrule mobile și patrulele mobile făceau la pas, aveau
bătătorite cărări pe malul Prutului și ei treceau, dar nu era așa o frecvență ca aici. Aici
se temeau ca nu cumva să năvălească românii în Uniunea Sovietică”(A.G.).
Mitizarea și demitizarea. Mitizarea și eroizarea graniței făceau parte din
discursul public imperial menit să edifice patriotismul sovietic bazat pe dragostea
până la sacrificiu față de patrie, partid, conducător și pe ura față de dușmanii reali și
imaginari64.
În spațiul mediatic sovietic circulau multiple lozinci propagandistice, unele
dintre ele se refereau la sistemul de securizare a frontierei de stat, astfel fraza „Granița
este încuiată”65 avea menirea să insufle încredere cetățenilor în fața primejdiilor și
eventualelor invazii imperialiste. Totodată, a existat o bogată literatură publicistică,
romane de aventuri, filme de ficțiune66 în care figurau multipli spioni străini care
penetrau în mod fraudulos frontiera de stat, desfășurând acțiuni subversive pe teritoriul sovietic. Bineînțeles, într-un final fericit, majoritatea spionilor erau demascați,
reținuți și anihilați de forțele de grăniceri sau de structurile KGB-ului (Fig. 9).
Au fost atestate documentar multiple cazuri de pătrundere sau încercări de
încălcare a frontierei de stat pe segmentul păzit de grănicerii din cadrul Districtului
Moldovenesc. La 27 iunie 1947 au fost reținute două persoane care încercau să treacă
ilegal frontiera dinspre URSS, unul din cei reținuți fiind spion; misiunea sa prevedea
vizitarea în scopuri subversive a orașelor Cernăuți, Chișinău, Ismail, Lvov 67 .
Autoritățile sovietice invocau pericolul care venea de la adepții partidelor „istorice”
din România, în special din partea susținătorilor lui Iuliu Maniu și Dinu Brătianu,
încurajați de englezi și americani, având drept scop subminarea prieteniei românoО.П. Илюха, Советские границы в учебно-воспитательных текстах сталинского
времени, c. 212-213, în: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2008/granitsa_205-214.
pdf, accesat: 07.10.018.
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Postulatul dat a fost extrem de mediatizat prin turnarea filmului Граница на замке, în regia
lui V. Juravliov și K. Kogtev, „Soiuzdetfilm”, 1937; Граница - на замке, în М.С. Восленский,
„Номенклатура. Гоподствующий класс Советского Союза”, Москва, „Советская Россия”
совм. с МП „Октябрь”, 1991, c. 434-440, în: https://textbooks.studio/uchebnik-teoriyapolitiki/granitsa-zamke-23294.html, accesat: 26.09.2018.
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Приказано взять живым, regia lui V. Jivolub, Studioul Cinematografic „M. Gorikii”,
Filiala din Ialta, 1984; Государственная граница. Год сорок первый, regia lui V. Nikiforov,
„Belarusfilm”, 1986.
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sovietice prin trimiterea agenților sub acoperire pentru a arunca în aer podurile
feroviare de la granița dintre România și URSS68.
Pentru a combate pătrunderea ilicită a persoanelor străine pe teritoriul URSS,
autoritățile efectuau acțiuni de instruire a populației din zona de frontieră. Elevii
formau detașamente speciale cu scopul ajutorării grănicerilor, erau instruiți să fie
vigilenți cu persoanele necunoscute și să semnaleze autorităților despre astfel de
cazuri. La 16 martie 1948, primul secretar al Comitetului raional al Comsomolului
din Lipcani, Tanciak Iurii Fiodorovici, a fost premiat pentru ajutorul acordat la
asigurarea pazei frontierei prin mobilizarea în acest sens a tinerilor, a pionierilor și
elevilor întru ajutorarea trupelor de grăniceri69.
Sursele orale relevă cazuri de trecere a graniței de stat de către copiii din
regiunea de frontieră. Lângă satul Corpaci70 se afla o stâncă care le-a încurcat sovieticilor amenajarea, după cerințele de atunci, a fâșiei de frontieră care a fost redusă
la o lățime „de vreo 2-3 metri”, iar copiii din sat săreau peste linia de graniță „după
porumbele”, lăsând astfel „urme” din cauza cărora mai apoi aveau „neplăceri”(V.Z.).
Copiii din satul Corpaci practicau în zilele libere de școală păstoritul, veneau cu oile
pe malul Prutului, dar, „peste graniță era iarba mai verde și frumoasă, că acolo [iarba]
nu era păscută, era verde” și, jucându-se pe imaș, se pomeneau în cele din urmă că
„oile sunt peste graniță”. Unul dintre copii, în mod ingenios, încăleca „un țap ori o
capră”, trecea fâșia de control pe care rămâneau doar urme de animale, își mâna oile
înapoi și tot călare pe „țap ori o capră” revenea înapoi. Această modalitate de trecere
a frontierei a fost posibilă din cauza lipsei gardului de sârmă ghimpată în apropiere
de satul Corpaci, pe segmentul de graniță „de la Bădragii Vechi și până la Cuconeștii
Vechi”, dar „sârma ghimpată a apărut când [Iuri] Andropov” a venit la putere [în anul
1982] (V.Z.).
În anii 1954-1955 „au fost [atestate] câteva cazuri [de încălcare a graniței].
Un sătean, un cioban din Costești, [pe timp de] iarnă, omăt, a plecat în sat să-și ia
țigări sau ceva. Și a nimerit în satul celălalt, de partea cealaltă [a Prutului]. Pe gheață
a mers, era cioban și s-a dus după țigări, cred că era beat. Și a nimerit nu în Stânca,
dar în satul celălalt. A nimerit acolo și se duce la magazin și zice: „Nistru71 aveți?”
Da ăștia din magazin au rămas perplecși: „Care Nistru? Plugarul este la noi”. Și a
început a înjura rusește. Toți au fugit. Au venit jandarmii, l-au luat și l-au adus
încoace. Ei și dacă el era oleacă țăcănit, aceștia iau dat matincă72 un an, ori doi [de
detenție]. Din partea cealaltă nu au fost cazuri [de fraudare a frontierei], se temeau.
Patrulele dacă treceau pe acolo, se fereau, se temeau, totuși frica asta era introdusă în
subconștiință. Se temeau de ruși, Doamne ferește, să nu-i ocupe și așa mai departe.
Culmea la toate că ei erau foarte ascultători. Da, aiștia ai noștri, mă rog, nu aveau ei
intenția să se ducă”(A.G.).

Ibidem, p. 360-361.
Ibidem, p. 374.
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Satul Corpaci este atestat documentar pentru prima dată în anul 1573. În 1974 satul a fost
strămutat în legătură cu construcția barajului Stânca-Costești pe râul Prut. Actualmente satul
Corpaci face parte administrativ din raionul Edineț, Republica Moldova.
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În anul 1962 în zonele de frontieră ale URSS activau 1.500 de detașamente
ale „Tinerilor prieteni ai grănicerilor”73 (Fig. 10). La 5 februarie 1962, SC al OUP74
și Direcția Politică a trupelor de grăniceri KGB pe lângă Sovietul Miniștrilor al URSS
au adoptat decizia „Despre activitatea organizațiilor comsomoliste a trupelor de grăniceri cu pionerii”, fiind acceptată inițiativa organizațiilor de pionieri din Bielorusia,
Ucraina, Moldova, regiunea Kaliningrad și a organizațiilor comsomoliste din cadrul
trupelor de grăniceri de a forma lagăre ale „Tinerilor prieteni ai grănicerilor”. Pentru
a interacționa cu tinerii leniniști, au fost organizați 2,5 mii de comsomoliști din cadrul
trupelor de grăniceri. A fost instituită insigna „Tânărul prieten al grănicerilor”, care
era acordată pionierilor și elevilor pentru acordarea ajutorului grănicerilor la paza
frontierei de stat75. În 1967, organizația comsomolistă unională a reiterat necesitatea
atragerii tinerilor la paza frontierei de stat, fiind invocată experiența pozitivă
acumulată de către tinerii prieteni ai grănicerilor76. Formarea detașamentelor tinerilor
prieteni ai grănicerilor făcea parte din sistemul de propagandă și ideologizare a societății sovietice. Prin activitățile de cultivare a valorilor militar-patriotice în mediul
tinerilor de către autoritățile sovietice avea loc o militarizare generală a populației,
primele manifestări fiind deja evidente la treapta școlară, în mediul pionierilor și
comsomoliștilor.
Cineastul și scriitorul basarabean Vlad Ioviță77 descrie un caz de evadare din
„paradisul sovietic”, care a avut loc în anii ̓60 ai secolului XX. Vlad Ioviță se afla în
Vălenii 78 lui Gheorghe Vodă 79 – o vizită ca multe altele –, iar acolo, „pe malul
Prutului, într-un loc ferit de restul lumii, locuia un pustnic – Mitică Chispircă. Era
mai mult o colibă cu te miri ce în jurul ei. Avea câteva sectoare mici cu apă, din care
se hrănea cu pește. Alături se găseau doi pari îngropați în pământ și legați unul de
altul cu o sârmă, de care atârnau câteva sape. Astea erau clopotele lui Mitică
Chispircă. Lovea în ele de sărbători sau spre zi de duminică și se închina lui
Dumnezeu în singurătatea sa”80.
Vlad Ioviță împreună cu Gheorghe Vodă „au plecat împreună spre clopotnița
de pe malul Prutului și l-au găsit pe pustnic lângă coliba sa. Își pierduse auzul, dar nu
„ЮДП” – „Юные друзья пограничников”.
Sovietul Central al Organizației Unionale a Pionierilor în numele lui V.I. Lenin (ЦС ВПО
- Центральный Совет Всесоюзной Пионерской организации им. В.И. Ленина).
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В.К. Криворученко, История всесоюзной пионерской организации В.И. Ленина в
хронике дат и событий, Часть 2, Москва, „Книга по Требованию”, 1985, c. 65.
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А.П. Волков, С.В. Галдобина, Военно-патриотические объединения в 60-80 гг. века в
СССР: История и опыт, în: „Вестник Екатерининского Института (Исторические
науки и археология)”, Национальный Институт имени Екатерины Великой,
Екатеринбург, №. 1(37), 2017, с. 21.
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Vlad Ioviță (1935-1983) – prozator, scenarist și regizor basarabean. A debutat în 1965 cu
volumul de proză Râsul și plânsul vinului, respectiv evadarea pustnicului Mitică Chispircă
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părea chinuit de lucrul acesta. Vorbea de unul singur, imaginându-și probabil că
spune cam aceleași lucruri pe care le spun și cei ce-l ascultă. Pustnicul a scos un crap
din „capcanele” sale, l-a pus într-un tuci înnegrit de foc și a alergat undeva fără a mai
spune ceva. S-a întors cu o cană de vin și s-a așezat lângă cei doi oaspeți. A început
să le vorbească ceva, dar o făcea ba izbucnind în plâns, ba prăpădindu-se de râs. Era
un fel de amestec neînțeles, o apropiere a lacrimii de o mică, neînsemnată bucurie.
Acest Mitică Chispircă a fost eroul primei nuvele semnate de scriitorul Vlad Ioviță,
unul care nu putea să nu-l impresioneze. Mai târziu pustnicul a găsit un dulap vechi,
i-a dat drumul pe apă, a urcat pe el și a trecut Prutul. Nu știe nimeni unde și cum a
murit. Atâta doar că nu mai e, dar că a rămas să existe într-o nuvelă în care un pustnic
râde și plânge lângă o cană cu vin”81.
Evadarea din URSS era considerată un delict grav, astfel dacă evadatul era
împușcat de grănicer, ultimul era decorat cu medalia „Pentru Curaj”82 (Fig. 11).
Posibilitățile legale de a vizita România de către cetățenii RSSM și viceversa
au fost stipulate în înțelegerile încheiate între părți în anii 1956 și 1963. La 4 martie
1966, România a semnat convenția cu URSS „privind desființarea vizelor de intrareieșire pentru călătoriile oficiale și particulare în vizită la rude și prieteni, precum și a
vizelor de tranzit”. Vizitele reciproce puteau fi motivate „în baza unei invitații din
partea rudei sau a prietenului”, iar în cazurile excepționale – îmbolnăvire gravă sau
deces – invitația urma a fi substituită „de o telegramă confirmată de organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia se efectuează călătoria”. Cetățenii
care mergeau în vizită la rude sau prieteni aveau dreptul „la o singură călătorie întrun an calendaristic, cu excepția cazurilor de îmbolnăviri grave sau decese”. Dreptul
de ședere maximă de la data de trecere a frontierei era de 45 de zile83.
O situație aparte la trecerea frontierei de stat a URSS pe râul Prut a fost
constată în anul 1980 în legătură cu organizarea Jocurilor Olimpice de la Moscova.
Trupele de grăniceri au participat la asigurarea securității jocurilor, în acest scop șiau exercitat serviciul 9 mii de grăniceri și 170 de câini de pază. În perioada dintre 16
iunie și 9 august 1980 grănicerii au autorizat intrarea în URSS a 2.810.000 de oameni,
dintre care 1,5 milioane erau cetățeni străini84. Flacăra olimpică a traversat Prutul la
5 iulie prin punctele vamale Albița-Leușeni85. Cu câteva luni înainte de eveniment,
locuitorii satului Leușeni, care aveau casele acoperite cu stuf, au primit de la autorități
gratis foi de ardezie pentru a-și acoperi casele (G.V.; O.C.). Flacăra olimpică a urmat
direcția orașului Chișinău, după care a fost direcționată spre nordul republicii, unde
în localitatea Criva a fost transmisă la 8 iulie oficialităților ucrainene (A.G.). În fața
vizitatorilor străini, autoritățile sovietice depuneau eforturi semnificative pentru a
Ibidem.
Medalia – „За отвагу” (Граница - на замке, în М.С. Восленский, „Номенклатура.
Гоподствующий класс Советского Союза”, Москва, „Советская Россия” совм. с МП
„Октябрь”, 1991, c. 434-440, în: https://textbooks.studio/uchebnik-teoriya-politiki/granitsazamke-23294.html, accesat: 26.09.2018).
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lustrui imaginea statului în care deja învinsese sistemul socialismului dezvoltat,
îndreptându-se, în percepția propagandei de atunci, spre culmile comunismului.
Un episod de renunțare temporară la securizarea excesivă a regimului de
frontieră de pe Prut l-au reprezentat Podurile de Flori (1990-1991) 86 , acțiuni de
amploare care le-au permis românilor de pe ambele maluri ale Prutului să meargă
liber pe malul opus pentru a-și revedea rudele și frații după decenii lungi de separare
și izolare (E.B.; L.L.; G.N.).
După prăbușirea imperiului sovietic, în Republica Moldova au fost elaborate
legi proprii care vizau încălcarea frontierei de stat. Astfel, „trecerea ilegală a frontierei de stat, adică trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere fără paşaportul
stabilit sau fără autorizaţie din partea autorităţilor respective, săvârşită de o
persoană supusă anterior unei sancţiuni administrative pentru acelaşi delict, sau
trecerea frontierei de stat în afara punctelor de trecere, inclusiv în scopul obţinerii
unor foloase materiale, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de
la şase luni la doi ani, fie cu muncă corecţională pe acelaşi termen, fie cu amendă
în mărime de până la şaptezeci de salarii minime, cu confiscarea valorilor şi bunurilor
materiale utilizate la trecere”87. Aceleaşi acţiuni, „săvârşite în mod repetat, fie de un
grup de persoane, fie cu folosirea ascunzişurilor, se pedepseşte cu privaţiune de
libertate pe un termen de la doi la cinci ani, cu confiscarea valorilor şi bunurilor
materiale dobândite ilicit, precum şi a unităţilor de transport folosite la trecerea
ilegală a frontierei de stat”88. „Trecerea ilegală a frontierei de stat însoţită de violenţă
sau cu aplicarea armei, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei
la opt ani, cu confiscarea valorilor şi bunurilor materiale dobândite ilicit, precum şi
a unităților de transport folosite la trecerea ilegală a frontierei de stat”89.
Demilitarizarea frontierei. La 3 septembrie 1991 a fost emis decretul
prezidențial nr. 190, „Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”, în care se
stipula că frontiera vestică trece sub jurisdicția Republicii Moldova, respectiv toate
edificiile, echipamentele și munițiile Detașamentului nr. 22, „Nijnednestrovskii”, au
devenit proprietate a noului stat. Paza frontierei de stat a trecut sub jurisdicția
Ministerului Securității Naționale a Republicii Moldova. Prin decretul prezidențial
nr. 139 (10 iunie 1992) a fost determinat sectorul de frontieră cu România, paza căruia
era asigurată de 27 de pichete de grăniceri, organizate în patru comenduiri. Lungimea
totală a frontierei de stat a Republicii Moldova este de 1.906 km, dintre care pe uscat
955 km, iar pe apă 951 km. Frontiera vestică Republica Moldova - România se întinde
pe o distanță de 683,968 km pe Prut (413 semne de frontieră, de la nr. 923 până la
„După Podul de Flori, după ʼ92 [am trecut Prutul]. Primele impresii, mi-a plăcut foarte mult
Iașul, a fost primul oraș [vizitat] din România, el fiind aici la doi pași de Ungheni. Mi-a plăcut
foarte mult Iașul, chiar mergeam pe jos prin Iași să văd frumusețile Iașului. Mi-a plăcut Parcul
Copou, Palatul [Culturii]. Când am fost prima dată în România, la Iași, am fost impresionat
de scara blocului în care am intrat, [pereții] erau pictați cu diferite imagini”(V.C.).
87
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1.335) și 450 m pe Dunăre, la Giurgiulești. Frontiera Republicii Moldova cu Ucraina
are o lungime de 1.222 km (955 km pe uscat și 267 km pe apă)90. La 15 iunie 1992
au fost create trupele de grăniceri ale Republicii Moldova.
Procesul de demilitarizare a frontierei de la Prut a decurs în câteva etape.
După multiple reorganizări ale trupelor de grăniceri, în februarie 2010 a început
demontarea gardului de sârmă ghimpată de la Prut. Până în luna martie a aceluiași an
Serviciul Grăniceri, în colaborare cu autoritățile publice locale, au demontat 360 km
de sârmă ghimpată, fiind astfel racordată situația frontierei cu practicile europene în
domeniu (A.R.). La 1 iulie 2012 Serviciul Grăniceri a fost reorganizat în Poliția de
Frontieră, subordonată Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
Concluzii. Frontiera de la Prut reprezintă o consecință nefastă, tragică pentru
românii de pe ambele maluri, mai întâi a tratatului de pace de la București (1812),
ulterior a pactului Ribbentrop-Molotov(1939).
Sovieticii au instituționalizat frontiera de la Prut după modelul unui lagăr de
concentrare, aplicând cele mai performante metode și tehnologii de securizare a
graniței cu România, țară care făcea parte din comunitatea statelor socialiste. Oamenii
din lunca Prutului au fost izolați prin instalarea gardului cu sârmă ghimpată în decurs
de câteva decenii, dar în memoria comunităților de pe Prut era păstrată cu grijă amintirea unității de neam și de țară.
Aderarea României în Uniunea Europeană a contribuit la modernizarea
sistemului de securizare a frontierei de la Prut, fiind demontată sârma ghimpată,
instalate sisteme performante de monitorizare a frontierei, finalizând cu demilitarizarea trupelor de grăniceri și formarea poliției de frontieră. După anul 2007
frontiera de la Prut a devenit și frontiera dintre două lumi: România, fiind raportată
la valorile și standardele europene, și Republica Moldova, aflându-se într-o derivă de
lungă durată după colapsul URSS, care oscilează în continuare între vectorul
european de dezvoltare și forța gravitațională a metropolei fostului imperiu sovietic.
În perioada sovietică în zona frontierei de la Prut circulau multiple mituri,
alimentate de propaganda comunistă, de postulatele ideologice ale epocii care vehiculau ideea impenetrabilității graniței, securizată de grănicerii sovietici, ajutorați de
localnici, de pionieri și comsomoliști. După demontarea gardului de sârmă ghimpată
de la Prut, miturile localnicilor, create în perioada comunistă, au fost completate cu
unele noi. Astfel, agricultorii, de pe ambele maluri, legau distrugerile culturilor
agricole, cauzate de animalele sălbatice, de căderea gardului cu sârmă ghimpată de la
Prut. În unele localități era revigorat mitul sovietic despre securizarea de altă dată a
frontierei care nu putea fi survolată nici de o pasăre în zbor. Bineînțeles, astfel de
prejudecăți au persistat și probabil vor mai persista un timp în satele de pe valea
Prutului, constituind o parte componentă a creației populare, a istoriei locale, mitizate
și demitizate în continuarea cursului firesc al vieții de la frontieră.
Prutul separă geografic românii de pe ambele maluri, dar, totodată îi și
apropie spiritual, cultural, mai puțin economic. Râul Prut își va continua cursul firesc,
natural, trasat de milenii, iar de voința românilor de pe ambele maluri deja depinde
Despre Frontiera de Stat, în: http://www.border.gov.md/index.php/ro/politia-de-frontiera/
despre-frontiera-de-stat, accesat: 15.08.2018; Istoria Poliției de Frontieră, în: http://www.
border.gov.md/index.php/ro/politia-de-frontiera/istoria, accesat: 15.08.2018.
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modalitatea și termenii când Prutul va reveni la starea sa firească de arteră fluvială
internă din cadrul spațiului românesc reîntregit.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Propaganda sovietică: 1944 – „Ostașii regimentului 24 de grăniceri
instalează stâlpul de frontieră pe granița de stat, restabilită pe râul Prut”.
Fig. 2 – Propaganda sovietică: „Din nou la graniță. Locotenentul Rogov și
soldatul Sklearuk în cadrul primei patrule de pază a graniței de stat, restabilite pe râul
Prut”.
Fig. 3 – Fâșia de control a urmelor.
Fig. 4 – Turnul de supraveghere al grănicerilor.
Fig. 5 – Simboluri ale graniței sovietice.
Fig. 6 – Unitățile blindate ale serviciului de grăniceri.
Fig. 7 – Unitățile maritime ale serviciului de grăniceri.
Fig. 8 – Unități de aviație ale trupelor de grăniceri.
Fig. 9 – Eroizarea grănicerilor sovietici.
Fig. 10 – Tinerii prieteni ai grănicerilor.
Fig. 11 – Insigne și medalii acordate grănicerilor sovietici.
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ANGAJAȚII BAZEI MOLDOVENEŞTI DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS
(STUDIU SOCIOCOMPARATIV): SALARIZAREA
Iulia MALCOCI1, Ion Valer XENOFONTOV2
EMPLOYERS OF THE MOLDOVAN SCIENTIFIC RESEARCH
CENTER OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCE
(SOCIOCOMPARATIVE STUDY): SALARIZATION
ABSTRACT
According to the Soviet concept of science management, the institutionalization and
formation of a reliable research infrastructure was the basic premise of the evolution of
scientific potential. In 1946 was created the Moldovan Scientific Research Center of the USSR
Academy of Science. While the new Soviet entity was severely affected by the social scourge,
the system loyalists were economically and financially protected, including the new academic
structures.
Keywords: scientific researcher, historical context, Moldovan Scientific Research
Center, salary, Moldovan RSS, 1946-1949.

Potrivit conceptului sovietic de administrare a științei, instituționalizarea și
formarea unei infrastructuri fiabile de cercetare reprezenta premisa de bază a
evoluției potențialului științific. La 1 martie 1946, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a
URSS decidea crearea Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, iar
la 12 iunie 1946 Sovietul Comisarilor Poporului al RSSM şi CC al PC(b)M adoptau
Hotărârea „Cu privire la crearea Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a
URSS în or. Chişinău”, solicitând Prezidiului AŞ a URSS să aprobe direcţiile
principale de cercetare, structura şi personalul de conducere ale Bazei3. Prezidiul AȘ
a URSS la ședința din 29 iunie 1946 desemna candidatura directorului Bazei
(academicianul V. Volghin4) și aproba candidatura secretarului științific al acesteia
(L. Mațiuk) prin procesul-verbal nr. 17.
În fața cercetătorilor științifici se punea problema „formării concepției
comuniste despre lume a oamenilor muncii” 5 . Se vorbea, în spiritul epocii, că
„umanismul regimului nostru predetermină și scopuri umane (s.n.) ale creativității
Cercetător, doctor în istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de
Cercetări Enciclopedice, Chișinău; e-mail: iumalcoci@yahoo.com.
2
Cercetător, doctor în istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de
Cercetări Enciclopedice, Chișinău; e-mail: ionx2005@yahoo.com.
3
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova (în continuare, AOSPRM), F. 51,
inv. 4, d. 9, f. 294-299.
4
Academicieni din Basarabia și Transnistria. Proiecte bibliografice, editori: Ion Jarcuțchi,
Brighita Covarschi, Chișinău, Centrul de editare și tipar al Institutului de Istorie (CETINI),
1996, p. 121-123.
5
Развитие науки в Молдавской ССР, Кишинев, «Штиинца», 1984, с. 7.
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științifice în toate domeniile economiei și culturii”. Pentru a îndoctrina „oamenii
muncii” cu ideologia marxist-leninistă, Secția de propagandă și agitație a CC al PC(b)
din Moldova propunea organizarea Casei oamenilor de știință, acțiune prevăzută la
27 aprilie 1945 la ședința Biroului CC al PC(b) din Moldova. Dezideratul acestei
organizări îl constituia unificarea forțelor științifice din republică și îmbunătățirea
organizării propagandei instructiv-științifice.
În toate sectoarele se simțea lipsa de cadre calificate. Evident, era necesar de
adus aceste cadre, în mare parte din RSFS Rusă și Ucraina, precum și din stânga
Nistrului2. Specialiștii cu titlu de „invitați” trebuiau să fie asigurați cu spațiu locativ
și un trai decent, una din problemele primordiale fiind salarizarea. Dosarul personal
al fiecărui angajat era analizat atent, se urmărea activitatea acestuia în perioada de
„ocupație” a Basarabiei de „România burghezo-moșierească”, dacă a avut contacte
ori nu cu „fasciştii români şi germani”6. În mod special erau vizați cercetătorii științifici de la Institut care au făcut studii universitare în România interbelică. Din această
perspectivă, se impunea Institutului o funcție științifico-educativă deosebită: „(...)
creșterea politică a angajaților” acestuia7. Pentru a susține activitatea cercetătorilor
științifici din cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură din cadrul Bazei, se
solicitau de la autorități finanțări suplimentare. Astfel, la 17 iunie 1947, I. Cioban,
directorul Institutului, îi informa pe N.G. Covali, secretarul CC al PC(b)M despre
necesitatea ameliorării volumului de salarizare a cercetătorilor, indicându-se drept
argument rolul instituției în critica istoriografiei „burgheze româneşti şi propagarea
concepţiei marxist-leniniste” asupra istoriei şi denumirii limbii moldovenilor,
deosebită de cea română8. În cele ce urmează va fi efectuată o cercetare comparativă
cu privire la salarizarea angajaților Bazei. Volumul salarizării reflectă și statutul celor
vizați în societatea sovietică.
În una din anexele la procesul-verbal nr. 17 al ședinței Prezidiumului AȘ a
URSS din 29 iunie 1946, sunt incluse Statele de personal ale Bazei cu salariul lunar
al funcțiilor aprobate, excepție făcând conducerea Bazei. Pentru anul 1947 erau
prevăzute salariile pentru toate funcțiile din cadrul Bazei, inclusiv salariul lunar al
personalului auxiliar. În Statele de personal nu este indicată unitatea monetară, însă
este clar că e vorba de rubla sovietică (vezi Tabelul nr. 1):
Tabelul nr. 1
„Statele de personal al Bazei Moldovenești de Cercetări Științifice
a AȘ a URSS în anul 1947, cu indicarea remunerării muncii”9
Nr.
crt.
1.

Funcția

Numărul unităților
de personal
1

Director (al Bazei)

Salariul
lunar
6.000

Adrian Dolghi, Politica statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în
perioada anilor 1944-1965 (În baza materialelor din RSSM), Teză de doctor în istorie,
Chișinău, 2010, p. 93.
7
Arhiva Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (în continuare, ACAŞM), F. 3, inv. 1, d.
10, f. 61.
8
AOSPRM, F. 51, inv. 5, dos. 527, f. 215-219
9
ACAŞM, F. 1, inv.1/3, dos. 3, f. 11-12.
6
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2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Director adjunct pentru știință
1
Secretar științific
1
Secretar-stenograf
1
Sectorul de geologie
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
1
Cercetător științific inferior
2
Laborant superior
1
Laborant
1
Sectorul de botanică
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
2
Cercetător științific inferior
2
Laborant
1
Sectorul de viticultură și horticultură
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
2
Cercetător științific inferior
2
Laborant superior
1
Laborant
1
Sectorul de pedologie
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
2
Cercetător științific inferior
2
Șef de laborator
Laborant superior
1
Laborant
1
Stațiunea de eroziune
Șef de stațiune
1
Cercetător științific superior
1
Cercetător științific inferior
1
Tehnician observator
1
Sectorul de zoologie
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
1
Cercetător științific inferior
1
Laborant
1
Sectorul energetic și regimul apelor
Șef de sector
1
Cercetător științific superior
1
Cercetător științific inferior
1
Laborant
1
Sectorul de economie și geografie
Șef de sector
1
364

4.800
2.800
500
4.500
2.500
1.200
900
650
4.500
2.500
1.200
650
4.500
2.500
1.200
900
650
4.500
2.500
1.200
900
650
4.500
2.500
1.200
700
4.500
2.500
1.200
650
4.500
2.500
1.200
650
4.500

2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cercetător științific superior
2
2.500
Cercetător științific inferior
2
1.200
Stațiunea seismică și biroul de construcție anti-seismică
Șef de stațiune
1
4.500
Cercetător științific inferior
1
1.200
Laborant superior
1
900
Laborant
1
650
Biblioteca științifică
Șef de bibliotecă
1
1.000
Bibliograf
1
800
Contabilitatea
Contabil-șef
1
1.200
Contabil principal
1
800
Contabil-casier
1
600
Personal administrativ-gospodăresc
Ajutor de director (al Bazei)
1
1.200
Responsabil de aprovizionare
1
900
Șef (manager) de depozit
1
600
Agent
1
700
Dactilografă principală
1
450
Dactilografă
1
400
Electrician
1
500
Lăcătuș de apeducte
1
450
Portar
1
300
Femeie de serviciu
2
250
Garderobieră
1
250
Fochist
2
300
Șofer
1
Curier
1
300

Din acest tabel putem afla nu doar structura Bazei, ci și salariul lunar de
funcție. Acest document este urmat de altul, cu indicarea fondului de slarizare lunar
și anual (vezi Tabelul nr. 2):
Tabelul nr. 2
„Statele de personal ale Bazei Moldovenești de Cercetări Științifice a AȘ a URSS
în anul 1947 cu unele modificări în mărimea salariilor persoanelor de conducere
și ale colaboratorilor (cercetătorilor-n.n.) științifici ai Bazei”10
Nr.
crt.

Denumirea
subdiviziunilor
de structură
și a funcțiilor

Număr
de
unități

Salariul
lunar

Direcția bazei
10

Ibidem, f. 23-26.
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Fondul de
salarizare
lunar

Fondul de
salarizare
anual

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.

1.

Director
Director adjunct
Secretar științific

1
10.000
10.000
120.000
1
6.500
6.500
78.000
1
4.200
4.200
50.000
3
20.700
20.700
248.400
Secția administrativ-gospodărească și secretariat
Director adjunct
1
1.500
1.500
18.000
pentru probleme
administrativ
gospodărești
Inspector de personal
1
1.000
1.000
12.000
și șef al secției
speciale
Șef pentru
1
1.000
1.000
12.000
aprovizionare
Agent pentru
1
790
790
9.480
aprovizionare
Șef de depozit
1
690
690
8.280
Administrator
1
900
900
10.800
de afaceri
Secretar1
690
690
8.280
stenografistă
Secretar-dactilografă
1
600
600
7.200
Dactilografă
2
550
1.100
13.200
Inginer-constructor
1
1.200
1.200
14.400
Electrician
1
600
600
7.200
Tâmplar
1
600
600
7.200
Portar
1
410
410
4.920
Femeie de serviciu
2
410
820
9.840
Paznic
1
360
360
4.320
Portar-garderobier
1
410
410
4.920
Fochist
2
410
820
9.840
Curier
1
460
460
5.520
Mecanic-șef de garaj
1
880
880
10.560
Șofer
1
460
460
5.520
23
15.290
183.480
Contabilitatea
Contabil șef
1
1.500
1.500
18.000
Contabil șef adjunct
1
1.000
1.000
12.000
Contabil
1
830
830
9.960
Contabil-casier
1
690
690
8.280
4
4.020
48.240
Biblioteca științifică
Directorul bibliotecii
1
1.500
1.500
18.000
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2.

Șeful sălii de lectură
și a depozitului de
cărți

1

1.100

2
1.

Șeful editurii

1.
2.

Șef de sector
Cercetător științific
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
superior, doctor
(candidat) în științe
Cercetător științific
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant superior
Laborant

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

Șef de sector
Cercetător științific
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
superior, doctor
(candidat) în științe
Cercetător științific
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant superior
Laborant

Editura
1.000

1
1
Sectorul de geologie
1
4.500
2
3.500

1.100

13.200

2.600

31.200

1.000
1.000

12.000
12.000

4.500
7.000

54.000
84.000

1

2.500

2.500

30.000

2

1.200

2.400

28.800

1
900
900
1
790
790
8
18.090
Sectorul de botanică
1
4.500
4.500
1
3.500
3.500

10.800
9.480
217.080
54.000
42.000

1

2.500

2.500

30.000

3

1.200

3.600

43.200

1
900
900
2
790
1.580
9
16.580
Sectorul de viticultură și horticultură
Șef de sector
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
3.500
3.500
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
1
2.500
2.500
superior, doctor
(candidat) în științe
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10.800
18.960
198.960
54.000
42.000

30.000

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.

3.

Cercetător științific
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant superior
Laborant

3

1.200

3.600

43.200

1
900
900
2
790
1.580
9
16.580
Sectorul de pedologie cu laboratorul
Șef de sector
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
3.500
3.500
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
1
2.500
2.500
superior, doctor
(candidat) în științe
Cercetător științific
2
1.200
2.400
inferior, doctor
(candidat) în științe
Șef de laborator 1
3.500
3.500
cercetător științific
superior
Laborant superior
1
980
980
Laborant
2
790
1.580
Om de serviciu în
2
410
820
laborator
11
19.780
Stațiunea de eroziune
Șeful stațiunii
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
3.500
3.500
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
1
1.200
1.200
inferior, doctor
(candidat) în științe
Tehnician observator
2
980
1.960
Paznic
1
410
410
Femeie de serviciu
1
410
410
7
11.980
Sectorul de zoologie
Șef de sector
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
3.500
3.500
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
2
2.500
5.000
superior, doctor
(candidat) în științe

10.800
18.960
198.960
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54.000
42.000

30.000

28.800

42.000

11.760
18.960
9.840
237.360
54.000
42.000

14.400

23.520
4.920
4.020
143.760
54.000
42.000

60.000

4.

6.
7.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4

Cercetător științific
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant superior
Laborant

2

1.200

2.400

1
900
900
2
790
1.580
9
17.880
Sectorul energetic și regimul apelor
Șef de sector
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
3.500
3.500
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
1
1.200
1.200
inferior, doctor
(candidat) în științe
3
9.200
Sectorul de economie și geografie
Șef de sector
1
4.500
4.500
Cercetător științific
2
3.500
7.000
superior, doctor
(habilitat) în științe
Cercetător științific
2
2.500
5.000
superior, doctor
(candidat) în științe
Cercetător științific
2
1.200
2.400
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant
1
790
790
8
19.690
Stațiunea seismică
Șef stațiune
1
4.500
4.500
Cercetător științific
1
2.500
2.500
superior, doctor
(candidat) în științe
Cercetător științific
1
1.200
1.200
inferior, doctor
(candidat) în științe
Laborant superior
1
900
900
4
TOTAL
101
182.490
Cu reținere a 2% economie
Secretarul științific al Bazei
Contabil șef

28.800

10.800
18.960
214.560
54.000
42.000

14.400

110.400
54.000
84.000

60.000

28.800

9.480
236.280
54.000
30.000

14.400

10.800
109.200
2.189.880

43.797
Mațiuk L. S.
Krimer Z. I.
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Cifrele din tabel nu dau o claritate privind faptul cât de adecvat timpului era
mărimea salariului, fără o analiză a puterii de cumpărare a unei unități monetare.
Totodată, este bine venită și compararea acestora cu remunerarea altor categorii de
salariați. Puterea de cumpărare a banilor, în primul rând, depinde de prețurile produselor alimentare de larg consum și a mărfurilor de bază, a tarifelor pentru serviciile
comunale și a impozitelor. Prețul la unele mărfuri din URSS în anul 1947 pot fi
consultate din datele Tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3
Prețurile la unele produse alimentare și alte mărfuri în anul 1947 în URSS11
Denumirea mărfii
Pâine albă și produse de panificație (1 kg)
Pâine neagră
Carne de vită
Pește (șalău)
Unt
Ouă (zece)
Zahăr rafinat
Lapte (1 L)
Ulei
Rachiu
Bere (0,6 L)
Încălțăminte (o pereche, în mediu)
Stambă, cit (1 m)
Țesătură de lână
Țesătură din mătase naturală
Automobil „Pobeda” (o unitate)
Automobil „Moskvici” (o unitate)

Prețul în ruble
5,5
3,0
30,0
12,0
64,0
12,0
15,0
3,0
30,0
60,0
5,0
260,0
10,1
269,0
137,0
16.000,0
9.000,0

Menționăm că Sovietul de Miniștri al RSS Moldovenești prin Hotărârea nr.
1014 din 15 octombrie 1947 stabilea la „portfelurile școlărești” „prețul vremelnic” de
vânzare: portfelul școlăresc din tic și pânză de sandalete – 18 ruble 35 kopeici; portfelul școlăresc din granitol (piele artificială) – 22 ruble 90 copeici (n.n.-a fost păstrată
terminologia din Hotărâre)12.
Pentru comparație, în tabelele ce urmează pot fi văzute salariile și plățile
pentru alte categorii de angajați, prevăzute prin Hotărârea Sovietului Comisarilor
Poporului al RSS Moldovenești nr. 644 din 9 iulie 1945 „Cu privire la creșterea
salariilor lucrătorilor grădinițelor de copii”.
Tabelul nr. 4
Salariul lunar din 1 iunie 1945 pentru educatorii grădinițelor de copii13, în ruble.
https://www.politforums.net/historypages/1443775056.html (accesat: 29.11.2018).
Culegerea de hotărâri și dispoziții ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste
Moldovenești, nr. 12, 1 ianuarie 1948, p. 252.
13
Хронологическое cобрание законов Молдавской ССР, указов Президиума Верховного
Совета и Постановления Правительства Молдавской ССР, том I, 1940–1947,
11
12
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Categoria
lucrătorilor

Cu studii
medii
pedagogice
Cu studii
medii
generale

În orașe și așezări muncitorești
În localități sătești
Cu experiență în munca pedagogică
Până la 5
De la 5
Mai mult
Până la
De la 5
Mai mult
ani
la 10 ani
de 10 ani
5 ani
la 10 ani de 10 ani

350

375

400

300

325

350

300

325

350

250

275

300

Tabelul nr. 5
Salariul lunar de funcție din 1 iunie 1945 pentru șefii grădinițelor de copii11, în ruble
În grădinițele de copii cu un număr anumit de grupe
Până la 3 grupe
Pănă la 4-5 grupe
6 grupe și mai mult
Cu experiență în munca pedagogică
Până
De
Mai
Până
De
Mai
Până
De
Mai
la 5
la 5
mult
la 5
la 5
mult
la 5
la 5
mult
ani
la 10 de 10
ani
la 10 de 10
ani
la 10 de 10
ani
ani
ani
ani
ani
ani

În orașe și
așezări
muncitorești
În localități
sătești

450

475

500

475

500

525

500

525

550

375

400

425

400

425

450

425

450

475

Se prevedea, totodată, că în grădinițele de copii cu 1-2 grupe șefii trebuiau să
lucreze zilnic 3 ore astronomice în calitate de educatori pentru salariul întreg.
Persoanele cu studii superioare aveau adaos la salariu cu 15 la sută mai mare decât
cel prevăzut în tabelul nr. 4, iar cei din grădinițele de copii cu regim non-stop un
adaos de 10 la sută.
În Tabelul nr. 6 și Tabelul nr. 7 pot fi consultate tarifele salariale prevăzute
în Anexa 1 și corespunzător Anexa nr. 2 din Hotărârea Sovietului de Miniștri al RSS
Moldovenești nr. 743 din 31 iulie 1946.
Tabelul nr. 6
Retribuirea tarifară a muncitorilor angajați în exploatarea forestieră,
plutărit, defrișare și prelucrarea materialului lemnos11
Nr. crt.
Categoriile
Retribuirea tarifară pentru o zi,
tarifare
zona a IV-a, în ruble
1.
I
4,60
2.
II
5,06
3.
III
5,89
4.
IV
7.36
5.
V
9.20
Кишинев, Государственное издательство «Картя Молдовеняскэ», 1960, c. 99, 100, 153.
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6.
7.

VI
VII

11,50
14,72

Tabelul nr. 7
Salariile lunare pentru maiștri, brigadieri și controlori de calitate angajați
în exploatarea forestieră, plutărit, defrișare și prelucrarea materialului lemnos11
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Salariul lunar pentru zonele III–IV, în ruble
Maistru de categoria I
500
Maistru de categoria II
450
Maistru de categoria III
400
Brigadier și controlor de calitate, categoria I
400
Brigadier și controlor de calitate, categoria II
325

Localitățile rurale se aflau într-o sărăcie de nedescris. Planul de colectare a
cerealelor era forțat. Numai pentru utilizarea tehnicii agricole colhozurile trebuiau să
transmită Stațiilor de Mașini și Tractoare (SMT) 30,5% din întreaga roadă în 1945,
49,4% – în 1948, 50,7% – în 195014. În 1947, în medie, în URSS unei gospodării
țărănești îi reveneau 0,39 ha față de 0,46 ha în 1940. Extrem de scăzute erau salariile
țăranilor. În 1947, în URSS, în medie unei familii țărănești îi reveneau pentru zilele
de muncă 416 kg de grăunțe, iar în ruble – 404 ruble15.
În perioda 1941-1947 prețul cu amănuntul se mărise de 3,2 ori, iar cheltuielile
cetățenilor pentru cumpărarea bunurilor materiale crescuse doar de 1,9 ori. La această
scădere a puterii de cumpărare a contribuit inclusiv mărirea de 2,8 ori a impozitelor
și taxelor achitate de populație12.
Țăranii au supravețuit datorită loturilor personale de pământ și modului de
gospodărire naturală, având vite și păsări. În 1948 în URSS colhozurile și sovhozurile
dădeau lapte la stat 17%, carne 25%, ouă 7%. Astfel, țăranii asigurau cu alimente de
primă necesitate nu doar familia lor, ci și populația urbană. De fapt această situație în
RSS Moldovenească s-a menținut, cu mici excepții, până la sfârșitul anilor 1980.
Colhoznicii erau obligați să lucreze „normele sovietice”, care ajunseseră până la
îngrijirea unui hectar de tutun și a altor hectare de porumb, floarea-soarelui, dar și
menținerea propriei gospodării.
Ne rămâne doar să comparăm nivelul de trai al țăranilor nevoiți să muncească
pentru a obține „trudozilele” slab remunerate și în propiile gospodării, precum și
salariile de 300-600 de ruble ale celor angajați în grădinițele de copii și în sectorul
forestier cu cele de 900-10.000 ruble pentru angajații Bazei Moldovenești de
Cercetări Științifice a AȘ a URSS. Să nu uităm și de faptul că ultimii erau „specialiști
invitați”: erau asigurați cu apartamente din partea statului (gratis fiind și reparația
acestora), având și multe alte privilegii. Țăranul din RSSM trebuia să-și construiască
singur casa, fântâna, să repare acoperișul, construcțiile auxiliare, gardul etc.
http://center-yf.ru/data/nalog/Nalogovaya-politika-v-1945-1985-gg.php (accesat: 3.11.
2018).
15
Н.В. Кузнецова, Снижение розничных цен и материальный уровень жизни населения
СССР в 1947–1952 годах, Вестник ВолГУ. Серия 4, № 1 (13), 2008, с. 32.
14
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Comparând prețurile (v. Tabelul nr. 3) la unele mărfuri cu salariile unor
funcționari și nivelul de trai al țăranilor (colhoznicilor) cu salariile angajaților Bazei,
putem conchide cine își putea permite îmbrăcăminte de lână sau mătase și, mai ales,
un automobil.
Prin Hotărârea Biroului CC al PC(b) din Moldova din 9 ianuarie 194816 era
organizat Institutul de Istorie al Partidului de pe lângă CC al PC(b) din Moldova,
filială a Institutului Marx-Engels-Lenin, fiind aprobat și directorul Institutului –
tovarășul S. Zelenciuk. Prin punctul 6 al acestei hotărâri, Secției personal a CC a PC
(b)M (tovarășul Afteniuc), împreună cu Secția propagandă și agitație a CC a PC(b)M
(tovarășul Radul) și directorul Institutului (tovarășul Zelenciuk) i-a fost încredințat
să selecteze candidaturile colaboratorilor Institutului, care urmau să fie prezentate CC
al PC(b)M pentru aprobare până la 15 februarie 1948, în special, candidaturile
directorului adjunct pentru activitate științifică, directorului adjunct pentru arhiva de
partid și a cercetătorilor științifici. Candidaturile la funcțiile de conducere constituiau
un secret de stat, fiind „aprobate din umbră”, chiar dacă erau formal organizate
„concursuri”. Schema de încadrare în cadrul Institutului poate fi văzută în anexa din
hotărâre (procesul-verbal nr. 21717).
Tabelul nr. 8
Statele de personal a Institutului de Istorie a Partidului de pe lângă CC al PC(b) M
– filiala Institutului Marx-Engels-Lenin în anul 1948
Nr.
crt.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

16
17

Denumirea
subdiviziunilor
structurale și a funcțiilor
1. Conducerea
Director
Director adjunct pentru
știință
Director adjunct pentru
arhiva de partid
În total

Numărul
unităților de
personal

Salariul
lunar

Pe anul
1948

1
1

2.000
2.000

24.000
24.000

1

1.250

15.000

3
63.000
2. Secretariatul
Secretar-stenografistă
1
950
11.400
Dactilografă
2
500
12.000
În total
3
23.400
3. Sectorul istoriei partidului
Șef de sector
1
4.500
54.000
Cercetător științific
3
2.500
90.000
superior
Cercetător științific inferior
2
1.200
28.800
Laborant
1
740
8.880
În total
7
181.680
4. Sectorul de traduceri al operelor clasicilor marxism-leninismului

AOSPRM, F. 51, inv. 7, dos. 27 (partea I), f. 12-13.
Ibidem, f. 26-27.
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1.
2.
3.
4.
5.

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

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Șef de sector
Cercetător științific
superior-redactor
Cercetător științific
superior
Cercetător științific inferior
Laborant
În total
Custode de fonduri
Instructor
Cercetător științific
superior
Cercetător științific inferior
Arhivar
Restaurator de documente
Legător de cărți
În total

1
1

4.500
3.500

54.000
42.000

3

2.500

90.000

2
1
8
5. Arhiva de partid
1
1
1

1.200
740

28.800
8.880
223.680

950
1.150
2.500

11.400
13.800
30.000

1
1.200
2
425
1
600
1
600
8
6. Biblioteca
Șef bibliotecă
1
1.000
Bibliograf
1
880
În total
1
9. Personal administrativ de conducere
Director adjunct pentru
1
1.200
gospodărire
Contabil șef
1
1.000
Contabil-casier
1
690
Intendent
1
600
Agent de aprovizionare
1
800
Șef depozit
1
690
Portar
1
410
Paznic
3
410
Femeie de serviciu
2
360
Șofer
2
550
Curier
1
410
Garderobieră
2
360
În total
17
TOTAL
48

14.400
9.500
7.200
7.200
93.500
12.000
10.560
22.560
14.400
12.000
8.280
7.200
9.600
8.280
4.920
4.920
8.640
13.200
4.920
8.640
114.840
720.950

Precizăm că institutele de istorie ale partidului din URSS erau considerate
instituții elitiste. Acestea erau echivalate ca și activitatea secțiilor Comitetului Central
al Partidului Comunist18.
Институт истории партии при ЦК КП Молдавии – филиал Института марксизмленинизма при ЦК КПСС. 1925-1975, Кишинев, 1975, c. 97.
18
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În continuare, menționăm că la 15 decembrie 1947 în ziarul Izvestia (nr. 293
(9.515)) a fost publicată hotărârea comună a Sovietului de Miniștri al URSS și a CC
al PC(b) din toată Uniunea, nr. 3.866 din 14 decembrie 1947, „Cu privire la efectuarea
reformei monetare și la anularea cartelelor pentru produse alimentare și industriale”19.
Această reformă a fost efectuată cu scopul de a consolida cursul rublei prin retragerea
surplusului de bani emiși în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și a
rezervelor acumulate de speculanți și a banilor vechi depreciați. Totodată, se prevedea anularea sistemului de aprovizionare prin cartele și trecerea de la comerțul
extins la prețuri de stat unificate.
Punctul 4 al părții „I. Reforma monetară” prevedea schimbul banilor în
circulație la rata 10:1. Astfel, pentru 10 ruble în numerar de model vechi deținătorul
primea 1 rublă de modelul 1947. La 16 decembrie 1947 au fost deja emise „bilete de
tezaur de stat ale URSS cu valorile nominale de 1, 3 și 5 ruble, și bilete ale Băncii de
Stat a URSS cu valorile nominale de 10, 25, 50 și 100 ruble, toate cu milesimul
„1947”20. Totodată, în hotărâre se prevedea păstrarea valorilor salariale, a veniturilor
din achizițiile de stat și a altor venituri din muncă (salariile în bani noi erau de aceeași
valoare cu cele vechi).
Întrucât „salariile în bani noi erau de aceeași valoare cu cele vechi”, vom
compara reducerea prețurilor la unele mărfuri pentru intervalul de timp 1947-1953
(vezi Tabelul nr. 9).
Tabelul nr. 9
Prețurile în ruble la unele produse alimentare și alte mărfuri
în anii 1947 și 1953 în URSS21
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea mărfii
Pâine albă (1 kg)
Carne de vită
Lapte (1 L)
Unt
Rachiu
Țesătură de lână (1 m)
Țesătură de mătase naturală (1 m)

1947

1953

5,5
30,0
3,0
64,0
60,0
269,0
137,0

3,0
12,5
2,24
27,8
22,8
113,0
100,0

Cu alte cuvinte, pe parcursul anilor ce au urmat starea de lucruri s-a menținut
aceeași în ceea ce privește nivelul de trai al țăranilor și slujbașilor, comparativ cu a
celor ce aveau misiunea de a asigura „frontul ideologic”. Cu alte cuvinte, mărfurile
considerate de lux nu erau accesibile maselor largi ale populației, ci doar angajaților
din instituțiile de stat, ale nomenclaturii, dar și promotorilor ideologiei marxistleniniste. Aceste dimensiuni financiare trebuiesc corelate și cu contextul foametei
И. В. Сталин, Сочинения, т. 18, Тверь, Информационно-издательский центр «Союз»,
2006, с. 631-639 (приложение).
20
Moneda în Republica Moldova, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
(Institut), 2015, p. 423-425.
21
Ziarul Trud din 2 aprilie 1953.
19
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organizată de autoritățile sovietice în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Cu alte
cuvinte, în timp ce noua entitate sovietică era grav afectată de flagelul social, cei loiali
sistemului erau protejați sub aspect economico-financiar.
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CAMPANIA DE ALFABETIZARE ÎN REGIUNEA STALIN
LA ÎNCEPUTUL CELUI DE-AL DOILEA PLAN CINCINAL
Voica ISTRATE1
THE STALIN REGION LITERACY CAMPAIGN
AT THE BEGINNING OF THE SECOND FIVE YEAR PLAN
ABSTRACT
The study presents aspects of the literacy campaign conducted during 1956 in the
Stalin Region, using information kept in the files of the People's Council-Education Section.
Although the elimination of illiteracy was a goal in the first of the five years plan, at
the beginning of the second Five Year Plan, problems persisted, despite the clarification or
the propaganda carried out by the authorities. There were neither sufficient teachers or
manuals, and many illiterate people were rejecting the literacy campaign. At the beginning
of 1957, the authorities wanted to reactivate the campaign.
Keywords: Stalin Region, literacy campaign, the five years plan, manuals, teachers.

După Al Doilea Război Mondial, noul regim comunist instaurat în România
a început reformarea învățământului după model sovietic, lichidarea analfabetismului
a devenit o prioritate, până la sfârșitul primului plan cincinal toți neștiutorii de carte
urmau să-și însușească scrisul, cititul și socotitul, în așa fel încât fiecare cetăţean să
devină „constructor activ și conștient al socialismului”2.
Întrucât la nivel de ţară fuseseră identificați 557.000 de neștiutori de carte,
Ministerul Învățământului Public a avut sarcina să-i cuprindă în „școli de alfabetizare”3. Decretul nr. 175 din 3 august 1948 conținea la articolul XXV indicații
generale despre categoriile vizate, durata studiilor, unicitatea programei și a
manualelor4. Dacă răsfoim manualul de alfabetizare intitulat „Să învăţăm carte”5,
putem să ne dăm seama că îndoctrinarea era un scop la fel de important ca
alfabetizarea.
Muzeograf, Muzeul Județean de Istorie Brașov; e-mail: voicavoica97@yahoo.com.
Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale (în continuare, SJBvAN), Adresa Sfatului
Popular al Raionului Târnăveni către Sfatul Popular al Regiunii Stalin, Alfabetizare (mai
1956), dosar 132 (în continuare, dos. 132).
3
Corespondența referitoare la alfabetizare conţinea Ordinul 108.960 din 14 octombrie 1950,
emis de Ministerul Învățământului Public către Secțiunile de Învățământ ale Comitetelor
Provizorii și școli, Dosar 130/1951.
4
„În scopul lichidării analfabetismului se vor organiza pentru persoanele de la 14-55 de ani
cursuri de alfabetizare, cu o durată de 1-2 ani având programe analitice și manuale unice
speciale. Absolvența acestor cursuri se echivalează pe bază de examen cu absolvența primilor
patru ani ai învățământului elementar”, cf. decretului (sursa: https://utcb.ro/wp-content/
uploads/2018/05/2_MO-177-3-aug-1948.pdf, (accesat:15.08.2019).
5
Manual pentru ciclul I de alfabetizare, ediția 1948.
1
2
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În realitate, aşa cum vom vedea în acest studiu, în ciuda propagandei intense,
a resurselor alocate sau a controlului excesiv, alfabetizarea nu s-a încheiat la nivelul
Regiunii Stalin la sfârşitul primului plan cincinal, cauzele neîndeplinirii obiectivului,
dar și măsurile preconizate la acea vreme pentru îmbunătăţirea situaţiei reies din
Dosarele Sfatului Popular al Regiunii Stalin-Secţia Învăţământ6.
Propaganda pentru alfabetizare a fost puternică, mesajele s-au adresat atât
celor care coordonau alfabetizarea, cât și beneficiarilor direcți – neștiutorii de carte.
Se spunea că salariații trebuie să muncească stăruitor, să folosească experiența
pedagogiei sovietice și experiența muncii de alfabetizare”7. Situaţia a fost descrisă
încă la începutul primului cincinal prin prisma luptei de clasă: „neștiutorii de carte –
odioasa moștenire a regimurilor burghezo-moșierești, constituie o mare piedică în
antrenarea maselor populare la opera de construire a socialismului în țara noastră” și
„fiecare analfabet care învață carte este o lovitură de pumnal dată imperialiștilor
provocatori de războaie, este o contribuție reală la lupta pentru pace”8.
Însă, alfabetizarea presupunea pe lângă măsuri legislative, resurse umane și
materiale, planificare și organizare, problemele erau complexe, prin urmare chiar
dacă numărul neștiutorilor de carte a fost diminuat până la sfârșitul primului plan
cincinal, lichidarea completă a analfabetismului a rămas o utopie.
În al doilea plan cincinal a continuat campania de alfabetizare, categoriile
vizate de alfabetizare fiind agricultori, muncitori, femei casnice, lucrători forestieri,
ciobani, recruți9, indiferent de etnie şi aveau vârste între 14-55 de ani.
De fapt, dacă privim datele recensământului din anul 1956 constatăm că
mulți dintre neștiutorii de carte fie nu se încadrau în categoria de vârstă 14-55 de ani,
fie nu erau apți de alfabetizare din motive medicale. Lor li se adăugau categoriile greu
de alfabetizat din cauza specificului muncii (ciobani, lucrători forestieri, zilieri) sau
modului de viață nomad (corturari), cei la care profesorii nu aveau cum să ajungă să
țină cursuri regulate. Predominau femeile și locuitorii de la sate.
În Regiunea Stalin situația neștiutorilor de carte recenzați în prima parte a
anului 1956 arăta astfel:
La Târnăveni, în luna mai 1956 erau în mediul urban 701 neştiutori de carte,
dintre aceștia 272 nu puteau fi alfabetizați; în mediul rural erau 670 neştiutori de carte
dintre care doar 432 erau apţi de școlarizare10.
La Agnita, în 1956 s-au recenzat 688 de neștiutori de carte, doar 258 erau
apți pentru alfabetizare, dintre aceștia mai mult de jumătate (151) erau corturari11.
În Raionul Sibiu mai rămăseseră de alfabetizat 242 de persoane în mediul
rural și 112 în mediul urban12.
Păstrate la SJBvAN.
Vezi nota 3.
8
Ibidem.
9
Dare de seamă asupra muncii desfășurate cu analfabeții în etapa de vară 1956 (copie), dos.
132.
10
Vezi nota 2.
11
Sfatul Popular al Orașului Stalin, Informare scrisă asupra activității desfășurate la munca
de alfabetizare în etapa de vară 3 mai-31 oct. a.c., dos. 132.
12
Adresa Sfatului Popular al Raionului Sibiu-Secțiunea de Învățământ către Sfatul Popular
al Regiunii Stalin, 5 mai 1956, dos. 132.
6
7
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În Raionul Mediaș, la recensământul din februarie 1956 au fost recenzaţi
2.874 de neștiutori de carte, dintre care erau buni de alfabetizat doar 372, restul fiind
în diferite situații: 1.607 aveau peste 56 de ani, 721 erau scutiți medical, 66 erau
inapți; 44 se aflau temporar în localitate și 11 erau pe liste speciale13, 63 aveau între
8 și 14 ani ca vârstă (urmau să fie integrați în școli).
La Mediaș au fost recenzați 149 de neștiutori de carte cu vârste cuprinse între
14-55 de ani14: 48 de bărbați și 101 femei; români - 94, maghiari - 47, germani -8;
lucrau în întreprinderi 50, 99 se aflau în alte situații. 43 trecuseră de primul ciclul de
alfabetizare şi urmau să înceapă ciclul II.
În Raionul Agnita, în luna noiembrie 1956 au fost recenzaţi 123 de analfabeți,
dintre care 60 erau corturari15.
Mai aflăm din documente că recenzarea la nivelul Regiunii Stalin a fost
coordonată de Sfatul Popular Regional-Secția Învățământ și a fost sprijinită de
brigăzile formate din deputați, de organizații de femei, de UTM (Uniunea Tineretului
Muncitoresc)16 și că s-a acordat atenție deosebită instruirii recenzorilor17.
Se dorea să fie evitate greșelile de recenzare, cel mai des erau menționate:
includerea în liste a tinerilor sub 14 ani18, a inapților19 sau a unor persoane școlarizate
deja20. Au fost și situații în care neștitutorii de carte au declarat adrese false sau alte
fabrici decât cele în care lucrau21. Uneori au apărut și semne de întrebare cu privire
la corectitudinea unor raportări, în fabrici au fost găsiți analfabeți veniți din satele
care raportaseră anterior lichidarea neștiinței de carte: „În ceea ce priveşte analfabeţii
din întreprinderi, aceştia ar fi fost lichidaţi cu ani înainte, dacă întreprinderile nu ar fi
angajat noi neştiutori de carte din comunele vecine. Este concludent în această
privinţă cazul întreprinderii „Emailul Roşu” care angajează muncitori analfabeţi din
Adresa Sfatului Popular al Raionului Mediaș-Secțiunea de Învățământ către Sfatul Popular
al Regiunii Stalin, 5 mai 1956, dos. 132.
14
Adresa Sfatului Popular al Orașului Mediaș-Secția Învățământ către Sfatul Popular al
Regiunii Stalin-Secția Învățământ, 8 noiembrie 1956. Recensământul s-a efectuat între 1-4
octombrie 1956 în baza Ordinului 2.139 din 20 oct. 1956, dos. 132.
15
Tabel nominal cu neștiutorii de carte din Raionul Agnita. Recensământul a avut loc între 14 noiembrie 1956, dos. 132.
16
Raport de activitate asupra muncii de alfabetizare. Cursurile de vară, 7 mai-30 octombrie
1956, dos. 132.
17
Sfatul Popular al orașului Sibiu-Secțiunea Învățământ. Raport despre deschiderea
cursurilor de alfabetizare pe etapa de iarnă 1956-1957 (Nr. 510/15 XI 1956), dos. 132. De
exemplu, la Sibiu a fost anunţat un instructaj cu directorii de școli în 18 octombrie 1956, urmat
apoi, în 1 noiembrie, de cel cu cadrele didactice din școli.
18
Cei sub 14 ani care nu frecventau şcoala din diferite motive, uneori materiale, intrau la altă
categorie, şcolile raportau situaţia lor de două ori lunar, se pregătea în acelaşi timp generalizarea învăţământului de 7 ani, pentru anul 1957. Adresa Sfatului Popular, 19 martie
1955. Dosar 68/1955.
19
Vezi nota 16.
20
Raport de activitate privind munca de alfabetizare cu recruții din orașul Sibiu în anul 1956,
dos. 132. În orașul Sibiu recensământul recruților s-a făcut în martie 1956 și au fost recenzați
7 recruți (de fapt unul nu era analfabet pentru că avea 4 clase).
21
Adresa Sfatului Popular Mediaș-Secția Învățământ către Sfatul Popular al Regiunii StalinSecția Învățământ (nr. 19.830), dos. 132.
13
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comunele Bazna, Boian, Blăjel etc. Dar ceea ce este mai curios este că propunătorii
din aceste comune au fost premiaţi, cu 2 ani în urmă, pentru lichidarea analfabeţilor
din comunele menţionate. În această situaţie trebuie să admitem, (...) că alfabetizaţii
devin din nou analfabeţi (...)”22. Au fost și situații cu recenzați care mai urmaseră
cursuri de alfabetizare și „timp de 3-4 ani nu au putut învăța carte”23.
Partea cea mai grea a muncii de alfabetizare a fost convingerea neștiutorilor
de carte să accepte fixarea unui orar sau frecventarea regulată a cursurilor.
Dacă în urmă cu câțiva ani, la începutul primului plan cincinal, se relata că
analfabeții erau influențați de „duşmanul de clasă” care a răspândit „svonul ... printre
analfabeţii recruţi că cei ce nu ştiu carte nu vor fi luaţi în armată” sau că refuzau să
participe de rușine, în anul 1956 explicațiile din documente sunt adesea legate de
voința neștiutorilor de carte, de absența timpului necesar, nomadismul sau de
îndepărtarea de zonele locuite24.
Ostilitatea făţişă aratată de neștiutorii de carte se întâlneşte menţionată în
multe rapoarte, cadrele didactice relatând situația din teren. Cursanţii, spuneau ei,
„fixează zile și ore ... pentru a ști exact când sunt vizitați, ca să nu fie acasă”25. Unii
au amenințat cadrele didactice cu bătaia, cum era negustorul G.M. care avea tarabă
în piață. Cursanta C.V. a insultat-o pe învățătoare. C.M. într-o zi s-a ascuns în casă,
în altă zi a spălat rufele, altădată a spălat podelele sau a plecat la mama în Moldova26.
Mulți analfabeți la Șercaia și Șinca-Paltin au refuzat alfabetizarea, nu au primit
cadrele didactice acasă 27 . S-a remarcat şi atitudinea unei cursante, B.E., care la
terminarea ciclului I a trecut de 55 de ani și nu a mai dorit să continue cu ciclul II,
„cu toate că trecuse și examenul”28.
Nici resursele umane necesare alfabetizării nu au fost suficiente; s-a insistat
să fie alese pentru munca de alfabetizare cadre didactice bine pregătite, perfecționate
special, însă mulţi învățători și profesori erau supraîncărcaţi de sarcini, se menţiona
mai ales participarea lor la cursuri de perfecţionare sau la completarea studiilor,
concediile de odihnă sau de boală. Pentru multe cadre didactice alfabetizarea era doar
o parte a muncii, ei își desfășurau activitatea în școli dar aveau și alte activități
extrașcolare: muncă de lămurire și în privința colectivizării sau predării cotelor,
organizarea de spectacole. S-au căutat soluţii diverse în privinţa asigurării resurselor
umane. La Sibiu s-a propus să fie cadre didactice care să se ocupe doar de alfabetizare
(se credea că trei ar fi putut alfabetiza 150 de neștiutori de carte29). O altă măsură a
Sfatul Popular Mediaş, Dare de seamă (nr. 16.712/15.XI.1956), dos. 132.
Raportul Sfatului Popular al Orașului Sibiu despre deschiderea cursurilor de alfabetizare
pe etapa de iarnă 1956-1957, dos. 132.
24
Sfatul Popular al Raionului Mediaş. Raport asupra muncii în anul şcolar 1950/1951.
Alfabetizarea, dosar 125/1951.
25
Vezi nota 22.
26
Vezi nota 11, Dare de seamă asupra muncii cu analfabeții în etapa de vară, 1956, dos. 132.
27
Sfatul Popular Făgăraș-Secția Învățământ către Sfatul Popular Regional-Secția Învățământ din Orașul Stalin, Dare de seamă (nr. 383/20 nov .1956), dos. 132.
28
Raport informativ în legătură cu constatările raidului organizat între 1-10 decembrie 1956,
despre munca de alfabetizare în orașul Sibiu, dos. 132.
29
Adresa Sfatului Popular al orașului Sibiu-Secțiunea Învățământ către Sfatul Popular al
Regiunii Stalin-Secțiunea Învățământ (7.V.1956), dos. 132.
22
23
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fost suplinirea cadrelor didactice cu studenți și aspiranți care studiau în URSS sau în
„țările de democrație populară30, aceștia putând fi implicați în procesul de alfabetizare
timp de o lună, în vacanțe.
Remarcăm că fiecare campanie de alfabetizare începea cu un număr mare de
susținători, dar pe parcurs aceștia se retrăgeau treptat și de aceea se consemna în
rapoarte că lipsește concursul organizațiilor de masă: „am rămas iarăși singuri, alfabetizarea rămânând o problemă exclusivă a școlii” 31; „din unsprezece fabrici doar
trei se preocupă”32. Uneori erau criticate și cadrele didactice pentru neimplicare. De
exemplu, la Hărman niciun cadru didactic nu s-a gândit să-l alfabetizeze pe ultimul
neștiutor de carte33, prin urmare nu s-a putut raporta lichidarea analfabetismului în
localitate.
După recenzarea analfabeţilor erau desemnate cadrele didactice care trebuiau
să se ocupe de instruirea lor, se stabileau locurile unde urmau să se ţină cursurile, se
fixa orarul.
Cursanții erau împărțiți în două cicluri de învățământ, I şi II, iar de obicei
cursurile se desfășurau de două ori pe săptămână, câte două ore. La sat erau chiar și
câte trei cursuri a câte două ore34. Au fost consemnate, în unele cazuri, și zilele de
cursuri: duminica ori marți și vineri de la orele 19-21 la școală sau la domiciliul
elevilor35. Şi pentru recruți cursurile se țineau de 2-3 ori săptămânal36. Orarul era
afișat la cancelarie37.
Locurile unde se țineau cursurile erau școlile, întreprinderile, comisariatele
militare (pentru recruți) sau domiciliul neștiutorilor de carte. Ultima variantă părea a
fi o soluţie complicată pentru cadrele didactice, ei relatând că neştiutorii de carte sunt
lipsiți de mijloace materiale, locuințele lor necorespunzătoare pentru a face cursuri la
domiciliu38, locuințele fiind aglomerate și nesănătoase39 ori „acasă se desfășoară greu
și din cauza copiilor”40.
La începutul declanșării campaniei de alfabetizare, absența manualelor și a
rechizitelor a fost o piedică în desfășurarea procesului educativ; constatăm din
documentele Sfatului Popular Regional că nici la începutul celui de-al doilea plan
cincinal problema nu a fost remediată.

Conform HCM 619/14 mai 1954, în Adresă de la Ministerul Învățământului către Executiv
al Sfatului Popular al Regiunii Stalin (nr. 28.796/1954), Dosar 171/1954.
31
Vezi nota 21.
32
Adresa Sfatului Popular al Raionului Sibiu-Secția Învățământ către Sfatul Popular al
Regiunii Stalin-Secția Învățământ (20.XI.1956), dos. 132. Se face referire la fabricile din
Cisnădie.
33
Sfatul Popular al Regiunii Stalin, Dare de seamă, 5 mai 1956, dos. 132.
34
Sfatul Popular al orașului Sibiu-Secțiunea Învățământ. Raport despre deschiderea
cursurilor pentru recruți, dos. 132.
35
Vezi nota 28.
36
Vezi nota 9.
37
Vezi nota 28.
38
Adresa Sfatului Popular Raional Făgăraș-Secțiunea Învățământ către Sfatul Popular al
Regiunii Stalin-Secția Învățământ (23.XII.1956), dos. 132.
39
Vezi nota 16.
40
Vezi nota 11.
30
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Situaţia materialului didactic la începutul celui de-al doilea plan cincinal
transpare din rapoarte: manualele pentru cursuri de alfabetizare au fost puține 41 ,
uneori nici chiar cadrele didactice nu au avut manuale42, în absența acestora s-au
folosit manuale din ciclul elementar pentru clasele I-IV sau manuale mai vechi43.
„Secțiunea Învățământ a Regiunii Stalin este rugată a ne pune la dispoziție urgent
manualele necesare, întrucât acestea nu se găsesc în librăriile din Sibiu”44, se nota
într-un raport.
Uneori ajutorul a venit din partea unor întreprinderi care au pus la dispoziție
rechizite și manuale școlare gratuite45.
S-a insistat ca metodele de predare să fie diferite în cazul alfabetizării
adulților. Cadrele didactice au beneficiat de instruire specială 46 , munca lor a fost
verificată prin inspecții lunare, brigăzi de control47, asistență la ore48. S-a verificat
frecvența în raport cu recensământul, scriptele cursurilor de alfabetizare 49 . Sunt
menționate și cataloagele, completate la zi sau nu, uneori înlocuite cu caiete50.
Chiar și când începeau cursurile se constata că neștiutorii de carte nu le
frecventează. Redăm în continuare câteva exemple. La Agnita frecvența a fost de 4050%51. Vara prezența a fost mai slabă la sate din cauza muncilor agricole52. În cazul
recruților arondați la centrul de alfabetizare de la Comisariatul Militar, dintre cei 23
de tineri planificați au fost prezenți la începerea cursurilor 12-17 tineri, spre final au
fost prezenți câte 3-4, la examene au trecut 653. În Raionul Stalin frecvența a fost de
76%, la Mediaș frecvența în fabrici a fost de 80%, în cartiere a fost de doar 10%54.
Pentru a îmbunătăți atitudinea neștiutorilor de carte față de alfabetizare,
propaganda a continuat în diferite forme.
În planurile de muncă coordonatorii alfabetizării au promis să utilizeze mai
intens serbările școlare, megafoanele, lozincile și radio amplificare55. De exemplu, la
stația de radioficare din Târnăveni urma să se țină conferința „Să lichidăm definitiv

Ibidem.
Ibidem.
43
Adresa Sfatului Popular al Regiunii Stalin-Secțiunea Învățământ către Ministerul
Învățământului-Serviciul Alfabetizare – Secțiunea Învățământ (28 noiembrie 1956), dos. 132.
44
Vezi nota 23.
45
Vezi nota 43.
46
Vezi nota 28.
47
Adresa Sfatului Popular al Regiunii Stalin către Sfatul Popular al Raionului/Orașului
Stalin – Secțiunea Învățământ din 14 I 1957, dos.132. Raport informativ în legătură cu
constatările raidului organizat între 1-10 decembrie 1956 despre munca de alfabetizare în
orașul Sibiu, dos. 132. Au fost 4 brigăzi și s-a urmărit evidența analfabeților, certificatele de
alfabetizare, lista cadrelor didactice implicate, manuale, greutăți.
48
Vezi nota 28.
49
Vezi nota 11.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Plan de muncă cu analfabeții pe etapa de vară 1956, dos. 132.
41
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cu neștiința de carte”56. Stațiile de radio locale au mai fost folosite la Bărcut, Cincu,
Nocrich57. Responsabilii cu campania de alfabetizare se angajau că vor purta corespondență cu directorii de școli care au mai mulți analfabeți, că în întreprinderi se vor
scrie articole la gazetele de perete58. Se cerea ca echipele artistice să prezinte pe scenă
aspecte din munca cu analfabeții ori ca foștii analfabeți să fie antrenați în munca de
culturalizare a maselor și în alte activități: cor, echipa de dans sau de teatru, la
bibliotecă. Brigăzile de agitație artistică au activat în acest scop la Bărcut, Hendorf,
Noiștat-Agnita59. Se propunea folosirea ziarelor raionale, Flacăra Sibiului, Zori Noi,
Secera și Ciocanul, și se consemna că în ziarul regional Drum Nou urmau să fie redate
aspecte din munca de alfabetizare60.
Redăm conținutul unor lozinci amplasate în Întreprinderea Metrom din
orașul Stalin sau în alte fabrici: „Tovarășe, învățând carte vei fi mai de folos patriei
tale și viața ta se va îmbunătăți!”, „Tovarășe ți-ai terminat cursul de alfabetizare
pentru a te putea califica la locul de muncă?” 61.
Cursurile se terminau cu examene ținute în locuri diverse, de exemplu în
orașul Stalin: în Gara de călători, la Depoul CFR, în fabrici (în așa-numitele „colțuri
roșii”), în școli, la Spitalul Militar, la Sanatoriul TBC Stejeriș, la Hotelul AroPostăvar62. După examene se încheiau procese-verbale și se eliberau certificate de
absolvire, caietele se păstrau în arhiva școlii63.
Cursurile și examenele nu s-au terminat cu promovarea tuturor cursanților,
câteva exemple fiind grăitoare: la Sibiu au promovat 6 din 7, în orașul Stalin au
promovat 6 din 12, la Codlea 50%, la Hărman 1 din 6; la Prejmer 5 din 9; din anul I
în anul II – 288, absolvenți anul II – 88464. Cele mai bune rezultate au fost în orașul
Stalin unde au fost 56 de promovați în anul II65. „Cursuri cu rezultate foarte slabe, în
cartier, au analfabeţii maghiari care au avut 70 de planificaţi, 19 frecvenţi promovaţi” 66 . Se raporta că unele sate au lichidat analfabetismul: Alămor, Armeni,
Cristian, Gura Râului, Ocna Sibiului, Sadu, Șelimbăr67.
Dezvoltarea industrială însoţită de transferul continuu de populaţie dinspre
zone rurale către centrele industriale a creat o situație dificilă pentru cei care ar fi
dorit să raporteze lichidarea analfabetismului în regiune; într-un document de la
sfârșitul anului 1956 se consemna: „dacă industria n-ar atrage muncitorii din alte
regiuni analfabetismul din regiunea Stalin s-ar fi lichidat”68. În întreprinderile din
Plan de Muncă pe etapa de iarnă a anului școlar 1956/1957, etapa de lichidare a neștiinței
de carte din Raionul Târnăveni, dos. 132.
57
Dare de seamă (5 mai 1956), dos. 132.
58
Vezi nota 56.
59
Vezi nota 57.
60
Adresa Sfatului Popular al Regiunii Stalin către Sfatul Popular al Raionului/Orașului
Stalin-Secțiunea Învățământ din 14 I 1957, dos. 132.
61
Vezi nota 11.
62
Planul examenului de alfabetizare din 20-30 octombrie 1956 (8 octombrie 1956), dos. 132.
63
Vezi nota 16.
64
Vezi nota 9.
65
Ibidem.
66
Vezi nota 22.
67
Ibidem.
68
Vezi nota 43.
56
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Orașul Stalin au fost recenzați 434 analfabeți, la Combinatul Chimic din Târnăveni
180 neștiutori, în orașul Sibiu 168 analfabeți69.
Așadar nici la sfârșitul anului 1956 nu se putea raporta lichidarea analfabetismului în Regiunea Stalin și era nevoie de o reactivare a muncii de alfabetizare.
Raportările de la sfârșitul anului 1956 redau starea de spirit a cadrelor
didactice implicate în campania de alfabetizare.
Ultimii analfabeți rămași erau greu de alfabetizat fie din cauză că „nu pot săși însușească cunoștințele, fie din cauza vârstei înaintate sau a intelectului redus” 70.
„Analfabeții rămași nu frecventează cursurile din diferite motive. Unii sunt ciobani
cu oile prin munți, alții sunt împrăștiați în munți și colibi, la distanțe de 15 până la 30
km, (...) mai apoi sunt țiganii care nu se lasă convinși de necesitatea învățăturii (mai
ales femeile și bătrânii trecuți de 50 de ani) așa că chiar de tot nu se va putea lichida
analfabetismul”71; adăugire cu stilou: „până în martie an 1957” sau „cu munca de
lămurire nu se mai poate face nimic”72. Un director citat în darea de seamă declara că
a ajuns la convingerea că „problema analfabeților nu poate fi lichidată din cauza
îndărătniciei de care ei dau dovadă: refuză categoric să se supună alfabetizării”73.
Campania de alfabetizare urma să continue și în anul 1957, un ordin de
ministru fixând cercetarea muncii de alfabetizare pentru perioada 21-27 ianuarie
1957; informarea urma să fie trimisă Ministerului Învățământului până în 10 februarie
195774. Scopul declarat era „reactivarea muncii de alfabetizare”, se cerea să se acorde
atenție sporită „localităților cu mulți neștiutori de carte”75.

Ibidem.
Adresa Sfatului Popular al Raionului Sibiu Secția Învățământ către Sfatul Popular al
Regiunii Stalin. Secția Învățământ (din 20.XI.1956), dos. 132.
71
Raportări în Adresa Sfatului Popular al Raionului Sibiu către Sfatul Popular al Regiunii
Stalin (30.XII.1956), dos. 132.
72
Raport informativ în legătură cu constatările raidului organizat între 1-10 decembrie 1956,
dos. 132.
73
Vezi nota 11.
74
Ordinul de ministru avea nr. 117.939/1956 şi este menţionat în Adresa Sfatului Popular al
Regiunii Stalin către Sfatul Popular al Raionului/Orașului Stalin-Secțiunea Învățământ din
14 I 1957, dos. 132. Brigăzile urmau să fie conduse de inspectori școlari, directori din școlile
unde s-a lichidat analfabetismul, deputați și membri ai organizațiilor de masă.
75
Ibidem.
69
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10 ANI DE „PARTENERIAT ESTIC” PENTRU REPUBLICA
MOLDOVA: REALIZĂRI, PROBLEME ȘI PERSPECTIVE
Carolina BUDURINA-GOREACII1
10 YEARS TO THE „EASTERN PARTNERSHIP”
FROM REPUBLIC OF MOLDOVA:
ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, PERSPECTIVES
ABSTRACT
The Eastern Partnership is a specific Eastern dimension of the European Neighborhood Policy (ENP). Through the ENP, the EU is working with its southern and eastern
neighbors to reach the closest political association and the highest possible degree of
economic integration. Today the Eastern Partnership aims to strengthen the political
association and economic integration of six partner countries in Eastern Europe and the
South Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine.
In this article we aim to examine the main achievements of the Republic of Moldova
in the Eastern Partnership during the 10 years. Thus, we will analyze the evolution of the
economic, commercial and political relations between the EU and the Republic of Moldova,
while also reflecting on the problems and future prospects in the context of the Eastern
Partnership.
Keywords: Republic of Moldova, Eastern Partnership, 10 years, economic, political
relation, commercial.

Introducere. Deceniul formatului Parteneriatului Estic (PaE) ca modificare
a politicii europene de vecinătate are realizările, problemele și perspectivele sale de
existență ulterioară. Scopul principal era evitarea creării unor noi linii de demarcație
și aducerea noilor vecini ai Europei de Est şi Sud mai aproape la nivel politic,
economic de valorile europene, iar ulterior pentru a fi integrate mai ușor în Uniunea
Europeană (UE).
Începând cu inițiativa poloneză și suedeză, Parteneriatul Estic a fost o manifestare a cooperării multilaterale, determinată în summit-urile țărilor membre, care
au avut loc bienal. Până acum au fost organizate cinci summit-uri: primul – în anul
2009, la Praga, unde cele șase țări, foste republici sovietice, respectiv Azerbaidjan,
Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și țările Uniunii Europene au creat
acest format de relații de vecinătate, care a inclus dimensiunea cooperării bilaterale
și multilaterale. Summit-ul constitutiv a desemnat domeniile cheie de cooperare și a
luat decizia de a înființa platforme naționale ale Forumului societății civile.
Pe parcursul celor 10 ani, datorită PaE, țările din Europa de Est au semnat
Acordul de Asociere sau cel al liberei circulații, care a permis cetățenilor Republicii
Moldova, Ucrainei și Georgiei să călătorească fără vize în UE și să facă comerț fără
taxe. Totodată, în această perioadă partenerii au lucrat împreună pentru a construi un
Lector univ. dr. Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău; e-mail: carolina.budurina@gmail.com.
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spațiu comun de democrație, de dezvoltare a economiei și a structurilor de stat,
protecția mediului ambiant, aprovizionare sigură și durabilă cu energie, oportunități
egale pentru toți. În cele din urmă, toate aceste eforturi au fost orientate spre o calitate
mai bună a vieții pentru oamenii din țările Parteneriatului Estic. Cu alte cuvinte,
Parteneriatul Estic nu înseamnă aderarea la UE, dar ajută țările să construiască o
relație mai strânsă cu Uniunea Europeană, în măsura în care țările aleg să facă acest
lucru.
În continuare, vom face referință la principalele realizări ale Republicii
Moldova în cadrul Parteneriatului Estic, pe care le-a obținut aceasta în decursul celor
10 ani. Vom analiza astfel evoluția relațiilor economice, comerciale și politice dintre
UE cu Republica Moldova, reflectând totodată și asupra problemelor și a perspectivelor de viitor în contextul Parteneriatului Estic.
Realizări. UE a investit, începând cu anul 2009, 1,5 miliarde de euro pentru
a susţine crearea întreprinderilor mici şi mijlocii, şi a contribuit la crearea locurilor
de muncă în cele şase ţări partenere. În Moldova, UE a devenit primul şi cel mai
important partener commercial (5). Astfel, pe parcursul celor 10 ani Parteneriatul
Estic a oferit un cadru de cooperare consolidat între UE și Republica Moldova, fiind
obținute mai multe succese. Moldova a realizat cele trei obiective majore stabilite în
2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică și liberalizarea vizelor.
În particular, primul succes a fost trecerea la un alt nivel de dialog între
autorități, dar și demararea unor proiecte de cooperare unice. Astfel, UE și Republica
Moldova au inițiat în 2010 și au finalizat în 2013 negocierea unui nou Acord de
cooperare – Acordul de Asociere. Trei dintre cele șase state partenere – Ucraina,
Georgia și Moldova –, au semnat acorduri de asociere (AA). La 1 septembrie 2014 a
început aplicarea provizorie a AA cu Moldova și Georgia. Partea politică a Acordului
cu Ucraina a fost introdusă la 1 noiembrie 2014 (7).
Un alt avantaj este intrarea în vigoare a unei părți importante a Acordului cu
denumirea de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica
Moldova şi UE (ZLSAC). Astfel, Chișinăul a obținut permisiunea de a exporta produse pe piața europeană, iar aceasta a diminuat și a compensat parțial pierderile
datorate embargourilor rusești. Potrivit statisticilor, de la aplicarea provizorie a
Acordului, în special a părții ZLSAC, comerțul cu UE a crescut de la 53,26% în 2014
la 68,79% în anul 2018 din volumul total de export, UE devenind principalul partener
economic al Chișinăului. Șeful Delegației UE la Chișinău a remarcat că în domeniul
comerțului au fost atinse obiective înalte. Nivelul exporturilor din Moldova pe piața
europeană, cea mai puternică din lume, a crescut până la 70 la sută. A crescut nu
numai valoarea exporturilor, dar și standardele care sunt aplicate de către producătorii
din Moldova. Cu suportul UE au fost create mai mult de 15 mii de locuri de muncă
aici. 5.000 de întreprinderi din Republica Moldova au primit suport financiar și
consultații, iar în regiuni au fost înființate 10 incubatoare de afaceri cu sprijinul UE.
Aproximativ 700 de kilometri de drumuri au fost modernizate și o infrastructură nouă
de apă a fost construită cu sprijinul UE, furnizând apă potabilă pentru 15.700 de
locuințe. Sisteme de încălzire pe bază de biomasă au fost instalate în mai mult de 225
de școli, grădinițe, centre comunitare și primării sătești, reducând semnificativ
facturile (1).
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Paralel cu eforturile de negociere a acestui acord, UE și Republica Moldova
au continuat eforturile de liberalizare a regimului de vize, care a culminat la 28 aprilie
2014 cu anularea regimului de vize cu UE. Remarcăm că Moldova a fost primul stat
care a beneficiat de liberalizarea vizelor (6) dintre statele membre ale Parteneriatului
Estic (Georgia, Moldova și Ucraina sunt state care au încheiat toate acorduri de
asociere cu UE şi au obţinut pentru cetăţenii lor călătorii fără vize în cadrul programului Parteneriatului Estic). Sprijinul UE a deschis, de asemenea, oportunități de
călătorie, de studii și profesionale pentru moldoveni: au avut loc peste 1,5 milioane
de vizite fără viză în UE de când regimul fără vize a intrat în vigoare pentru
moldoveni în aprilie 2014, în timp ce mai mult de 900 de studenți moldoveni și cadre
didactice au studiat și au predat în UE în perioada anilor 2015-2017, ca parte a
programului de schimb Erasmus+ (1).
Liberalizarea vizelor şi a comerţului deschid posibilităţi noi pentru oameni
să simtă într-adevăr îmbunătăţirea vieţii lor. Pentru că dacă vorbim despre Acord de
Asociere, odată implementat, el trebuie să aducă justiţie, posibilităţi economice mai
bune, locuri de muncă, salarii mai bune, drepturi pentru consumatori. Dacă vorbim
despre export, aici încă este mult de lucru în ce priveşte standardele privind produsele
animaliere, care să aducă perspective bune pentru producători să iasă pe piaţa UE şi
să facă profit acolo, aceasta fiind piaţa cea mai puternică din lume.
Totodată, remarcăm că liberalizarea comerțului și a regimului de vize sunt,
desigur, cele mai proeminente rezultate, dar există și altele: sporirea securității
energetice, reformele aferente guvernării democratice, statului de drept, infrastructurii și educației. De exemplu: kilometri de drumuri restaurate, granturi pentru
studii în străinătate, împrumuturi și consultanță pentru întreprinderile mici, ajutor
pentru persoanele nevoiașe (1).
Pentru perioada următoare, cu referire la dimensiunea bilaterală, menționăm
că Republica Moldova își va concentra eforturile asupra implementării depline a
Acordului de Asociere și asupra îndeplinirii tuturor acordurilor bilaterale și sectoriale
semnate cu UE până în prezent.
Dimensiunea multilaterală a Parteneriatului Estic include relațiile UE cu
țările partenere. Activitățile principale se desfășoară la nivel de reuniuni ministeriale,
dialoguri ministeriale informale, reuniuni ale unor înalți oficiali etc. Reprezentanții
Republicii Moldova participă activ la diferite activități și încearcă să implementeze
toate angajamentele asumate în cadrul acordurilor semnate în domeniu.
Astfel, concentrându-se pe prioritățile-cheie și pe rezultatele tangibile,
Summitul Parteneriatului Estic de la Riga din 2015 a confirmat consensul de a
intensifica acțiunile în cele patru domenii-cheie prioritare ale dezvoltării economice
și ale oportunităților de piață; consolidarea instituțiilor și a bunei guvernări; conectivitate, eficiență energetică, mediu și schimbări climatice; mobilitatea și contactele
inter-umane. În același timp, „20 de obiective pentru 2020”, aprobate începând cu
2017, au fost, în general, structurate în funcție de domeniile prioritare ale cooperării
identificate la Summitul de la Riga. Cu toate acestea, trei aspecte sunt mai importante:
angajarea cu societatea civilă, emanciparea femeilor și echilibrul între genuri și
comunicarea strategică.
Mai jos vor fi subliniate cele 20 de obiective, principalele rezultate și
priorități pentru Republica Moldova:
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Un „angajament structurat” cu o gamă mai largă de organizații ale „societății
civile”. Acest lucru va permite guvernelor partenere să implementeze mai bine
procesul de modernizare, utilizând potențialul de inovare al OSC-urilor. Autoritățile
moldovenești ar trebui, de asemenea, să se concentreze mai mult pe cooperarea
locală, implicând astfel societatea civilă în activități comune la nivel local.
Egalitatea de gen și nediscriminarea. Aceasta va asigura accesul deplin al
societăților din țările partenere, în conformitate cu Planul de acțiune al UE privind
egalitatea de gen 2016-2020, cu Convenția privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și cu principiile antidiscriminării. În acest
sens, Moldova trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul.
Comunicări strategice consolidate, mai clare și personalizate. Acestea vor
continua să sprijine pluralitatea și independența mass-mediei în țările partenere. Un
punct cheie care-i lipsește guvernului Moldovei în acest sens se referă la fenomenul
de dezinformare și propagandă.
Mediul de reglementare și dezvoltare a Intreprinderilor Mici și Mijlocii
(IMM-urilor). Pentru Republica Moldova este important să fie create condiții
favorabile pentru IMM-uri.
Lacune în ceea ce privește accesul la finanțare și la infrastructura financiară.
Moldova se confruntă cu probleme privind criza politică și financiară. Este încă
dificil pentru ca țara noastră să câștige încrederea oficialilor europeni.
Noi oportunități de angajare la nivel local și regional. Rata șomajului în
mediul rural moldovenesc este destul de înaltă.
Armonizarea pieței digitale. Membrii Parteneriatului Estic se concentrează
pe reducerea tarifelor de roaming cel puțin în cele șase state membre.
Comerțul și implementarea DCFTA. Pentru toate bunurile și serviciile
moldovenești care vin pe piața UE trebuie să existe o eliminare completă și imediată
a tuturor taxelor la import și interzise taxele la export. De asemenea, este extrem de
important să se monitorizeze fluxurile comerciale din Moldova către UE pentru unele
produse agricole (în special produse de origine animală, produse din cereale) (2).
Statul de drept și mecanismele anticorupție. La nivel național, Moldova
trebuie să consolideze statul de drept.
Punerea în aplicare a reformelor judiciare cheie. Mai multe traininguri pentru
judecători sunt necesare la nivel local și național.
Implementarea reformei administrației publice. Republica Moldova a adoptat
și revizuit deja de mai multe ori legea privind administrația publică locală (APL). Cu
toate acestea, este important să fie consolidată durabilitatea reformei APL.
Securitatea. Oficialii moldoveni se străduiesc să combată amenințarea
hibridă.
Extinderea rețelei trans-europene de transport (TEN-T). Organele competente din domeniu trebuie să actualizeze siguranța rutieră națională.
Alimentarea cu energie. Până în anul 2020, construcția conductei de gaz IașiUngheni-Chișinău trebuie să fie finalizată și pusă în funcțiune.
Eficiența energetică, energia regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră. Autoritățile moldovenești trebuie să asigure independența legii.
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Mediul și adaptarea la schimbările climatice. Acest document necesită ca toți
membrii Parteneriatului Estic să revizuiască și să pună în aplicare legislația națională
în conformitate cu tratatele internaționale privind mediul și schimbările climatice.
Parteneriate pentru liberalizarea regimului de vize și mobilitatea persoanelor.
Acest obiectiv a fost realizat.
Tineret, educație, dezvoltare de competențe și cultură – Tineri pentru tineri.
„Tinerii Ambasadori Europeni” reprezintă o inițiativă de succes. Această inițiativă
face parte din rețeaua „Tinerii Vecini Europeni” (YEN) creată de proiectul finanțat
de UE, „Vecinătatea DESCHISĂ – Comunicare pentru un Parteneriat mai Puternic:
conectarea cu cetățenii din Vecinătatea Estică”.
Școala Europeană a Parteneriatului Estic. Prima Școală Europeană a Parteneriatului Estic a fost deschisă în septembrie 2018 la Tbilisi, Georgia. Aceasta va
oferi studenților din cele șase țări partenere din Est ale UE un program academic
inovator, încurajând în același timp schimburile și cooperarea multiculturală. La
Chișinău, Școala Europeană nu a fost încă deschisă.
Cercetarea și integrarea inovării a Parteneriatului Estic în sistemele și programele UE pentru cercetare și inovare. Valorificarea statutului de ţară asociată este
una din cele mai importante şi actuale acţiuni pentru preluarea și transpunerea în
practica națională a cerinţelor şi standardelor general acceptate la nivelul UE în
domeniul cercetării și inovării. Drept instrument de bază pentru realizarea acestui
scop serveşte Spaţiul European de Cercetare – un spaţiu de cercetare unificat, deschis
spre lume, bazat pe piaţa internă, în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi
tehnologia circulă liber şi prin intermediul căruia Uniunea Europeană şi statele sale
membre îşi consolidează bazele ştiinţifice şi tehnologice, competitivitatea şi
capacitatea de a aborda, în mod colectiv, marile provocări. Totodată, angajamentul
elaborării Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul
European de Cercetare 2019-2021 este prevăzut în SL1. din Capitolul 24,
„Cooperarea în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și
demonstrative” al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016 (8).
Pentru a conclude principalele realizări obținute de către Republica Moldova
în cadrul Parteneriatului Estic, remarcăm că în ultimul deceniu, datorită eforturilor
UE și ale Republicii Moldova, cifra de afaceri a comerțului reciproc a crescut, au fost
deschise frontierele, au fost lansate mecanisme de dezvoltare economică și de îmbunătățire a calității vieții pentru toți. Parteneriatul continuă prin implementarea celor
20 de obiective-cheie care urmează a fi realizate până în anul următor – cunoscute ca
„20 de rezultate pentru 2020”. Eforturi substanțiale sunt depuse pentru a atinge aceste
obiective: o guvernare mai bună, dezvoltare economică, dezvoltare în domeniul
energetic și în transport, precum și egalitatea genurilor, susținerea societății civile și
a presei independente și multe altele.
Dacă ne referim la problemele întâmpinate de țările membre ale Parteneriatului Estic în această perioadă, vom remarca că chiar de la lansare acest
program a fost văzut de Federația Rusă ca un proiect ce ar avea drept scop scoaterea
din zona sa de influență a fostelor republici sovietice. Din cauza presiunii Moscovei,
în cadrul Summit-ului de la Vilnius din 2013 autoritățile din Ucraina cedează și nu
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parafează Acordul de Asociere cu UE. Nici Chișinăul nu a scăpat de furia regimului
rus. În 2014, după intrarea în vigoare a Acordului, Federația Rusă impune embargou
la vinurile moldovenești, lovind în cea mai mare ramură a industriei moldovenești,
care era dependentă de piața rusă. Au mai urmat alte două embargouri – la fructe și
conservele din legume, precum și la importul de carne. Cu toate acestea, cel mai mare
eșec al guvernării de la Chișinău a fost pierderea statutului de „istorie de succes” în
cadrul acestui proiect. Reprezentanții statului de la Chișinău au „reușit”, pe parcursul
ultimilor ani, mai mult să dezamăgească, decât să dezvolte colaborarea cu Bruxellesul. În spatele retoricii și steagurilor UE, clasa politică moldovenească a mimat realizarea mai multor reforme și angajamente asumate în cadrul Acordurilor, iar relația
cu UE a ajuns în 2018 într-un punct critic.
Relația a început să se răcească odată cu ieșirea la iveală a furtului miliardului
de dolari din sistemul bancar moldovenesc, iar apogeul a fost atins în vara anului
2018, când din cauza nevalidării mandatului de primar al Chișinăului al unuia dintre
liderii partidelor de opoziție, Andrei Năstase, UE a decis să stopeze suportul direct
bugetar pentru Republica Moldova.
Potrivit analiștilor de la Chișinău, nici la capitolul democrație și supremația
legii autoritățile moldovenești nu au progresat prea mult. Deși Republica Moldova sa angajat încă din 2011 să reformeze sectorul justiției, acesta în continuare rămâne în
mare parte disfuncțional. Controlul politic asupra puterii judecătorești nu a fost cedat
de politicieni în schimbul unei puteri judecătorești veritabil independente, iar domeniul justiției a fost supus unui număr semnificativ de ajustări, care însă nu au țintit
cauza problemelor, ci mai degrabă unele consecințe. De asemenea, sectorul justiției
a avut de suferit din cauza aplicării selective a regulilor de joc și utilizarea presiunilor
politice asupra justiției (4).
Ultimul aspect la care am vrea să facem referință în acest articol se referă la
perspectivele Parteneriatului Estic, precum și direcțiile principale de activitate ale
Republicii Moldova în cadrul acestui proiect. În pofida eșecurilor pe care le-a avut
guvernarea de la Chișinău, oficialii UE continuă să mizeze pe obiectivele Parteneriatului Estic, însă cu o evidentă schimbare de retorică. Dacă înainte UE oferea
practic necondiționat asistență Republicii Moldova, Bruxelles-ul a început deja să
pună mai multe condiționalități. Actualmente UE vrea să obțină rezultate concrete în
relația sa cu fiecare dintre țările Parteneriatului Estic, în baza planului de acțiuni
pentru 2017-2020, care conţine 20 de obiective (menționate mai sus), adică rezultate
în diferite domenii, cum ar fi dezvoltarea economică și oportunitățile de piață,
consolidarea instituțiilor și buna guvernanță, conectivitatea, eficiența energetică,
mediul și schimbările climatice, dar și mobilitatea și contactele interpersonale (4).
În aceeași ordine de idei, cu referire la perspectivele Republicii Moldova în cadrul
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a anunțat că
în documentul iniţial al Parteneriatului Estic se vorbeşte despre „spaţiul comun”.
Acest spaţiu trebuie pe viitor să fie umplut cu conectări între parteneri şi UE:
digitalizare şi conectare prin digitalizare, uniunea de roaming, care ar fi o perspectivă
concretă. Acest tip de conexiuni există în multe forme pe care trebuie să se concentreze țara noastră (3).
Totodată, remarcăm că în cadrul conferinței organizate de Ambasada
României, pe data de 24 aprilie 2019 la Chișinău, au fost analizate rezultatele şi
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perspectivele programului destinat celor şase foste republici sovietice, dintre care trei
deja au devenit state asociate ale UE. Astfel, a fost evidențiat că cel puţin trei state
din parteneriat, și anume Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, şi-ar dori mai mult
decât o simplă asociere la UE, cu alte cuvinte şi-ar dori să obţină o perspectivă clară
de aderare, adică viitorul val de extindere al UE să cuprindă anume aceste state (3).
Pe 8 aprilie 2019, la Bruxelles, miniştrii de externe ai ţărilor UE au anunţat
un nou program destinat celor şase ţări din parteneriat, cu o agendă care ar trebui să
ducă programul dincolo de anul 2020 (3).
Următorul Summit al Parteneriatului Estic va avea loc în a doua jumătate a
anului 2020, sub auspiciile Președenției Germaniei în cadrul Consiliului UE. Aceasta
va marca sfârșitul implementării celor 20 de obiective pentru 2020. Încă nu avem o
imagine clară a ceea ce va urma după 2020 și, prin urmare, suntem în faza de lansare
a unei reflecții asupra viitorului Parteneriatului Estic. Va fi o premieră pentru
Parteneriatul Estic.
Întrucât Parteneriatul Estic rămâne a fi o inițiativă de succes, pentru următorii
ani prioritățile Republicii Moldova sunt:
- să nu se limiteze doar la cooperarea sectorială;
- să identifice obiective pe termen mediu și lung care vor deveni priorități
politice;
- să consolideze coeziunea dintre țările Parteneriatului Estic;
- să încurajeze cooperarea în domeniul securității energetice, care ar conduce
la dezvoltare;
- să diversifice și să răspândească serviciile publice, cum ar fi e-guvernare și
serviciile electronice, care urmează a fi fortificate;
- să consolideze serviciile de asistență.
Concluzie. Parteneriatul Estic este un proiect orientat către cetățeni, ferm
focusat pe ceea ce este important pentru ei. Inițiativa își propune să atingă economii
mai puternice, guvernare mai bună, conectivitate mai consolidată și societăți mai
democratice. Totodată, Parteneriatul Estic deschide pentru businessul moldovenesc
și european acces spre noi piețe și consumatori pentru ambele părți, în special prin
acorduri de liber schimb, cum ar fi Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
între UE și Republica Moldova. Parteneriatul deschide, de asemenea, noi piețe pentru
turism și oportunități pentru tinerii din ambele părți de a face schimb de cunoștințe,
călătorii și pentru a extinde experiențele lor.
Considerăm că acest proiect trebuie să aibă continuitate pentru a promova
promisiunile și a realiza obiectivele asumate în cadrul acordurilor încheiate cu fiecare
țară în parte în cel mai scurt timp.
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ABSTRACT
Armed conflict erupted in 1992 in the Eastern region of the Republic of Moldova,
with major influences on the regional security environment (especially regarding the interests
of the Russian Federation, Ukraine and Romania, but also through the involvement of
international organizations such as the OSCE and the European Union), it has not been the
subject of systematic scientific research in Romania, for more than two decades.
This deficiency affected the level of analyzes and decisions of the political factors,
the depth of knowledge in the academic and research environment, but also the objectivity of
informing the public opinion.
Against this background, in 2013 the Transnistrian Conflict Analysis Laboratory
started to activate, as a research unit of the „Lucian Blaga”, University in Sibiu. Drawing on
projects, conferences, workshops, research internships and study visits, LACT currently
reports five research volumes and two issues of the journal „Yearbook of the Laboratory for
the Transnistrian Conflict Analysis”.
Keywords: Republic of Moldova, regional security, research, Transnistrian Conflict,
yearbook, projects.

Introducere
Conflictul armat izbucnit în 1992 în regiunea de est a Republicii Moldova,
cu influențe majore asupra mediului regional de securitate (mai ales în ce privește
interesele Federației Ruse, Ucrainei și României, dar și prin implicarea organizațiilor
internaționale precum OSCE și Uniunea Europeană), nu a făcut obiectul unor
cercetări științifice sistematice în România, vreme de mai bine de două decenii.
Această carență a afectat nivelul analizelor și deciziilor factorilor politici,
profunzimea cunoașterii în mediul academic și de cercetare, dar și obiectivitatea
informării opiniei publice.
Pe acest fond, în anul 2013 a început să activeze Laboratorul pentru Analiza
Conflictului Transnistrean, ca unitate de cercetare a Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu. Sprijinindu-se pe proiecte, conferințe, workshopuri, stagii de cercetare și vizite
de studiu, în prezent LACT raportează cinci volume de cercetare și două numere ale
revistei Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean/The Yearbook of the Laboratory for Transnistrian Conflict Analysis.

1

Prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; email: eugen.strautiu@ulbsibiu.ro.
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A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr.
Volumul a apărut în colaborarea profesorilor Eugen Străuțiu și Vasile
2
Tabără , ca produs final al proiectului cu aceeași denumire, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al României (prin Programul României de Asistență
pentru Dezvoltare), și implementat pe bază de contract semnat cu Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Biroul Regional Europa și Asia
Centrală.
În pregătirea documentării, LACT a organizat un focus-grup la Universitatea
Liberă Internațională a Moldovei din Chișinău (18 noiembrie 2014)3. A urmat, la
Sibiu, workshopul internațional „Analiza comparativă a dezvoltării pe cele două
maluri ale Nistrului. Dialog Chișinău-Tiraspol” (26-29 martie 2015)4.

Ideile și documentele colectate și procesate în cadrul celor două evenimente,
coroborate cu studiul în biblioteci și online, au condus la volumul intitulat A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr – implemented
policies, desirable policies, care propune spre consultare textul în versiunile engleză
(de bază), română și rusă (în traducere).
Pe parcursul a 246 de pagini, sunt analizate în manieră comparativă principalele domenii de dezvoltare, în dreapta și stânga Nistrului, la peste 23 de ani de
autoproclamarea Republicii Moldovenești Nistrene pe teritoriul raioanelor de est ale
Republicii Moldova. Introducerea și o vastă expunere metodologică (10 pagini) sunt
urmate de investigarea domeniilor: Politică; Societate civilă; Mass-media; Drepturile
omului; Economie. Lucrarea se închide cu necesarele Concluzii și o repertorizare a
bibliografiei.
Cartea a fost recenzată de către Iulia Crăciun5 în limba engleză, în numărul
2/2015 al revistei Studia Securitatis.
E. Străuțiu, V. Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of the
Dniestr, Sibiu, Editura Techomedia, 2015.
3
http://www.lact.ro/2014/11/19/18-11-2014-la-chisinau-focus-group-organizat-de-catrelaboratorul-pentru-analiza-conflictului-transnistrean/ (accesat: 15.08.2019).
4
http://www.lact.ro/2015/02/08/workshop-international-analiza-comparativa-a-dezvoltariipe-cele-doua-maluri-ale-nistrului-dialog-chisinau-tiraspol-26-29-martie-2015/ (accesat: 15.
08.2019).
5
Iulia Crăciun, A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr.
2
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The Transnistrian Conflict Files.
Lucrarea cu acest titlu este încununarea proiectului intitulat „Dosarele conflictului transnistrean. Blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două
maluri ale Nistrului”, implementat de către Laboratorul pentru Analiza Conflictului
Transnistrean, în baza finanțării acordate de către Ministerul Afacerilor Externe al
României (prin Programul României de Asistență pentru Dezvoltare), implementat
pe bază de contract semnat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP).
Conceptul central al proiectului a fost structurat în jurul obiectivului de a
forma jurnaliști din publicații de limba română pe tema transnistreană, prin instruirea
lor pe bază de bibliografie, apoi preluarea de către aceștia de surse jurnalistice din
portofoliul LACT și specializarea lor pe unul dintre domeniile de dezvoltare
investigate prin proiect. Informația obținută a constituit substanța articolelor,
interviurilor și comentariilor publicate în propriile redacții (România Liberă, Digi 24,
Adevărul, Timp Românesc, Moldnova ș.a.), și a reprezentat punctul de plecare în
documentarea volumului intitulat The Transnistrian Conflict Files6, realizat de către
Eugen Străuțiu.

În cursul documentării, jurnaliștii au fost instruiți într-un focus-grup, inițial
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (9-12 octombrie 2016)7, și au participat la
workshopul „Dosarele conflictului transnistrean”, organizat la Chișinău în 29 martie
2017 – unde au comunicat nemijlocit cu sursele jurnalistice achiziționate în cadrul
proiectului8.
În continuare, jurnaliștii beneficiari au fost puși în contact direct cu fenomenul transnistrean prin vizită de studiu la Tiraspol9.
Implemented policies, desirable policies, Sibiu, Editura Technomedia, 2015 (autori Eugen
Străuțiu, Vasile Tabără), în: „Studia Securitatis”, IX, nr. 2/2015, p. 188-189.
6
E. Străuțiu, The Transnistrian Conflict Files, Sibiu, Editura Technomedia, 2017.
7
http://www.lact.ro/2016/10/13/la-sibiu-focus-grup-in-proiectul-dosarele-conflictuluitransnistrean/ (accesat: 15.08.2019).
8
http://www.lact.ro/2017/04/01/workshop-ul-dosarele-conflictului-transnistrean-organizatla-chisinau-de-catre-laboratorul-pentru-analiza-conflictului-transnistrean-29-martie-2017/
(accesat: 15.08.2019).
9
http://www.lact.ro/2017/04/01/vizita-de-studiu-la-tiraspol-in-cadrul-proiectului-dosareleconflictului-transnistrean/ (accesat: 15.08.2019).
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Prin prelucrarea informațiilor publicate de către jurnaliști, completarea lor cu
alte date bibliografice și analiza realizată cu instrumentele științei politice, a rezultat
cartea The Transnistrian Conflict Files, cu un total de 399 pagini, care prezintă texte
în limbile engleză (de bază) și română. Obișnuita Introducere este urmată de o explicitare a metodologiei și o prezentare detaliată a platformelor de negociere – cadrul
în care se discută și soluționează dosarele conflictului. Acestea sunt expuse și
analizate separat: dosarul de securitate, cel politic, cel economic, cel al drepturilor
omului. Un capitol special abordează dosarele prioritare pentru Chișinău și Tiraspol
(care diferă!). Autorul tratează apoi rolul României în reglementarea transnistreană
și finalizează prin concluzii și câteva propuneri de soluții. Anexele și Bibliografia
generală închid aparatul critic și lucrarea în ansamblu.
Volumul a fost lansat în cadrul conferinței finale a proiectului, desfășurată la
Sibiu, în 16 septembrie 201710. Beneficiază de recenzii în nr. 2/2017 al revistei Studia
Securitatis11 și nr. 1/2017 al Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului
Transnistrean12.
Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană.
În abordarea acestui subiect au colaborat Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu
și Marius Șpechea13, care și-au propus să identifice punctele comune și cele diferite
(eventual divergente) în programele partidelor politice de la Chișinău, pentru a
fundamenta analitic scenariile de alianță/adversitate în elaborarea unei legislații care
să conducă la reglementarea conflictului transnistrean.
În acest scop, a fost stabilită lista partidelor relevante (prin poziția lor
parlamentară sau guvernamentală, prin expertiza lor anterioară și prezentă, prin
poziția lor în sondajele de opinie recente). Programele politice au fost investigate în
sens larg, pornind de la programele oficiale, programele electorale, declarațiile
liderilor, conținutul conferințelor de presă, apelurile publice ș.a.

http://www.lact.ro/2017/09/18/18-09-2017-rezultatele-conferintei-internationale-thetransnistrian-conflict-files/ (accesat: 15.08.2019).
11
Nicoleta Annemarie Munteanu, The Transnsitrian Conflict Files – a research volume under
the Laboratory for Transnistrian Conflict Analysis, signed by professor Eugen Străuțiu, în:
„Studia Securitatis”, XI, 2/2017, p. 156-158.
12
Idem, Файлы приднестровского конфликта, în: „Anuarul Laboratorului pentru Analiza
Conflictului Transnistrean”, I, nr. 1/2018, p. 93-95.
13
E. Străuțiu, Nicoleta Munteanu, M. Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica
Moldova în problema transnistreană, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017.
10
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A rezultat un eșichier politic în care, de la stânga la dreapta (stânga reprezentând oriectarea pro-rusă, dreapta cea pro-occidentală), au fost așezate partidele
relevante, distanța dintre acestea indicând probabilitatea de a conveni sau nu asupra
temelor principale în abordarea și rezolvarea conflictului transnistrean.
Structura volumului debutează prin Introducere și este continuată prin
descrierea metodologiei („Cum stabilim relevanța partidelor politice în problema
transnistreană?”). Cele nouă partide considerate relevante sunt tratate în două capitole
separate: mai întâi, sub titlul „Programele oficiale ale partidelor politice în problema
transnistreană – o analiză comparativă”; apoi după criteriul „Prezența mediatică a
partidelor politice în problema transnistreană – o analiză comparativă”. Volumul se
finalizează prin concluzii, bibliografie și anexe.
Volumul a fost recenzat de către Cristian Troncotă în Anuarul Laboratorului
pentru Analiza Conflictului Transnistrean14.
Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliografic – cu versiune
în limba rusă.
Această lucrare inaugurează o serie de instrumente de lucru pe care
Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean le pune la dispoziția
cercetătorilor la toate nivelurile (consacrați, doctoranzi, masteranzi sau studenți la
ciclul de licență), pentru startul și documentarea continuă a cercetărilor lor.
Volumul, realizat de către Mihai Melintei 15 , se prezintă ca un repertoriu
detaliat și masiv de evenimente (447 pagini în format A4), care debutează cu perioada
conflictului armat și continuă cu procesul de reglementare, până la data publicării.
Prefața, în limbile română și rusă, este semnată de către Eugen Străuțiu.
Urmează o listă de abrevieri, introducerea (română/rusă), cronologia, concluziile
(română/rusă) și bibliografia.
Cronologia, expusă în formă tabelară, prezintă evenimentul (română/rusă),
reperele cronologice ale acestuia și bibliografia unde evenimentul poate fi consultat
în mod detaliat. Fiecare eveniment are asociate cele puțin două surse bibliografice,
iar acolo unde interpretările sunt diferite, sunt propuse chiar și mai multe surse.

Cristian Troncotă, Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema
transnistreană – o analiză comparatică de Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu și Marius
Șpechea, în: „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, I, nr. 1/2017,
p. 88-92.
15
Mihai Melintei, Cronologia conflictului transnistrean adnotată bibliografic – cu versiune
în limba rusă, Sibiu, Editura Armanis, 2018.
14
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Cartea a fost recenzată de către M. Șpechea în revista Studia Securitatis16, și
de către Stanislav Chernyavskiy în Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnsitrean17.
Transnistrian Bibliography.
Un repertoriu al surselor bibliografice științifice care tratează conflictul transnistrean (în ansamblu sau sub aspecte particulare), reprezintă continuarea preocupării
Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean în redactarea de instrumente
de lucru.
Volumul, realizat de către E. Străuțiu18, prezintă versiunea de bază în limba
engleză și oferă traducere în limba română acolo unde este util publicului român.
Introducerea (engleză/română) este continuată de o minuțioasă descriere a
metodologiei (cu referire la criteriile pentru selecționarea itemilor bibliografici;
structurarea conținutului; metodologia selecționării itemilor bibliografici; normele de
citare; aspecte privind traducerea) și o apreciere asupra categoriilor de public beneficiar.
Categoriile de surse bibliografice sunt segmentate astfel: Volume analitice;
Capitole în volume; Articole; Studii și rapoarte; Teze de master și dizertații doctorale;
Reviste; Memorii; Românii în Transnistria.

Titlurile sunt prezentate în limba originală (au fost identificate contribuții de
cercetare în engleză, română, rusă, franceză, spaniolă, italiană, germană, maghiară,
suedeză, poloneză, slovacă ș.a.), iar acolo unde limba originală nu este engleza,
acestea au fost traduse.
În forma finală, lucrarea propune: 88 volume analitice; 71 capitole în volume;
222 articole; 173 studii și rapoarte; 32 teze de master și dizertații doctorale; 9 reviste;
23 volume de memorii; 62 de titluri referitoare la românii din Transnistria.
M. Șpechea, Book rewiev: The Chronology of the Transnistrian Conflict, by Mihai Melintei,
în: „Studia Securitatis”, XII, nr. 1/2018, p. 124-126.
17
Stanislav Cernyavskiy, Михай Мелинтей, Хронология приднестровского конфликта,
аннотированная библиографически - с русской версией, Издательство Арманис, Сибиу,
2018, în: „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, II, nr. 1/2018, p.
137-140.
18
E. Străuțiu, Transnistrian Bibliography, Sibiu, Editura Technomedia, 2019.
16
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Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean/The
Yearbook of the Laboratory for the Transnistrian Conflict Analysis.
Periodicul LACT poartă denumirea Anuarul Laboratorului pentru Analiza
Conflictului Transnistrean/The Yearbook of the Laboratory for the Transnistrian
Conflict Analysis și poate fi consultat online, unde apare conform cu principiile și
regulile unei publicații științifice, propunând aria tematică, standardele etice, regulile
de editare, procedura de recenzare și rezumatele arhivate.

Conform auto-prezentării, Anuarul „este publicația academică peer-review a
Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – structură de cercetare în
cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii
Europene (asociat Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu). Publicația este destinată diseminarii rezultatelor obținute în activitatea de
cercetare științifică de către cadre didactice universitare, cercetători și experți
profilați în analiza conflictului transnistrean, din România și străinătate. Revista este
tipărită o dată pe an. Publică articole în limbile română, rusă și engleză”19.
Până în prezent, revista a fost indexată în patru baze de date internaționale:
CEEOL (Germania), Index Copernicus (Polonia), Socionet.ru și Science.ru
(Federația Rusă).
Conținutul este structurat, în mod constant, pe următoarele capitole: Cercetare (majoritatea articolelor publicate aici sunt produsul comunicărilor prezentate
în ediția anuală a conferinței internaționale LACT), Recenzii, Analize (unde sunt preluate analizele cele mai valoroase publicate în cursul anului pe site-ul Laboratorului),
Interviuri (preluând interviurile operate sub egida LACT și publicate în cursul anului
pe site-ul Laboratorului) și Documente (acele documente semnificative redactate,
semnate și intrate în vigoare în cursul anului; unde este cazul, acestea sunt traduse
pentru uzul publicului de limba română).
19

http://www.lact.ro/anuar-yearbook/ (accesat: 15.08.2019).
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Concluzie
Sub denumirea de „producție editorială” am inclus în această repertorizare
de titluri doar cărțile și revista LACT – care reprezintă rezultatul unui proces propriu
de redactare, editare, tipărire și difuzare. Contribuția Laboratorului pentru Analiza
Conflictului Transnistrean la investigarea tematicii asumate este mult mai largă,
incluzând articole în alte reviste științifice, capitole în volume publicate de către alte
universități și instituții de cercetare din țară și străinătate, comunicări prezentate la
conferințe internaționale și naționale.
Însumând toate acestea, la cinci ani de la înființarea sa Laboratorul pentru
Analiza Conflictului Transnistrean prezintă un bilanț solid, de referință pentru
literatura de cercetare națională și internațională, cu perspective evidente de creștere
cantitativă și consolidare calitativă.
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SECURITATEA REGIONALĂ ÎN CONTEXTUL
VULNERABILITĂȚILOR DIN BAZINUL MĂRII NEGRE
Sergiu PLOP1, Svetlana CEBOTARI2
REGIONAL SECURITY AND VULNERABILITIES IN THE BLACK SEA
ABSTRACT
The security of the Black Sea basin is affected by the presence of several geostrategic,
political, military, economic, social vulnerabilities. The presence of these vulnerabilities in
the region makes the destabilization of regional security.
This article analyzes the presence of vulnerabilities in the Black Sea basin and their
impact on regional security.
Keywords: Regional security, energy security, vulnerability, conflict, organized
crime, migration, drug trafficking, Black Sea.

Zona Extinsă a Mării Negre (ZEMN) este un concept operaţional aparent de
dată recentă, utilizarea acestuia fiind frecventă mai cu seamă în proiecţiile geopolitice
şi geostrategice ale intereselor manifeste privind acest spaţiu. Din punctul de vedere
al delimitării Zonei Extinse a Mării Negre, dacă avem în vedere strict criteriul
geografic, atunci ea include cele 6 state riverane (România, Ucraina, Federaţia Rusă,
Georgia, Turcia şi Bulgaria). Totuşi, termenul de „extins” se referă mai degrabă la o
regiune politico-economică, decât la una geografică, astfel încât nu putem să nu luăm
în calcul importanţa politică, economică şi strategică a unor ţări precum Republica
Moldova, Armenia, Azerbaidjan şi Grecia. Prin urmare, am putea aprecia că Zona
Extinsă a Mării Negre se întinde de la Balcani până la Marea Caspică, devenind una
din cele mai dinamice zone din perioada post-Război Rece şi post-Uniunea Sovietică.
Ea este flancată la vest de Balcani şi la est de Caucaz, două spaţii cu un potenţial
conflictual foarte ridicat, care în anii ’90 ai secolului trecut erau considerate periferia
Europei. De asemenea, nu putem să omitem importanţa coridorului energetic euroasiatic, ce uneşte marii consumatori ai Occidentului de bogatele rezerve energetice
din zona Mării Caspice şi din Asia Centrală (7).
Odată cu aderarea țărilor din Europa Centrală și de Est la UE, UE a devenit
vecinătatea Mării Negre. Prin aderarea Bulgariei și României în 2007, UE a devenit
o putere activă în regiunea Mării Negre. Pornind de la premiza că UE este învecinată
cu Marea Neagră, problemele acestei regiuni sunt abordate prin intermediul cadrului
,,Politica Europeană de Vecinătate”. Politica Europeană de Vecinătate urmărește
recunoașterea suveranității și a independenței, soluționarea conflictelor, recunoașterea drepturilor omului și a fundațiilor democratice, și punerea în aplicare a
reformelor economice. Fiind amplasată pe rutele energetice, Marea Neagră devine o
Colonel dr. habil. Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău.
Conf. univ. dr. habil. Academia Militară „Alexandru cel Bun”; Universitatea de Stat din
Moldova, Chișinău; e-mail: svetlana.cebotari@mail.ru.
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zonă importantă pentru UE. În plus, factorii de mediu au creat o legătură între Marea
Neagră și UE prin apartenența României și Bulgariei la UE. Astfel, UE deține o
coastă pe Marea Neagră, iar responsabilitățile, precum protecția malurilor maritime,
lipsa apei și lupta împotriva deșeurilor radioactive vor ieși în prim plan. În plus,
trecerea petrolierelor din Marea Neagră va trebui să respecte standardele de securitate
ale UE. Relația UE cu regiunea este, de asemenea, necesară pentru a controla
potențiala imigrație din țările instabile și relativ subdezvoltate ale acestei regiuni în
Europa (8).
În pofida evoluţiilor pozitive din ultima perioadă, regiunea Mării Negre nu
este scutită de prezenţa unor factori de risc care pot induce stări de pericol şi ameninţări asimetrice atât la nivel regional, cât şi cu impact internaţional. Gradul lor de
periculozitate poate evolua în funcţie de anumite conjuncturi. Astfel, analizând
situația din regiune, pot fi scoase în evidență următoarele vulnerabilități, care pot să
aibă un impact direct asupra securității regionale.
Menţinerea unor situaţii conflictuale de joasă intensitate, în faza de îngheţ
(Nagorno-Karabah, Osetia de Sud, Transnistria), a căror activare poate contamina şi
spaţiile învecinate şi a căror rezolvare se dovedeşte pe mai departe foarte dificilă.
Menţinerea conflictelor interetnice în stare cronică, în scopul exploatării efectelor
acestora, facilitează apariţia fluxurilor masive de refugiaţi, amplificarea unor tensiuni, incitarea la extremism, manifestări xenofobe etc., riscuri cu propagare radicală
în zona Mării Negre. Ameninţările asimetrice constituie cel mai semnificativ risc la
adresa securităţii regionale, element definitoriu al oricărei evaluări strategice. Ameninţările asimetrice se disting prin faptul că sunt greu de prognozat şi în consecinţă
aproape imposibil de prevenit şi contracarat unilateral (6). De asemenea, actualmente,
în regiunea Mării Negre există actori regionali și neregionali: trei actori principali
exercită un grad diferit de influență asupra opțiunilor de politică de securitate (5, p.
23). De la destrămarea URSS în 1991, au izbucnit o serie de conflicte violente, ceea
ce a dus la instabilitate și a ridicat probleme de securitate în regiunea Mării Negre și
a regiunii Caspice.
Chestiunea granițelor naționale și a pretențiilor teritoriale reciproce au fost
premizele care au condiționat disputele dintre state independente care nu au reușit să
demarcheze odată cu colapsul URSS. Apariția Ucrainei ca stat independent este o
evoluție geostrategică importantă în Europa. Moscova și Kiev s-au confruntat cu o
gamă largă de probleme: Flota Mării Negre, diviziunea fostei proprietăți sovietice,
rambursările datoriei internaționale, livrările de energie, iar din 2014 criza rusoucraineană (10). Nu în ultimul rând, combinarea tensiunilor ar putea fi agravată și
mai mult de disparitățile puterii militare. Regiunea Mării Negre include statele cu
cele mai mari trei forțe armate din Europa – Rusia, Turcia și Ucraina. Celelalte țări
rămân destul de slabe din punct de vedere militar și sunt puțin probabil să cheltuiască
sume importante din bugetul lor pentru apărare (4).
Astfel, din punct de vedere geostrategic, de o parte şi de alta a Mării Negre,
zona Balcanilor și, mai ales, cea a Caucazului de Sud, se caracterizează prin
numeroase tensiuni şi conflicte (Cecenia, Osetia de Sud, Transnistria, Karabahul de
Munte, Abhazia etc.), în soluţionarea cărora organizaţiile internaţionale de securitate
depun eforturi importante (3).
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În Osetia de Sud separatiştii osetini au început lupta armată în 1990-1991.
Zeci de mii de georgieni au fost ucişi sau au părăsit provincia. În iunie 1992 (Acordul
de la Soci), Boris Elţân a mediat încetarea focului şi a deplasat o forţă de pace de
1.700 oameni. S-a constituit şi un grup de negociere a viitorului provinciei (OSCE,
Federaţia Rusă, Georgia şi Osetia de Nord). În ultima perioadă s-a implicat şi UE.
OSCE a decis să trimită mai mulţi observatori în zonă, ca o etapă a realizării unei mai
mari stabilitaţi şi a unei mai rapide soluţionări a tensiunilor. Schimbările de la Tbilisi
şi o atitudine activă a SUA vor deschide probabil noi perspective de negociere;
oricum, Georgia nu acceptă secesiunile din Abhazia, Osetia de Sud şi Adjaria; se
susţine o soluţie de integritate teritorială, cu largă autonomie locală şi retragerea
forţelor ruse de pace.
Astfel, Republica Moldova reprezintă o verigă-cheie în sistemul de securitate
în regiunea Mării Negre. Semnul distinctiv îl constituie conflictul îngheţat dintre
Chişinău şi Tiraspol. Existenţa lui generează contradicţii în domeniul cooperării regionale. Un pericol pentru stabilitatea şi securitatea regională prezintă şi componenta
ideologică a zonei de conflict. În Transnistria, ca şi în alte zone de conflict din statele
situate în regiunea Mării Negre, cu eforturile Rusiei a fost instaurat un model arhaic
care funcţionează în chip de formaţiune parastatală, constituind de facto o enclavă
criminală, cu toată „trusa” de instrumente nelegitime. Această „zonă sumbră”,
specifică în felul său, constituie un loc ideal pentru apariţia „off-shore-ului negru”,
cu circuit ilegal de mărfuri, incluzând armament şi droguri. Volumul anual al acestui
circuit este estimat la circa două miliarde de dolari americani. E de la sine înţeles
faptul că enclavele de acest gen nu pot să nu fie atractive pentru reprezentanţii
terorismului internaţional care, în mod firesc, pot acţiona pe teritoriile acestor „găuri
negre” ale Europei doar sub umbrela serviciilor secrete ruseşti. Componenţa
ideologică a zonelor „conflictelor îngheţate” este marcată de amplificarea tendinţelor
de manifestare a intoleranței naţionale, antisemitism şi xenofobie (1).
Cazul Republicii Moldova conține unele dintre problemele majore ale
politicii ruse față de statele succesoare ale fostei Uniuni Sovietice: prezența populației
vorbitoare de limbă rusă, dependența economică și implicarea militară a Rusiei.
Conflictul transnistrean început în 1992 nu poate fi rezolvat prin intervenția militară
a Rusiei. Cu această ocazie, rușii și-au implementat forțele militare în regiunea transnistreană presupunând că garantează stabilitatea politică în acele localități (2).
Un alt focar de instabilitate în zona Mării Negre îl constituie Transnistria
amplasată la est de Nistru, care și-a proclamat independența în 1990. Transnistria
constituie un factor de destabilizare internaţională şi „centru al crimei organizate”
est-europene. SUA, alături de UE şi OSCE, susţin revendicarea retragerii bazelor
militare ruse din Transnistria, însă Federaţia Rusă o consideră un fel de „bază
înaintată” a sa. Rusia oferă suport Armatei 14, ce trebuia evacuată conform acordului
din 1999 și angajamentelor sale faţă de OSCE. Conflictul actualmente se află într-o
fază înghețată, dar care nu este exclus să fie reactivat.
Nu mai puțină atenție în contextul analizei vulnerabilităților din bazinul Mării
Negre o constituie apropierea geografică de zone marcate, în prezent, de instabilitate
sau având un potenţial ridicat de risc în acest sens: Orientul Mijlociu, graniţele
Irakului şi Iranului, Balcanii de Vest.
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De asemenea, diversitatea problemelor de natură identitară, culturală, precum
şi de altă natură, amplificate de diversitatea etnică şi confesională, precum şi de cauze
socio-economice, politice ori legate de moştenirea istorică constituie la fel vulnerabilități care pot duce la destabilizarea securității regionale.
O altă vulnerabilitate cu impact la adresa securității regionale o constituie
persistenţa acţiunilor specifice fenomenului crimei organizate şi dificultăţile legate
de monitorizarea, prevenirea şi controlul acestora prin acţiuni de cooperare regională
şi internaţională. Acţiunile structurilor criminalităţii organizate sunt favorizate de
climatul politic instabil din unele regiuni şi din unele spaţii limitrofe, de corupţie şi
de starea precară din punct de vedere economic a populaţiei, contribuind la proliferarea contrabandei, migraţiei ilegale şi altor activităţi infracţionale. Încercările de
extindere a legăturilor grupurilor/grupărilor, organizaţiilor şi reţelelor teroriste (Al
Qaeda, reţelele cecene şi kurde, alte reţele) în regiunea extinsă a Mării Negre; cazuistica în materie confirmă tendinţa de extindere a nucleelor inspirate de doctrinele
extremismului islamic şi ale Al Qaeda, prin atragerea de noi adepţi şi implicarea
acestora în acţiuni îndreptate împotriva coaliţiei antiteroriste. Dimensiunea regională
a terorismului include un număr de grupări teroriste cunoscute şi monitorizate, ce
acţionează în zonele limitrofe ale Mării Negre; conexiunile reţelelor teroriste cu
zonele cu un ridicat potenţial terorist ce acţionează în Orientul Apropiat induc şi o
dimensiune globală a acestuia. Toate statele zonei Mării Negre participă în prezent la
coaliţia multinaţională împotriva terorismului global (9).
În acest context se înscrie și tendinţa de utilizare de către elemente teroriste
a filierelor şi rutelor infracţionalităţii transfrontaliere, a suportului logistic şi uman al
acestora. În contextul aderării la Uniunea Europeană a statelor riverane Mării Negre,
se observă intensificarea acţiunilor pe rutele de migraţie ilegală. Fluxurile migraţioniste traversează regiunea preponderent pe rute terestre (Ucraina şi Turcia fiind
plăci turnante), dar unele rute importante ale migraţiei ilegale din Africa şi din
Orientul Mijlociu şi Orientul Extrem traversează deja bazinul Mării Negre. Ţinând
cont de măsurile de securizare a frontierelor terestre, întreprinse de statele membre şi
candidate la Uniunea Europeană, este de aşteptat o sporire a fluxurilor de migraţie pe
rute maritime şi fluviale. Migraţia ilegală, având ca protagonişti statali principali pe
Turcia şi Ucraina, atât în calitate de sursă, cât şi în calitate de mediu de tranzit (cu
cifre impresionante de imigranţi), precum şi traficul ilegal de armament şi de droguri,
cu efecte devastatoare în plan social, economic şi politic, completează spectrul
ameninţărilor şi riscurilor statelor riverane Mării Negre. Problema refugiaților și a
migranților forțați, ca rezultat al unei situații de conflict, al unei situații politice și
economice, este în mod special îngrijorătoare. Luptele din Osetia de Sud (1991) și
Abhazia (1992-93) au dus la numeroase sute de mii de persoane strămutate intern din
Abhazia, Osetia de Sud și Georgia, inclusiv 40.000 de persoane strămutate în 1998
în Georgia. În ultimii ani, numai Rusia a găzduit aproximativ un milion de oameni,
în special ruși etnici. Printre aceștia se numără aproximativ 150.000 de persoane
strămutate intern din Cecenia (Federația Rusă), 23.000 de persoane strămutate intern
din Osetia de Nord, 29.000 de refugiați georgieni și 20.000 de foști deportați de turci
(4).
Nu mai puțin impact la adresa securității regionale o are traficul ilegal cu
materiale strategice, armament, tehnică de luptă şi muniţie, precum şi cel cu droguri.
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Traficul cu armament, tehnică de luptă şi muniţie este stimulat atât de existenţa unor
mari cantităţi de arme în regiune, cât şi de producţia de armament a unor ţări riverane.
O parte a armamentului traficat se transportă prin porturile de la Marea Neagră, rutele
maritime de contrabandă fiind considerate de traficanţi mai sigure decât cele terestre.
Traficul cu materiale strategice, consecinţă a conlucrării între grupări şi organizaţii
teroriste şi mafiile apărute în regiune, în special în spaţiul ex-sovietic, reprezintă, de
asemenea, o gravă ameninţare la adresa securităţii şi stabilităţii zonei. Traficul cu
droguri este favorizat de dezvoltarea pieţei de producţie şi consum a stupefiantelor,
precum şi de schimbarea şi diversificarea rutelor, incluzând rute maritime.
De asemenea, în bazinul Mării Negre este prezentă persistenţa unor
vulnerabilităţi ce pot alimenta factori de risc neconvenţionali privind mediul şi
sănătatea populaţiei, şi ineficienţa unor mecanisme de coordonare a acţiunilor de
protecţie în situaţii de urgenţe civile (poluare, pericolul unei pandemii, contrabanda
cu bunuri de consum etc.). Tensiunile s-ar putea dezvolta treptat ca urmare a unor
probleme de mediu agravate, care devin din ce în ce mai dăunătoare intereselor
statelor litorale ale Mării Negre și chiar dincolo de acestea. Marea Neagră devine una
dintre cele mai poluate din lume, devine o chiuvetă pentru vapori naturali și artificiali
aruncați în râurile care o alimentează – Dunarea, Don și Nistru, iar catastrofa
ecologică este atât de gravă, încât are tendințe de a nu se recupera (9).
Referitor la resursele energetice, statele riverane la bazinul regiunii analizate
depind major, din punct de vedere energetic, de livrările de petrol şi gaze din Federaţia Rusă, vulnerabilitate deosebit de importantă. Astfel, Occidentul, cu susţinerea
statelor de pe malul vestic al Mării Negre, caută să deschidă accesul spre sursele
energetice de la Marea Caspică şi Orientul Apropiat şi Mijlociu, ceea ce ar reduce pe
termen mediu dependenţa Europei de Est – a UE în general –, de Federaţia Rusă.
Totuşi, participarea companiilor ruse (Gazprom, Lukoil) la o competiţie economică
regională este grevată de: obligaţia ca ele să respecte regulile UE şi să-şi liberalizeze
propria piaţă energetică; necesitatea modernizării tehnologice; costurile ridicate ale
transportului pe conducta Drujba, pe calea ferată sau pe conducta Odesa-Brodi etc.
Până la urmă, Federaţia Rusă trebuie să accepte parteneriatul occidental şi cooperarea
marilor companii transnaţionale şi să renunţe la relaţiile de pe poziţii de forţă cu
statele din imediata sa vecinătate.
Pentru a-și menţine poziţia de lider energetic al zonei şi a reduce avantajele
de poziţie ale Ucrainei, Moscova insistă în direcţia proiectelor conductei NovorosiskBalcanii de Est şi a gazoductului subacvatic din Marea Neagră, cu terminalul la
Istanbul. O altă direcţie de acţiune a Federaţiei Ruse o reprezintă „ofensiva” companiilor energetice ruse în Europa de Est şi Sud-Est, cu intenţia de a „cumpăra tot ce
se poate cumpăra”.
Din punct de vedere practic, statele regiunii Mării Negre depind în mare
măsură de asistenţa economică occidentală, asistenţă ce este esenţială pentru
stimularea proceselor de prefacere a bazei economico-sociale a acestor state şi
democratizarea lor accentuată. Peste tot, în proporţii diferite, se înregistrează
obstacole importante: mentalităţi vechi; slabe tradiţii democratice; corupţie; relaţii cu
organizaţiile criminale internaţionale; trafic ilegal de droguri, arme, „carne vie”, prin
intermediul reţelelor din Ucraina, Federaţia Rusă, Asia Centrală etc.
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În plus, existența mai multor subregiuni distincte în regiunea Mării Negre,
adică Caucaz, Balcani și, într-o oarecare măsură, Marea Mediterană, Europa de Est
și Orientul Mijlociu, este un alt factor care destabilizează zona. Identitățile subregionale au împiedicat apariția unei identități a Mării Negre, au creat instabilitate și
au împiedicat crearea unui cadru regional cuprinzător de securitate.
Astfel, făcând o succintă trecere în revistă a principalelor vulnerabilități
prezente în bazinul Mării Negre, este de menționat faptul că fiecare dintre acestea au
un impact direct asupra securității regionale. În scopul diminuării pericolului declanșării unor situații care ar duce la destabilizarea securității regionale, apare necesitatea
de unire a forțelor tuturor statelor riverane la bazinul Mării Negre de a lichida sau de
a diminua prezența vulnerabilităților menționate.
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RELAȚIILE CULTURALE
DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI FRANȚA
Violeta COTILEVICI1
LA COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE RÉPUBLIQUE
DE MOLDOVA ET DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉSUMÉ
Grâce à des affinités historiques entre la Moldavie et la France, la coopération
culturelle entre les deux États est fondamentale. Les relations entre les deux peuples sont
anciennes. Depuis plusieurs siècles, la France a marqué l'histoire de la civilisation humaine
dans plusieurs domaines. La coopération franco-moldave dans le domaine de la culture continue de se développer, ce qui représente un moment très important dans les relations entre
les deux pays. Le développement de la coopération culturelle est possible grâce aux liens
étroits existant entre les partenaires moldaves et français, notamment au niveau des autorités
locales et régionales, des associations d'amitié, des établissements d'enseignement, etc.
Les relations franco-moldaves, même les relations politiques, administratives et
économiques, se forment et se développent d’abord sur la base des relations culturelles. La
signature de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République de Moldova et le gouvernement de la République Française
constitue une étape importante dans le renforcement des relations franco-moldaves sur la
dimension culturelle. En analysant l’activité de toutes les institutions francophones de la
République de Moldova, on peut dire que les relations bilatérales entre la France et la France
continuent de se développer de manière ascendante dans le domaine culturel.
Mots-clés: dimension culturelle, relations bilatérales, Accord de coopération,
renforcer les relations, Francophonie, espace culturel européen.

Datorită unei afinități istorice între Moldova și Franța, cooperarea
culturală dintre cele două state este fundamentală. Relaţiile dintre cele două
popoare sunt străvechi. Pe parcursul mai multor secole, Franţa a marcat istoria
civilizaţiei umane în mai multe domenii. Considerată un model de stat centralizat şi
de monarhie absolută, timp de câteva sute de ani Franţa a fost ţara cea mai întinsă din
Europa, precum şi cea mai populată, veritabilă putere continentală şi ulterior veritabilă putere colonială. Puterea sa de atracţie s-a organizat mai ales în jurul culturii
şi ideilor sale. Secolul al XVIII-lea, secolul luminilor, a fost prin excelenţă francez.
Franţa a promovat dintotdeauna în regiunea noastră idei politice moderne, iar operele
intelectualilor francezi au fost bine cunoscute în aria noastră geografică.
Colaborarea moldo-franceză în domeniul culturii continuă să se dezvolte,
reprezentând un moment foarte important în relațiile dintre cele două țări. Dezvoltarea cooperării culturale este posibilă datorită legăturilor strânse dintre partenerii
moldavi şi francezi, inclusiv la nivelul autorităţilor locale şi regionale, asociaţiilor de
prietenie, instituţiilor de învăţământ, sportive etc.
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Relaţiile moldo-franceze, chiar şi cele politice, administrative, economice, se
formează şi se dezvoltă, în primul rând, pe baza relaţiilor culturale. În secolul al XIXlea, în Basarabia era o mare influență a Rusiei (conform Tratatului de la Bucureşti
din anul 1812 Basarabia se afla sub influenţa Rusiei), dar, paralel cu aceasta, începe
să se simtă influenţa franceză, în mod special în literatură. Intelectualii moldoveni tot
mai mult utilizează limba franceză, putând vorbi de începutul implementării în
societatea moldavă a unor idei francofile. În această perioadă Franţa era cea care a
oferit totul în formarea relaţiilor culturale şi ea va începe să regăsească avantajele
investiţiilor sale culturale odată cu activitatea pe teritoriul ei a diferitor intelectuali
moldoveni. Ei au fost urmaţi de acei care din diferite motive şi-au găsit un refugiu în
Franţa – actori, scriitori, profesori, medici şi alţi reprezentanţi ai intelectualilor
moldoveni (9, p. 159).
Din punct de vedere juridic, colaborarea moldo-franceză a fost consemnată
la 12 martie 1992, prin semnarea la Paris a Protocolului privind stabilirea relaţiilor
diplomatice între Republica Franceză şi Republica Moldova. La baza cooperării
moldo-franceze se află documentul semnat la 29 ianuarie 1993 şi intrat în vigoare la
1 decembrie 1995, Tratatul de înţelegere, prietenie şi cooperare între Republica
Moldova şi Republica Franceză (15), document care marchează raporturile tradiționale de prietenie, apropiere culturală şi civilizațională între poporul francez şi
cel moldovenesc. Astfel, este de observat faptul că dialogul bilateral derivă din
necesitatea de a consolida solidaritatea europeană printr-o apropiere între state,
fondată pe respectul valorilor universale ale libertăţii, democraţiei şi solidarităţii, cât
şi pe respectul drepturilor omului.
Un pas important în consolidarea relațiilor moldo-franceze pe dimensiunea
culturală îl are semnarea la 24 noiembrie 1994, la Chişinău (intrat în vigoare la 1 iulie
1995), a Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze. Prin semnarea acestui
acord, guvernul de la Paris și cel de la Chișinău și-au asumat responsabilitatea să
respecte principiile Actului Final de la Helsinki și a Conferinţei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa. De asemenea, ţinând cont de identităţile culturale şi necesităţile
economice ale ţărilor, cât și luând în considerare apartenenţa lor comună la un spaţiu
cultural european prin participarea la dezvoltarea proiectelor de interes comun în
cadrul unor programe multilaterale, părțile semnatare au decis să promoveze cooperarea dintre popoare în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei, tehnicii şi instruirii.
Prin acest act partea franceză se angajează să susţină eforturile manifestate de către
partea moldovenească în favoarea studierii limbii franceze, acordându-i atenția
cuvenită, prin punerea la dispoziţie a personalului calificat (lectori, asistenţi, ataşaţi
lingvistici), sprijinind filierele francofone ale Universităţii de Stat din Chişinău şi ale
universităţilor pedagogice din Moldova, organizând stagii de instruire lingvistică în
Franţa, elaborând în comun manuale şi metode audiovizuale de predare a limbii
franceze (1).
Nu mai puțin interes în studierea relațiilor culturale moldo-franceze îl are
raportul Alianței Franceze de la Chișinău, din 8 octombrie 2010, prin care se menționează că în Republica Moldova, unde cea mai mare parte a populației este bilingvă
și vorbește limba româna și rusă, atașamentul față de limba franceză își găsește
reflecție în relațiile istorice. Singura limbă străină predată în perioada interbelică,
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după alipirea Moldovei la URSS, datorită atașamentului „la latinitate”, a rămas a fi
limba franceză. În prezent, în pofida internaționalizării limbii engleze, limba franceză
este predată în majoritatea școlilor primare, în colegiile și liceele din Republica
Moldova.
Făcând o analiză a recensământului efectuat de către Ministerul Educației la
începutul anului școlar 2010-2011, este de menționat faptul că circa 53,3% de persoane studiau limba franceză. Aceste cifre nu se referă și la regiunea Transnistreană,
regiune în care predarea limbii franceze este mai mică cu 8%, spre deosebire de restul
teritoriului Republicii Moldova. Dacă e să analizăm situația din țară, putem afirma
faptul că limba franceză este predată în majoritatea instituțiilor de învățământ
superior, iar în cinci din acestea este studiată ca specialitate (peste o mie de studenți
studiază limba franceză, în calitate de specialitate, la Chișinău, Bălți, Cahul și
Tiraspol). Pe lângă instituțiile de învățământ superior, în Republica Moldova mai
există o importantă rețea de instituții bilingve francofone. Astfel, conform datelor
aceluiași recensământ efectuat în 2011, în 9 instituții de învățământ liceal și gimnazial
din 7 centre regionale republicane, limba franceză este studiată de 3.908 elevi.
În acest context se înscrie și activitatea Agenției Universitare a Francofoniei
(AUF) din Republica Moldova. În componența acesteia se află 6 filiere universitare
bilingve. Pe lângă AUF, în țară mai activează Institutul Internațional de Management
din Chișinău, în cadrul căruia se pregătesc specialiști cu dublă specialitate, limba
franceză fiind studiată ca prima sau limba secundă. Crearea acestei noi filiere bilingve, realizate în parteneriat cu Universitatea din Nisa – Sophia Antipolis și
susținute de AUF, are ca obiectiv întărirea legăturilor dintre lumea economică
francofonă din Republica Moldova și studenții moldoveni. De asemenea, filiera
întreține legături strânse cu Club France – Camera de Comerț și Industrie FranțaMoldova.
Aportul activității Ambasadei Franței în Republica Moldova este incontestabil. Împreună cu operatorul său cultural și lingvistic, AUF din Moldova realizează,
alături de alți parteneri ai Francofoniei – Organizația Internațională a Francofoniei
(OIF), Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), TV5MONDE, RFI și Club
France, Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova etc. –, numeroase acțiuni
pentru promovarea și susținerea predării și vorbirii limbii franceze, cât și pentru
redinamizarea imaginii acesteia. Acești parteneri instituționali nu sunt singurii
operatori prezenți în țară. În acest context, se înscrie și activitatea altor actori asociativi: asociația profesorilor de limbă franceză din Moldova, Moldavenir, Solidarité
Laïque etc. (16).
În Republica Moldova, schimburile de studenți, cercetători și profesori fac
parte integrantă, deja de mai mulți ani, din acțiunea de cooperare moldo-franceză,
iar formarea viitoarelor elite din această țară constituie o prioritate a Ambasadei
Franței din Republica Moldova. Pentru a susține cei mai buni studenți din al treilea
ciclu, dornici să-și continue studiile sau funcționarii și înalții funcționari, dornici
să obțină competențe suplimentare în cadrul formărilor continui scurte, Ambasada
Franței continuă să ofere burse de studii, de cotutelă, de cercetări și de stagii.
Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței supraveghează de
asemenea coordonarea acțiunilor sale cu cele ale Agenției Universitare ale
Francofoniei (AUF), mai cu seamă în cadrul celor 6 filiere francofone existente. AUF
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este, din prezent, implicată și în procesul de selectare a bursierilor Guvernului francez
în scopul complinirii propriului program de burse. Aceasta este la fel solicitată pentru
crearea și animarea rețelei foștilor bursieri (6).
În anul 1997, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al
Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Încă din acea perioadă, în baza
convenției semnate între AUF şi instituţiile de învățământ superior din Moldova,
membre ale acesteia, în cadrul unor facultăți din instituțiile de învățământ superior
activează filiere universitare francofone, în cadrul cărora studenţii fac studiile de
specialitate în limba franceză. Obiectivul filierelor este implementarea unui proces
de studii superioare de nivel internaţional în Moldova. Astfel, beneficiile studenţilor
şi profesorilor filierelor francofone sunt:
- susţinerea ştiinţifică, pedagogică şi organizatorică din partea Consorţiumului – structură ce reuneşte mai multe instituţii francofone de învăţământ superior;
- suportul informaţional: donaţii de carte şi de echipament pentru filiere şi
acces la Internet;
- bursele de studii în Franţa, Belgia, Canada, România, Bulgaria etc.: burse
de masterat, doctorat pentru studenţi/burse de cercetare şi perfecţionare pentru profesorii ce predau în filiere;
- stagiile profesionale internaţionale pentru studenţi în întreprinderile din
ţările francofone;
- misiunile regionale şi internaţionale de predare a disciplinelor ştiinţifice în
limba franceză.
În acest context, merită să fie menționată activitatea filierelor francofone în
Republica Moldova: Filiera Francofonă „Drept” din cadrul Universității de Stat din
Moldova; Filiera Francofonă „Informatica” din cadrul Universității Tehnice din Moldova; Filiera Francofonă „Tehnologii alimentare” din cadrul Universității Tehnice
din Moldova; Filiera Francofonă „Relaţii economice internaţionale” din cadrul
Academiei de Studii Economice din Moldova; Filiera Francofonă „Gestiunea şi
administrarea întreprinderilor” din cadrul Universității Libere Internaţionale din
Moldova; Filiera Francofonă „Medicină” din cadrul Universității de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Moldova (2).
Lansarea în martie 2016, la Chișinău, a proiectului „Filières bilingues 2.0”,
este un nou pas în fortificarea și dinamizarea relațiilor moldo-franceze. În cadrul
acestui proiect, circa 15 profesori de limbă franceză şi de discipline non-lingvistice
din opt licee bilingve francofone din Republica Moldova, inclusiv orașul Orhei, vor
beneficia de stagii pe o durată de 6 luni. Scopul stagiilor este formarea continuă a
profesorilor în folosirea noilor tehnologii în procesul de predare. Proiectul novator
este rezultatul unei colaborări dintre Alianţa Franceză din Moldova, Ambasada
Franţei şi Agenţia Universitară a Francofoniei.
Astfel, conform opiniei ambasadorului Franţei în Republica Moldova în
2017, P. Vagogne, munca depusă de către profesorii de limbă franceză este incontestabilă, Republica Moldova fiind una dintre cele mai francofone țări din Europa
Orientală. De asemenea, conform opiniei ambasadorului francez în Republica
Moldova, proiectul „Filières bilingues 2.0” este o șansă pentru profesorii care predau
în clasele bilingve de a învăţa să utilizeze la maximum tehnologiile informaţionale,
folosind cunoștințele acumulate în predarea limbii franceze. Aceeași opinie este
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susținută și de către responsabila Antenei de la Chişinău a AUF, anume că proiectul
va sensibiliza şi va instrui nu doar profesorii de limbă franceză, dar şi alți specialiști
în materie nonlingvistică, care predau în liceele cu clase bilingve (14).
Prin semnarea Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică din
anul 1994, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze s-au
angajat să dezvolte cooperarea în domeniul radiodifuziunii şi televiziunii, în special
prin difuzarea de programe francofone în Republica Moldova, atribuind o importanţă
deosebită pregătirii cadrelor. Aceste programe vor favoriza schimburi între
organizaţiile şi specialiștii ambelor state. Un aspect important în cooperarea moldofranceză va fi cooperarea în domeniul cinematografiei, cooperare realizată prin
schimburi de filme, schimburile între organizaţii şi profesionişti, coproducţiile şi
activitățile de instruire.
Astfel, postul de televiziune francofon TV5Monde este accesibil pe întreg
teritoriul Moldovei. Pe lângă programele difuzate prin postul sau conținutul siteului tv5.org., acesta propune un vast dispozitiv de instrumente didactice de studiere a limbii franceze. De asemenea, acest program oferă un suport tuturor celor
care studiază deja sau intenționează să studieze limba franceza. Ca urmare a unor
investiții importante din partea canalului francofon TV5Monde, începând cu 15
aprilie 2008 numeroase programe (documentare, filme, seriale, magazine) sunt
subtitrate în limba română. TV5 Monde este primul canal de televiziune în limba
franceză la nivel mondial. Acest post de televiziune cuprinde programe cu conținut
universal, purtătoare de sens și valori umaniste, şi privilegiază calitatea, inovația,
descoperirea în selectarea şi elaborarea programelor sale. Din anul 2008, TV5Monde
este partener al Holding-ului al Audiovizualului Extern al Franței, care deține 49%
din capital și regrupează France 24 și RFI. TV5Monde menține parteneriate cu zeci
de canale francofone: France 2, France 3, France 5, ARTE France, RTBF (la Radio
Télévision Belge de la Communauté Française), TSR (la Télévision Suisse
Romande), Radio Canada, Télé Québec, RFO (Réseau France Outremer) și CIRTEF
(Conseil International des Radios-Télévisions d’Expression Française). De asemenea, TV5Monde este partenerul strategic al Alianței Franceze din Moldova și
susține în fiecare an evenimente culturale – festivalul Nopților Pianistice din
Moldova-Marea Neagră, festivalul Filmului Francofon, cât și alte activități ce
contribuie la promovarea limbii franceze în țară – formările „învățare și predare cu
TV5Monde”, broșura de promovare a limbii franceze etc. Un merit deosebit în
promovarea postului TV5Monde în Moldova îl are Alianța Franceză. TV5Monde în
Republica Moldova este difuzat în format hertzian și subtitrat în limba română.
TV5Monde este, de asemenea, accesibil prin cablu și satelit, în baza de abonament,
subtitrat în română sau în rusă pentru persoanele ne-francofone. În afara postului
TV5Monde, Alianța Franceză mai asigură promovarea postului Radio France Internationale (RFI) în Moldova. Cel mai mare operator prin cablu din Republica
Moldova, Sun Communications, din 2009 în formatul digital, difuzează RFI. Un
acord de liberă difuzare a postului RFI pe teritoriul Moldovei a fost semnat cu
Consiliul Coordonator al Audiovizualului în 2009. Din 1994, în format FM pe
frecvența 107.3MHz, RFI este difuzat pe o parte din teritoriul Moldovei – Chișinău
și suburbii (4).
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Într-o scrisoare scrisă la data de 1 aprilie 1993 de către ministrul afacerilor
externe a Republicii Moldova, N. Țâu, adresată omologului său francez, A. Juppe, se
menționează că retranslarea la Chișinău a programului francez TV5 este traducerea
în viață a unora dintre prevederile Tratatului de înțelegere, prietenie și cooperare (3).
În luna ianuarie 2018, în domeniul cinematografiei a fost adusă o copie a
originalului unui film realizat de celebrul regizor V. Jereghi. În anii ’70, acest
film a fost selecționat la Festivalul de la Cannes. Realizatorul filmului a pierdut
originalul într-un incendiu și nu mai avea nici o amintire din acest film. Centrul
Național Francez de Cinematografie a găsit în arhivă copia pe care a păstrat-o
și pe care am înmânat-o realizatorului. A fost un moment foarte particular și
foarte emoționant pentru toți amatorii de cinema din Moldova.
Anual, în cadrul Zilelor Francofoniei, Alianța Franceză din Moldova organizează Festivalul Filmului Francofon la Chișinău și la Tiraspol. Acest festival,
mai întâi de toate, este un rendez-vous convivial, deschis publicului larg de orice
vârstă. Programul conține filme franceze, belgiene, canadiene și în co-producție
internațională.
Alianța Franceză din Moldova și Ambasada Franței în Moldova organizează
în fiecare an, în luna iunie, Festivalul Internațional „Nopțile pianistice din Moldova
- Marea Neagră”. Lansat în anul 2002 la inițiativa Alianței Franceze din Moldova, a
Directorului Festivalului omonim din Aix en Provence (Franța), M. Bourdoncle, și a
cunoscutului dirijor V. Doni, Festivalul se bucură de un succes și de o notorietate
excelentă. Varietatea programului, talentul și renumele artiștilor invitați plasează
această manifestare printre evenimentele majore de muzică clasică din R. Moldova.
Conform articolului 7 al Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi
tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze, părţile
vor încuraja diverse forme de cooperare descentralizată, complementară cooperării
dintre state: relaţii directe între persoane şi instituţii, oraşe ori regiuni înrudite etc.
(1). O componentă din ce în ce mai importantă a legăturilor economice și culturale
devine cooperarea la nivel interregional, local.
Din anul 1977 orașul Chișinău și Grenoble din Franța cooperează în baza
unui acord de înfrățire. Grenoble este un oraș în Franța, prefectura departamentului
Isère, în regiunea Ron-Alpi. Orașul Grenoble, cu o populație de 404,7 mii de locuitori, este un prestigios centru industrial (metalurgie, construcții de mașini, aparataj
electrotehnic și electronic), universitar, cultural și religios. În Chișinău este o stradă
ce poartă numele orașului Grenoble (11).
În perioada sovietică această cooperare era formalizată și ideologizată. Până
în 1982 relațiile dintre orașul Chișinău și orașul Grenoble au fost limitate la schimburi
de delegații în toate domeniile, inclusiv culturale. În aprilie 1992, Chișinăul a fost
vizitat de o delegație din partea orașului Grenoble cu propunerea de a reînvia relațiile
dintre cele două orașe. Din anul 1994 continuă eforturile de reanimare a relațiilor
Chișinău-Grenoble. În primul rând, s-a stabilit o comunicare eficientă. În această
perioadă, s-a organizat și finanțat deplasarea unui cor de copii din Chișinău la
Grenoble și concertul susținut de corala unui colegiu din Grenoble la Chișinău.
Teatrul „Satiricus” a stabilit relații trainice cu diferite teatre din Grenoble. Au fost
susținute relațiile dintre Academia de Științe din Moldova și instituțiile de cercetări
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științifice din Grenoble. În rând cu măsurile de ordin cultural și didactic, s-au făcut
eforturi pentru a promova relațiile economice (10).
Conform fostului primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, înfrățirea orașelor
Grenoble și Chișinău are o importanță considerabilă pentru a promova imaginea
Chișinăului în străinătate și, în mod special, în lumea francofonă. Chișinăul constituie
o vitrină a Moldovei, dată fiind concentrarea activităților economice în capitală și
respectiv a atenției internaționale (17).
În afară de relațiile cu orașul înfrățit Grenoble, municipiul Chișinău a depus
eforturi pentru a-și întări relațiile cu orașele francofone, devenind în iulie 1996
membru al Asociației Internaționale a Primarilor Orașelor Francofone (AIMF). De la
obținerea titlului de membru, primarul municipiului Chișinău a participat la cea de-a
XVII-a Adunare Generală a acestei Asociații la invitația primarului Parisului și Președinte al AIMF. De asemenea au fost în vizită de lucru adjuncții Secretarului General
al AIMF. Pe parcurs au fost puse în discuție programele pe care ar fi posibil să le
finanțeze pentru Primărie AIMF și crearea centrului de cultură franceză la Chișinău
(10).
În anul 1981, raionul Călărași s-a înrudit cu provincia franceză Beaujolais.
Acest eveniment a avut loc în cadrul vizitei delegației franceze conduse de S. Cottin.
În această perioadă, datorită eforturilor personale ale lui S. Cottin, au fost efectuate
numeroase schimburi de delegații oficiale, grupuri de elevi, trupe de artiști, de agricultori, de comercianți din cele două regiuni. Mulți tineri din raionul Călărași și-au
făcut stagiul în Franța. Timp de trei decenii S. Cottin a vizitat raionul Călărași de 40
de ori, numele său fiind cunoscut în toate satele din acest raion. Un alt eveniment
important în relațiile moldo-franceze îl constituie fondarea în 2000 a Biroului cărții
franceze, în cadrul bibliotecii publice din Călărași, care dispune până în prezent de
trei mii de volume.
Comitetul Călărași-Beaujolais este un exemplu de cooperare, apropiere între
cele două țări la nivel regional. Prin acțiunile sale Comitetul contribuie atât la dezvoltarea relațiilor moldo-franceze, cât și la promovarea valorilor europene în
Republica Moldova. Astfel, ținând cont de aspirațiile europene ale Republicii
Moldova, relațiile noastre cu Franța au un caracter strategic. Dinamica cooperării
franco-moldave este în ascendență. Pe parcursul anilor au fost stabilite relații strânse
pe dimensiunea parlamentară. Parlamentul Franței acordă un ajutor substanțial
parlamentarilor moldoveni în scopul armonizării legislației naționale cu acquis-ul
comunitar. În același context, merită atenție lansarea programului Twinning la
Parlamentul de la Chișinău, program care va funcționa cu aportul direct al Asambleii
Naționale din Franța și Ungaria. În opinia lui S. Cottin, Moldova și Franța au mai
multe afinități istorice și culturale, motiv pentru care Moldova trebuie să aibă locul
său în familia europeană. Asociația va continua să favorizeze apropierea țării noastre
de Uniunea Europeană (8).
Un rol important în relațiile moldo-franceze este ocupat de Francofonie, care
prezintă un atu pentru o Moldovă democratică, europeană și prosperă. Francofonia
reprezintă un cadru privilegiat al dialogului dintre Republica Moldova şi Republica
Franceză, relevant prin dimensiunea politică, economică de colaborare dintre statele
cu statut de membru, asociat sau observator. Francofonia este o realitate politică şi
culturală incontestabilă, iar limba franceză este liantul unor activități coordonate între
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70 de state şi guverne, cu o populaţie de peste 803 milioane oameni (12). Organizația
Internațională a Francofoniei a fost creată în anul 1967. Acţiunile OIF se extind
asupra limbii franceze în sensul în care „Coeziunea şi originalitatea comunităţii francofone se axează pe partajarea unei limbi comune. Limba franceză reprezintă un
instrument de comunicare orală şi scrisă privilegiat care trebuie întreţinut şi dezvoltat
pentru a-l afirma la fel de bine în cadrul spaţiului francofon, cât şi la scară internaţională. În paralel, OIF favorizează plurilingvismul, printr-o dezvoltare echilibrată
a limbii franceze şi a limbilor partenere. Această politică lingvistică se articulează în
jurul a trei axe majore: promovarea utilizării limbii franceze în viaţa diplomatică şi
internaţională; consolidarea statutului şi utilizării limbii franceze în societate;
consolidarea Observatorului limbii franceze (7).
Republica Moldova a aderat la mișcarea francofonă la 16 aprilie 1993. Pe
parcursul următorilor doi ani, Moldova a beneficiat de statutul de „invitat special”.
În decembrie 1995, Moldova a obținut statutul de „membru-asociat”, iar în noiembrie
1997, la cea de-a 7-a Conferință a Francofoniei, la Hanoi, Moldova obține statutul de
membru cu drepturi depline. Aderarea Republicii Moldova la Francofonie constituie
un act legitim, un act de echitate. Există multiple motive de ordin etno-lingvistic,
socio-politic, cultural și istoric care argumentează necesitatea aderării Republicii
Moldova la Francofonie.
Un rol important în fortificarea relațiilor moldo-franceze în domeniul cultural
o are vizita istorică a președintelui francez în Republica Moldova, J. Chirac, la 4
septembrie 1997. Aceasta este prima vizită a unui șef de stat occidental în Republica
Moldova. În timpul acestei vizite J. Chirac a menţionat: „A fi francofon înseamnă un
întreg mod de a gândi lumea. Îmi imaginez dificil că am putea fi ataşaţi de tot ceea
ce reprezintă forţa Francofoniei, marii săi creatori, care ar fi naţionalitatea lor care au
vorbit atât de frumos despre om fără a face proprie viziunea lor generoasă despre
lucruri. Iată de ce francofonia este solidaritate” (5). Vizita președintelui francez în
Republica Moldova a fost, mai întâi de toate, o manifestare a prieteniei față de o țară
apropiată Franței prin originile sale culturale.
Republica Moldova poate fi considerată cea mai francofonă țară din Europa
Centrală și de Est. Republica Moldova a aderat la Organizaţia Internaţională a Francofoniei în februarie 1996, deținând statutul de stat membru. În prezent, în Organizația Internațională a Francofoniei, francofonia nu reprezintă numai promovarea
limbii franceze; este, de asemenea, promovarea în lume a diversității limbilor și culturilor, o luptă pentru conservarea bogăției multiculturalismului și multilingvismului.
E. Samson, asistent lingvistic şi audiovizual al Ambasadei Franceze şi al
Alianţei Franceze din Republica Moldova, susține într-un interviu că aderarea
Republicii Moldova la Organizaţia Internaţională a Francofoniei este o victorie
pentru ţara noastră, o victorie cu bătaie lungă, nu una de etapă. E o deschidere către
lumea întreagă, o posibilitate de a se face auzită pe întreg globul prin tot ce are mai
bun – ştiinţă, cultură, spiritualitate (13).
Pe lângă accesul la diverse programe culturale şi educaţionale, apartenenţa la
marea familie a statelor francofone reprezintă încă o cale pentru integrarea europeană
a Republicii Moldova. Corespondentul naţional pe lângă OIF din cadrul Ministerului
de Externe al Republicii Moldova, I. Novac, menționa că afilierea la spaţiul francofon
comun a creat o serie de oportunităţi de dezvoltare prin implementarea numeroaselor
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proiecte culturale şi educaţionale. OIF a depăşit cadrul lingvistic, reprezentând o
platformă eficientă de dialog în domenii prioritare, precum cel al drepturilor omului,
democraţiei şi menţinerii păcii, protecţiei mediului, diversităţii culturale şi
lingvistice, care oferă largi oportunităţi de promovare a intereselor Moldovei pe plan
internaţional.
În discursul prezentat cu ocazia Zilelor Francofoniei, ediția 2018, P. Le
Deunff, Ambasador al Franței în Republica Moldova, a afirmat că Francofonia în
Moldova este, în primul rând, legătura afectivă între Franța și Moldova, o
legătură utilă populațiilor celor două state. Este, în fine, un angajament politic comun
în favoarea diversității limbilor și culturilor în lume și pentru promovarea valorilor
fundamentale. Între Franța și Moldova există în primul rând o proximitate lingvistică.
Originea comună a limbilor, cea latină, este ceea ce a permis consolidarea relațiilor
între Franța și Moldova pe parcursul secolelor. Studierea și răspândirea limbii franceze în Moldova a format mai multe generații ale culturii franceze, și anume din
secolul 18, de când limba franceză transmite valorile umaniste ale Revoluției franceze
și ale filozofiei iluministe. În același discurs se menționează că o adevărată legătură
emoțională continuă să încurajeze noile generații, care studiază limba franceză în
cadrul filierelor bilingve sau francofone, în școli sau universități.
Reprezentând o legătură emoțională și utilă, Francofonia este, de asemenea,
un proiect politic comun. Francofonia de astăzi este, de asemenea, voința colectivă
de a promova în lume anumite valori fundamentale: libertatea, respectul Drepturilor
Omului și a Statului de Drept. Această dimensiune politică a proiectului francofon
are o rezonanță particulară în Moldova. Astfel, Francofonia în Moldova reprezintă
următoarele: este o afinitate, o proximitate deosebită între Franța și Moldova; este o
legătură utilă, în special pentru tineri; este un angajament politic comun în serviciul
diversității culturale și al promovării valorilor fundamentale (1).
Astfel, analizând activitatea tuturor instituțiilor francofone în Republica
Moldova, putem afirma că relaţiile bilaterale moldo-franceze continuă să se dezvolte
pe cale ascendentă în domeniul cultural. Realizările obținute până acum în cadrul
cooperării moldo-franceze se încadrează în fundamentul procesului de integrare
europeană și reprezintă un început pentru modernizarea țării în baza modelului
european.

Bibliografie:
1. Acordul de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze, în: http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=356851 (accesat: 26.03.2016).
2. Agenția Universitară a Francofoniei, în: http://usm-it.at.ua/news/agentia_
universitara_de_francofonie/2010-07-01-80 (accesat: 26.03.2016).
3. Arhiva curentă a MAEIE a Republicii Moldova, Fond 2, inventar 3-b,
dosar 131, f. 37.
4. Ce partenariat există între TV5MONDE și Alianța Franceză din Moldova?,
în: https://www.alfr.md/spip.php?lang=ro&section=65&subsection=87#5
(accesat: 27.03.2016).
415

5. Discours prononcé par M. Jacques Chirac, Président de la République à
l'Université d'Etat de Moldavie, Chisinau, 04.09.1998, în: https://www.moldavie.fr/
Archive-Discours-prononce-par-Monsieur-Jacques-Chirac.html (accesat: 24.05.
2018).
6. Formarea elitelor moldave: prioritate absolută a cooperării bilaterale
franceze, în: https://md.ambafrance.org/Formarea-elitelor-moldave (accesat: 28.12.
2016).
7. Langue française, în: http://www.francophonie.org/-Francais-et-languespartenaires-.html (accesat: 17.01.2016).
8. Les relations entre la France et la Moldavie ont un caractère stratégique,
în: http://www.moldavie.fr/spip.php?article1005 (accesat: 30.03.2016).
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DES MONUMENTS SCULPTURALS ROMAINS
AU MUSÉE MUNICIPAL MEDIAȘ1
Mihai CHIRIAC2
MONUMENTELE SCULPTURALE ROMANE
DIN MUZEUL MUNICIPAL MEDIAȘ
REZUMAT
Prezentul articol își propune să prezinte monumentele sculpturale romane aflate în
colecția Muzeului Municipal Mediaș. Este vorba despre patru artefacte aflate în cadrul
instituției medieșene. Prima sculptură reprezintă o divinitate mai rară în peisajul Daciei
Romane, Apolo Belvedere. Al doilea monument este un cap de marmură reprezentând pe unul
dintre împărații militari de la mijlocul secolului III, cel mai probabail Traianus Decius (249251), primul cezar roman care a murit într-o luptă cu barbarii în anul 251, ucis fiind de
căpetenia gotică Cniva, în bătălia de la Abrittus. Ultimele două piese provin din așezarea
romană de la Mediaș-Gura Câmpului și înfățișează un fragment de ediculă funerară cu
reprezentarea Defunctului Călare, respectiv doi lei funerari adosați. În studiul de față am
căutat să descriem sumar fiecare artefact, să-i arătăm tipologia și, unde am avut elemente
auxiliare, reperele cronologice ale acestora.
Cuvinte cheie: Muzeul Municipal Mediaș, monumente sculpturale, civilizație
romană, colecție, rival, edificiu, civil.

On sait que la ville Mediaș a été attestée au 3 juin 1267, par un document
officiel, mais on sait aussi que le territoire de cette ville a été habité avant par des
populations romainisées, qui ont eu leur rôle dans l'histoire de cet espace et qui ont
été les porteurs d'une civilisation supérieure.
Cette étude a le but de présenter quatre pièces trouvées dans la collection du
Musée Municipale Mediaș, qui témoignent une partie de la civilisation romaine, qui,
il y a 1800 annés, se dévéloppait dans ces territoires. Les monuments sculpturals ne
sont pas inédits, car ils ont été déjà publiés par des spécialistes de l'époque romaine,
qui ont éssayé de les intégrés typologiquement et cronologiquement. Nous avons
choisi ces quatre monuments sculpturels romaines, car nous considérons qu'ils
édifient autant le caractère romaine de la localité, òu ont fonctionné plusieures
habitats romaines, mais aussi pour tout le périmètre du bassin des Târnaves. Dans
cette étude on ne vas pas discuter en plus sur les caractéristiques des ces habitats, qui
feront le sujet d'une future démarche. Nous précisons que nous voulons réaliser une
briève présentation de ces quatre artéphactes et nous n'allons pas faire aucun
complètement typologique ou chronologique à ces pièces.
Prezentul studiu a fost publicat în limba română în vol. „Mediaș 750. Studii”, având următorul titlu: Monumente sculpturale romane aflate în colecția Muzeului Municipal Mediaș,
IV, Mediaș, 2018, p. 7-15.
2
Profesor, doctor în istorie, Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth”, Mediaș; e-mail:
cronistudentroman@yahoo.com.
1
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La première pièce présentée3 (Fig. 1), c'est une tête de statuette romaine, en
position verticale, avec le numéro d'inventaire 4.319 et les suivantes dates techniques:
15 cm longueur, dont 9,8 cm appartiennent exclusivement à la tête et 10 cm largeur4.
L'artfact reprèsente, après notre opinion, la divinité Apollo Belvedere, une pièce
votive, et la seule analogie connue provient d'Apulum5. En plus, la statuete romaine
provient de la collection „Ilie Pintilie” de Biertan, supprimée en 1960, et après
transférée à Mediaș 6 . L'artefact est en calcair, matériel facil à procurer, et, chronologiquement, il date du III-e siècle, grâce au visage féminisé de la divinité, visible
par l'expréssivité des yeux7.
En ce qui concerne l'origine de cette divinité, nous pouvons préciser qu'elle
est arrivée dans la péninsule grâce aux contactes avec les colonies grecques du sud.
Elle a été invoquée comme une divinité protectrice, guerrissante, en lui édifiant un
aedes en 433 Av. Chr.; après la catastrophe de Cannae de 2 août 216 Av. Chr. ont été
créés, à son honeur, les célébres jeux ou „ludi Appolinares”8. Octavian Augustus a
commencé la construction du temple de Apollo sur le Palatin pendant l'an 36 Av.
Chr., l'an de la bataille de Naulochus9, soyant interprétée aussi comme une répulsion
de sa personne et de sa famille envers l'attachement et l'affection montrée par son
rival Marcus Antonius envers les cultes orientales et dionysiaques10. Après la victoire
de Actium en 3 septembre 31 Av. Chr., il l'a adopté comme divinité protectrice11,
Apollo Palatinus est devenu Apollo Actiatus12. Du point de vue artisanal nous opinons
que la pièce est la création d'un ouvrier local, assez limité comme exprimation
artisque13.
Mihai Chiriac, Cap de statuetă romană aflat în colecțiile Muzeului Municipal Mediaș. Scurte
considerații istorice și arheologice, en: „Acta Terrae Fogarasiensis”, IV, 2015, p. 549; Idem,
Bazinul Târnavelor în epoca romană, Mediaș, 2016, p. 94, 132; M. Chiriac, Viorel Ștefu, Cap
de statuetă romană aflat în colecțiile Muzeului Municipal Mediaș. Scurte considerații istorice
și arheologice, en: „Comunicări Ştiinţifice”, XIII, Mediaş, 2014, p. 7-9.
4
M. Chiriac, Cap de statuetă romană..., p. 549; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 94, 132; M.
Chiriac, V. Ștefu, op. cit., p. 7-9; Alexandru Sonoc, M. Chiriac, Brief comments on some
Roman provincial sculptures from Sibiu County, en: „Cult and Votive Monuments in the
Roman provinces. Proceedings of the 13-th International Colloquim on Roman Provincial Art
- Corpus Signorum Imperii Romani”, Cluj-Napoca, 2015, p. 311.
5
Radu Ota, O copie a lui Apollo din Belvedere descoperită la Apulum, en: „Apulum. Acta
Musei Apulensis”, XLIII, 2006, p. 231-236.
6
M. Chiriac, Cap de statuetă romană..., p. 549; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 94, 132; Al.
Sonoc, M. Chiriac, op. cit., p. 311.
7
Ibidem, p. 550; Ibidem; Ibidem.
8
Dumitru Tudor, Enciclopedia Civilizației Romane, București, 1982, p. 67-68; R. Ota, op. cit.,
p. 231.
9
Walter Eder, Augustus and the power of tradition, en: „The Cambridge Companion to the
Age of Augustus”, editor Karl Galinsky (University of Texas at Austin), Cambridge University Press, 2007, p. 20; John Scheid, Augustus and the roman religion: continuity, conservatism and innovation, en: „The Cambridge Companion to the Age of Augustus”, p. 178.
10
W. Eder, op. cit., p. 20.
11
R. Ota, op. cit., p. 231.
12
M. Chiriac, Cap de statuetă romană..., p. 550; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 92-93, 140.
13
Ibidem; Ibidem, p. 94, 132.
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Le deuxième monument sculptural est toujours une tête, en position verticale,
mais à la différence de la pièce originaire de Biertan, qui est votive, celle-ci c'est
honorifique représentant le visage d'un empéreur romain du III-e siècle, des dynaties
des empéreurs militaires, le plus probablement Traianus Decius (249-251) 14 , le
premier césar qui est mort après la défaite face aux Barbares, il s'agit du commandant
des Gothes Cniva, qui le vaincre pendat la bataille de Abritus, de l'an 251 (Fig. 3)15.
Pour les preuves sont la moustache et la barbe, réalisés par pinçade de gouge, coup
des cheveux court, des traits spécifiques à l'art romaine du milieu du III-e siècle, biens
reflêchis aussi dans les portraits monétaires des empéreurs-soldats16.
Les signes de „damnatio memoriae”, spécifiques à ce type, sont visible sur le
visage de l'empéreur, qui a un début de calvitie. La pièce a les dates techniques: la
hauteur de 27 cm (dont la hauteur du visage est de 23 cm), la largeur de 16 cm, la
largeur de la base de 12 cm, la largeur des parties verticales de 18 cm17. Concernant
l'utilité de cet artefact nous opinons qu'il s'agit, peut-être, d'une petite statue exposée,
probablement dans un édifice public, datable du milieu du III-e siècle, car l'idée d'une
imago, comme nous l'avons déjà montré dans une étude récent, ne se soutient pas18.
Malheureusement, en ce qui concerne le monument du Musée de Mediaș on
ne se connaît pas l'édifice civil ou militaire (castre) même une proprieté d'un riche
habitant où servait le monument, car on ne sait rien officiellement d'où provient cette
pièce, sur l'endroit de la découverte, sur l'an de l'apparition à la lumière, sur le
donateur (s'il a éxisté quelqu'un), car jusqu'à assez recent le précieux artefact n'avait
pas un numéro d'inventaire19. Prenant en considération le problème de la provénance
de la tête de l'empéreur nous ne sommes pas convencus que la pièce appartient au
territoire du municipe du Târnava Mare pendant l'époque romaine.
Le troisième arfact présenté représente un fragment d'une stèle funéraire ou
plutôt d'une édicule funéraire avec la représentation du Défunt à Cheval (Fig. 4)20. Le
Al. Sonoc, M. Chiriac, Un cap de statuie imperială de la mijlocul secolului al III-lea din
colecțiile Muzeului municipal din Mediaș (jud. Sibiu), en vol. „Studia Archaeologica et
Historica in honorem magistri Dorin Alicu”, Cluj-Napoca, 2010, p. 448-462; Idem, Scurte
considerații asupra unor piese sculpturale romane provinciale din județul Sibiu, en: „Acta
Terrae Fogarasiensis”, III, 2014, p. 484-485; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 92-93, 140.
15
Eugen Cizek, Istoria Romei, București, 2002, p. 478; Alexandru Husar, Gesta Deorum per
Romanos. O istorie a Romei imperiale, vol. I, Epoca Imperiului, Târgu Mureș, 1999, p. 180.
16
Al. Sonoc, M. Chiriac, Un cap de statuie..., p. 450-462; Idem, Scurte considerații asupra
unor piese..., p. 484; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 92-93, p. 140.
17
Ibidem, p. 448-450; Ibidem, p. 485; Ibidem.
18
Al. Sonoc, M. Chiriac, Un cap de statuie..., p. 452-453; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor...,
p. 93, 140.
19
Mulțumim pe această cale prietenului și colaboratorului dr. Viorel Ștefu, care s-a ocupat de
înregistrarea piesei și ne-a pus la dispoziție toate informațiile oferite.
20
Iudita Winkler, Mihai Blăjan, Gustav Servatius, George Togan, Lucian Giura, Cercetări
arheologice în aşezarea romană de la Mediaş - ,,Gura Câmpului” (jud. Sibiu), en: „Apulum.
Acta Musei Apulensis”, 21, 1983, p. 147; Dumitru Popa, Consideraţii privind habitatul rural
din spaţiul intracarpatic al Daciei romane, en: „Acta Terrae Septemcastrenses. Arheologie.
Studii Clasice. Medievistică”, I, 2002, p. 119; Sabin Adrian Luca, Zarl Karl Pinter, Alexandru
Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Sibiu, 2003, p. 134; M. Chiriac, Scurte
considerații iconografice asupra unui fragment de monument sculptural roman descoperit în
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fragment sculptural a été découvert en 1971, à 0,5 km ouest du quartier Gura
Câmpului, à l'occasion des travaux édilitaires au citoyen Mihai Cioară. La pièce a les
dimensions suivantes: le côté gauche-48 cm, la longueur maxime-64 cm et la hauteur
maxime est de 40 cm21.
Dans l'art funéraire le thème du chevalier a été inteprété comme une scène de
glorification du défunt, celui-ci soyant assimilé au héros de la mythologie thrace. Le
chevalier des monuments votifs, le „Chevalier thrace”, est, généralement interprété,
comme un personnage démi-divin, un héros, dénommé ainsi pour la majorité des cas.
Il est possible que le personnage à cheval, à des divers attributs, représente une
modalité d'expression, une „interpretatio Thracica” iconographique des dieux locaux;
quelques iconographies et des légendes iconographiques identifient ce „Chevalier
Thrace” au Apollo, Aesculapius ou Silvanus22.
Les monuments funéraires de la Dace avec la représentation d'un chevalier
appartiennent, comme type arhitectonique et sculptural, aux catégories les plus répandues ainsi: aedicule (19 exemplaires), stèle (12 exemplaires) et un seul courennement
funéraire. Jusqu'au présent ont été découvertes 31 représentatios du „Chevalier
Défunt”, dont seulement 2 ont le lieu de découverte inconnu. Sorin Nemeti23 classifie
les représentations de ce chevalier en plusieurs catégories distinctes, mais nous
considérons que cette pièce fait partie de la catégorie „Heros à cheval” et de la souscatégorie de Héros en épiphanie, tenant une lance dans la main droite, sans d'autres
atributs, respectivement Héros en épiphanie avec d'autres personnages, dans notre
cas il s'agit du calo, le valet d'arme24.
En ce qui concerne la pièce en discution, à cause de sa corrosion et de l'état
de dégradation, on ne peut pas apercevoir si sous les sabots du cheval il y a, ou non,
un personnage humain dans l'hypostase d'ennemi (barbare) tombé par terre, motif
frecvent dans l'art asyrien, sur les reliefs anatoliens, dans l'art grecque25, dans l'art
funéraire rhénane, dans l'art officiel, là où les empéreurs sont présentés dans l'attitude
de vainqueurs des Barbares (sur les revers monétaires, dans la statuaria majeur en
bronze) et dans le culte des dieux locaux, populaires dans le milieu cazone de la zone

așezarea de la Mediaș-Gura Câmpului, en: „Unitate și continuitate în spațiul românesc.
Buletinul sesiunii de comunicări științifice a profesorilor de istorie din județul Sibiu”, Sibiu,
2013, p. 9-14; Idem, Bazinul Târnavelor, p. 84-86, 137-138.
21
Iudita Winkler, M. Blăjan, G. Servatius, G. Togan, L. Giura, op. cit., p. 147; D. Popa, op.
cit., p. 119; S.A. Luca, Z.K. Pinter, Al. Georgescu, op. cit., p. 134; M. Chiriac, Scurte
considerații iconografice, p. 9-14; Idem, Bazinul Târnavelor, p. 84-86, 137-138.
22
Sorin Nemeti, Sincretismul Daciei Romane, Cluj-Napoca, 2005, p. 185-208; M. Chiriac,
Scurte considerații iconografice..., p. 12-13; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 85.
23
S. Nemeti, Cavalcada funebră, en vol. „Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a
Daciei romane”, coord. M. Bărbulescu, Cluj-Napoca, 2003, p. 297, 298; M. Chiriac, Scurte
considerații iconografice..., p. 9-14; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 85.
24
M. Chiriac, Scurte considerații iconografice..., p. 9-14; Idem, Bazinul Târnavelor..., p. 85,
86.
25
S. Nemeti, Cavalcada funebră..., p. 301.

422

limitrofe. Si on aurait l'image du barbare tombé, les plus proches analogies sont celles
de Șeica Mică26 et de Târnăveni-Botorca27.
Le dernier monument sculptural de l'institution de Mediaș (Fig. 5) représente
deux lions adossés sculptés en position classique, pièce découverte en 1971, à
l'occasion des travaux édilitaires dans la cour du citoyen Mihai Cioară, située à
environ 0,5 km du quartier Gura Câmpului. La pièce a les dimensions suivantes: la
hauteur maxime-33 cm, la longueur maxime-72 cm, la dimension de la tête-14 cm, la
dimension du corp-12 cm (aux deux lions); la longueur du premier lion, du gauche
est de 34 cm, et celle du deuxième, du droit, est de 38 cm28.
Le lion funéraire apparaît seul, soit en groupe de deux, couchés dos à dos,
comme ceux-ci, ou sur des reliefs (stèles funéraires, aedicules), est présent dans
chaque zone archéologique de la Dace et on peut le voir dans la plupart des musées
de la Roumanie29.
Chez ce monument les deux lions dévorent leur proie, un animal répu, un
motif assez souvent recontré dans les provinces romaines, spécialement dans les
zones du Danube et du Rhin et a une origine ancienne dans la plastique orientale, d'où
elle s'est répandue dans le monde grecque-romaine par l'intermède des cultes
orientales, entrés et connus dans le monde romain, comme celui de Cybèle ou du dieu
iranien Mithras30.
Le plus probable, ces scènes signifient le fait que la force divine (le lion) est
plus fort que la mort, car le lion est un symbole apothropaïque, de gardien des tombes
des décédés, face aux profanateurs de tombes ou les esprits maléfiques31. Concernant
l'utilité de ces pièces, le rôle fonctionnel ou symbolique, nous opinons que celles-ci
étaient aussi employées comme décor sculptural, „membra disiecta”, des pièces
appartes, parce que les lions assieds et les lions stylophores pouraient être vendus
comme ça, après la volonté de l'acheteur, même pour les couronnements funéraires32.
Par notre brève présentation des ces quatre monuments sculpturals fragmentaires datant de l'époque romaine nous avons essayé de mettre au jour une partie
de la vie culturele-réligieuse présente dans l'aréal de notre ville. On dit une partie,
car nous avons fait seulement des analogies avec des pièces réalisées dans l'Empire,
analogies qui, malgrés leurs rédactions, sont un produit subjectif, qui dépend autant
Lucia Țeposu Marinescu, Funerary monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis,
Oxford, 1982, AE 74; Mihail Macrea, Viaţa în Dacia Romană, Bucureşti, 2007, p. 295; S.
Nemeti, Cavalcada funebră..., p. 300-301; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 86.
27
Lucia Țeposu Marinescu, op. cit., S113; Ioan Piso, V. Pepelea, Două piese romane din
Botorca (Târnăveni), en: „Acta Musei Napocensis”, 9, 1972, p. 474, fig. 3; S. Nemeti,
Cavalcada funebră..., p. 300-301; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 86.
28
Mihai Blăjan, Contribuţii la repertoriul arheologic al aşezărilor rurale antice (secolele IIIII e.n.) din Dacia Romană, en: „Apulum. Acta Musei Apulensis”, Alba-Iulia, 26, 1989, p.
300; M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 90.
29
M. Chiriac, op. cit., p. 91.
30
Ibidem, p. 91.
31
Ioan Glodariu, Lei funerari romani la valea Sângeorgiului, en: „Acta Musei Napocensis”,
4, 1967, p. 475; M. Chiriac, op. cit., p. 91.
32
Al. Sonoc, M. Chiriac, Scurte considerații asupra unor piese sculpturale..., p. 478; Idem,
Brief comments..., p. 307.
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des connaissances des spécialistes mais aussi du volume ou le stade des découvertes
dans un térritoire.
En plus, dans l'aréal de Mediaș, on n'a jamais eu des fouilles systématiques,
dont les résultats soient surveillés long temps, respectivement un cycle de quelques
ans; toutes les pièces ont été découvertes à la suite des travaux au hasard pendant
l'édification des nouveaux quartiers (comme celui de Gura Câmpului) ou des édifices
personneles (comme le caz du citoyen Mihai Cioară).
On pourait être révolté, mais ni à Mediaș ou alentours il n'est signalé aucune
inscription, qui pourait attester la présence d'une unité militaire auxiliaire, ni d'une
brique ou d'une tuile; il n'est signalé aucun possesseur de villa roustique; on ne sait
pas qui a produit les monuments présentés; il n'y a aucun culte attesté indubitablemet.
Pour conclure, dans le stade actuel des recherches, on pourait affirmer que la zone de
Mediaș, mais aussi le bassin des Târnaves, comme région historique-géographique,
a fait partie dans une région moins riche en vestiges romaines, avec une seule exception, à Sighișoara – Pârâul Hotarului, dans les autres habitations on a été découverte,
d'habitude, une inscription (à notre avis, élément édificateur); mais la situation
pourait être dû au hasard, mais là, où on fait des recherches plus vastes (par exemple
à Micăsasa), la statistique n'est pas changée considérablement33.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Tete de statuete romaine represente la divinite Apollo Belvedere.
Fig. 2 – Tete de statuete romaine represente un empereur romain du III-e
siecle.
Fig. 3 – Fragment d'une edicule funeraire avec la representation du Defunt a
Cheval.
Fig. 4 – Deux lions adosses.

33

M. Chiriac, Bazinul Târnavelor..., p. 22.
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MĂSURI MEDIEVALE DE GREUTATE AFLATE
ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ISTORIE SIGHIȘOARA
Nicolae TEȘCULĂ1
IN DEM PATRIMONIUM DES SCHÄSSBURGER
GESCHICHTSMUSEUMS EXISTIERENDE
MITTELALTERLICHE GEWICHTMAßE
ZUSAMMENFASSUNG
Im Mittelalter wurde die wirtschaftliche und demographische Entwicklung von
Schäßburg durch die hier durchlaufenden Handelsstraßen und vor allem durch deren
Kreuzung in Schäßburg bestimmt. Dadurch erhielt die Burg an der Großen Kokel das Privileg,
zwei Jahrmärkte abzuhalten: einer vor der Großen Fastenzeit und der andere am ersten
Sonntag nach Pfingsten. Die Kaufleute und Handwerker in Schäßburg erhielten Zollbefreiungen, hatten das Recht, die Stadt mit Salz aus dem Szeklerland zu beliefern, und hatten
auch das Anrecht, ihre eigene örtliche Führung zu bestimmen. Die wirtschaftliche Entwicklung erbrachte der Stadt 1493 das Privileg einen dritten Jahrmarkt, Ende Oktober abzuhalten.
Das Zentrum des wirtschaftlichen Lebens der Stadt lag in der Unterstadt, auf dem Großen
Marktplatz, wo am Mittwoch Wochenmärkte und auch die jährlichen Märkte stattfanden.
Die Entwicklung des Handels hat auch zu einer Vereinheitlichung der Maßeinheiten
geführt. So war die Gewichtseinheit lange Zeit das Pfund, welches vor der Einführung des
metrischen Systems verwendet wurde. Da das alte Pfund aus der römischen Zeit stammte, war
der dieses nicht europaweit standardisiert und hatte ein unterschiedliches Gewicht. In der
Habsburgermonarchie wurden die Maßeinheiten der Gewichte 1761 von Kaiserin Maria
Theresia reformiert. Das österreichische Pfund war später auf 560.012 Gramm im metrischen
System festgesetzt. Das Pfund hatte auch eine Unterteilung, die Unze. Ein Pfund enthielt 16
Unzen. In dem Bestand des Schäßburger Geschichtsmuseums haben wir historische Objekte
aus dem 18. Jahrhundert welche der Gewichtsmessung dienten, identifiziert.
Schlüsselworte: Schäßburg, Handwerk, Markt, Gewichtmaße, Mittelalter.

Dezvoltarea economică și demografică a Sighișoarei în evul mediu a fost
determinată, în cea mai mare parte, de drumurile comerciale care treceau pe aici și,
mai ales, de intersectarea acestora, la Sighișoara. Este vorba de drumul comercial din
Valea Târnavei Mari, care se întâlnea cu drumul care asigura legătura cu valea Oltului
și de aici, mai departe, cu Brașovul, apoi de intersectarea drumului care făcea legătura
cu valea Hârtibaciului, cu drumul de legătură spre valea Târnavei Mici. Circulația
intensă a fost factorul care a contribuit la dezvoltarea meșteșugurilor și a comerțului
sighișorean.
După cum se știe, urbea este fondată de coloniști germani. Ea este atestată
documentar în anul 1298, moment când așezarea are deja un caracter urban, menționată sub numele de Schespurch, unde își avea reședința o mănăstire dominicană.
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Acest aspect demonstrează existența unei localități dezvoltate, deoarece mănăstirile
ordinului dominican se organizau doar în astfel de așezări.
Dacă, imediat după așezarea sașilor, Saschizul era o localitate importantă,
fiind reședința religioasă a Decanatului, Sighișoara reușește să își câștige repede
prioritatea, devenind sediul scaunului sighişorean. Menţionat pentru prima dată în
1349, acesta ocupă locul al şaselea, după Sibiu, Miercurea, Sebeş, Orăştie și Nocrich,
dar înainte de Cincu şi Rupea. La 1376 este al doilea ca importanţă în cadrul scaunelor
săseşti, după Sibiu. După cum arătam mai sus, creșterea rolului Sighișoarei era indisolubil legată de întretăierea drumurilor comerciale. Acest lucru face ca burgul de
pe Târnava Mare să obţină privilegiul de a deţine două târguri anuale: unul înainte de
Postul Mare şi al doilea în duminica de după Rusalii. Negustorii şi meşteşugarii
sighişoreni se bucurau de scutiri de vamă, având drept de a aproviziona oraşul cu sare
din ţinutul secuiesc şi dreptul de a-şi alege singuri organele de conducere locală.
Dezvoltarea economică a urbei va determina obținerea la 1493 a privilegiului de a
ţine al treilea târg, la sfârşitul lui octombrie2.
În privinţa evoluţiei urbanistice a oraşului în Evul Mediu se pot distinge mai
multe teorii. Pe de o parte, unii istorici susţin faptul că oraşul s-a dezvoltat începând
de la o mică fortificaţie existentă în secolul al XII-lea pe colina cetăţii. De aici oraşul
s-a extins, cuprinzând actualul platou al cetăţii, iar mai apoi lunca formată la vărsarea
pârâului Şaeş în râul Târnava Mare3.
Alţii sunt de părere că primii colonişti s-au aşezat în zona înaltă a actualului
parc central, de unde prin secarea zonei mlăştinoase dintre actualele străzi 1 Decembrie 1918 şi Morii, au creat un prim cartier al oraşului. Ridicarea cetăţii a reprezentat
o etapă ulterioară şi iniţial, asemenea unei cetăţi ţărăneşti, a fost utilizată pentru
refugiu în caz de asediu4.
În fine, a treia teorie vorbeşte despre o primă aşezare undeva în cetate, cam
pe locul actualei străzi a Tâmplarilor şi mica fortificaţie de pe Dealul Şcolii5.
Dincolo de aceste teorii, centrul vieții economice al urbei era în Orașul de
Jos, reprezentat de Piaţa Mare (Marktplatz), unde aveau loc târgurile săptămânale şi
cele anuale. Oraşul avea dreptul de a organiza un târg săptămânal în ziua de miercuri
şi trei târguri anuale, după cum am menționat mai sus.
Dezvoltarea comerțului a adus după sine și o standardizare a unităților de
măsură. Astfel, o lungă bucată de timp, unitatea de măsură pentru greutate era pfundul,
fiind folosit înainte de introducerea sistemului metric. Provenit de la vechea livră din
epoca romană, pfundul nu a fost standardizat în toată Europa, având o greutate
variabilă. În monarhia Habsburgică, măsurile și greutățile au fost reformate în 1761
de către împărăteasa Maria Terezia. Livra austriacă a fost definită mai târziu a avea
în sistemul metric 560,012 grame. De asemenea, pfundul avea ca subdiviziune uncia,
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pentru un pfund fiind necesare 16 uncii6. Subunitatea pfundului, uncia, a fost folosită
în secolele trecute mai ales în domeniul farmaceutic.
Intrarea Transilvaniei în cadrul Imperiului Habsburgic la începutul secolului
al XVIII-lea a determinat și preluarea sistemului de măsurare a greutății standardizat
în timpul Mariei Terezia. Acest sistem de măsură a rămas a fi folosit până în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, când la nivel european va fi folosit sistemul metric.
În patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara am identificat mai multe piese
de patrimoniu folosite în secolul al XVIII-lea pentru măsurarea greutății:
1. Greutate
Nr. inv. 937.
Descriere: Greutate folosită la cântărit, din bronz, de formă sferică cu o tijă
sau cârlig din fier. Din păcate, nu cunoaștem câți pfunzi are, dar se pare că era folosită
de breasla măcelarilor din Sighișoara.
Epocă: secol XVIII.
Dimensiuni: Î greutate=9,5 cm; Î cârlig=19 cm.
2. Greutate
Nr. inv. 938.
Descriere: Greutate din piatră (gresie), pe care este incizat un însemn, IIIL,
ceea ce ar însemna o piatră de 3,5 pfunzi. Piatra a fost descoperită în casa fostului
primar, Johann Schuller von Rosenthal, și donată muzeului de Karl Haldenwang în
jurul anului 1920.
Epocă: secol XVIII.
Dimensiuni: L=15,5 cm; LA=12 cm; Î=6,5cm.
3. Greutate
Nr. inv. 939.
Descriere: Greutate din piatră (gresie) pe care este incizat un însemn, VL,
ceea ce ar însemna o piatră de 5,5 pfunzi. Piatra a fost descoperită în casa fostului
primar, Johann Schuller von Rosenthal, și donată muzeului de Karl Haldenwang în
jurul anului 1920.
Epocă: secol XVIII.
Dimensiuni: L=9 cm; LA=8,5 cm; Î=6,5 cm.
4. Greutate
Nr. inv. 940.
Descriere: Greutate din fontă, posibil o ghiulea de tun care a fost prinsă în
patru tije metalice și un suport metalic din fier. Partea superioară prezintă un cârlig.
Pe corpul greutății este incizat VIII, ceea ce ar arăta că este o greutate de opt pfunzi.
Greutatea a fost descoperită în casa fostului primar, Johann Schuller von Rosenthal,
și donată muzeului de Karl Haldenwang în jurul anului 1920.
Epocă: secol XVIII.
K.C. Hille, Medicinal - Gewicht, în: „Magazin für Pharmacie und die dahin einschlagenden
Wissenschaften”, Heidelberg, 1831, p. 268.
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Dimensiuni: L=11 cm; Î=19,5 cm.
5. Greutate
Nr. inv. 943.
Descriere: Greutate din fontă, posibil ghiulea de tun, care are aplicat un
agățător. Nu cunoaștem ce greutate ar avea. Ea a fost găsită în anul 1904 în imobilul
nr. 31 din Piața Orașului (Marktplatz) cu ocazia unor lucări de reparații și donată
muzeului de firma de construcție a fraților Leonhardt.
Epocă: secol XVIII.
Dimensiuni: Î=7,5 cm.
Lista ilustraţiilor:
Fig. 1 – nr. inv. 937.
Fig. 2 – nr. inv. 938.
Fig. 3 – nr. inv. 939.
Fig. 4 – nr. inv. 940.
Fig. 5 – nr. inv. 943.

429

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

430

ASPECTE GENERALE ȘI STILISTICE
ALE TABLOURILOR VOTIVE DIN ROMÂNIA
Paul-Victor LANGA1
GENERAL AND STYLISTIC ASPECTS
OF ROMANIAN VOTIVE PAINTINGS
ABSTRACT
The votive painting is one of the most important subjects represented in the
iconographical images of medieval orthodox churches. This fragment figures the church
founders. In comparison with the canonical representation of another subjects met on the
mural painting from churches, in this case we can observ a partial personal artistic note. The
representation, in our case a portrait without canonical features typical for saintsʼ figures,
accompanied by memorial inscriptions which describe the person from image become an
important source for documentation, research and interpretation. This article analyzes a
couple of votive paintings from Serbian and Romanian churches and the influences coming
from nearby Romanian Countries orthodox space reflected in mural painting from Romanian
churches.
Keywords: votive painting, Middle Age, Romania, Serbia, inscriptions, mural
painting, stylistic influences, orthodox church.

De-a lungul timpului, imaginea suveranului a îndeplinit diverse funcții:
amintirea acestuia, victoriile, faptele de eroism sau comemorarea. Tabloul votiv
reprezintă fragmentul mural reprezentat în programele iconografice din bisericile
ortodoxe ce ilustrează ctitorii sau donatorii ce au contribuit la construcția, înfrumusețarea sau renovarea lăcașului de cult. În mediul ortodox, se întâlnește în
România, Serbia sau Bulgaria, reprezentând ctitori de biserici, domnitori, cnezi sau
boieri. În țara noastră acesta are o frecvență foarte mare în perioada secolelor XVXVIII, cu precădere în zona Moldovei și Țării Românești, în zona Transilvaniei fiind
întâlnit într-o formă mai restrânsă, acest fapt fiind compensat de imaginile cu donatori
de pe altarele poliptice sau picturile parietale ale bisericilor și capelelor catolice2.
Pe teritoriul țării noastre tablourile votive au căpătat numeroase influențe
datorită învecinării și relațiilor cu Serbia și Bulgaria, dar și a zugravilor, care erau fie
artiști peregrini veniți din mediul occidental spre zona țării noastre, fie erau aduși de
domnitorii români pentru a le înfrumuseța ctitoriile3. Acest fapt a dus la apariția unei
diversități compoziționale, rezultată din tratarea originală a canoanelor bizantine
existente.
Doctorand în istorie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; e-mail: paul.langa@ulbsibiu.ro.
Ioan Albu, Memoria epigrafică în Europa Centrală și de Sud-Est (Evul Mediu și Epoca
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Avem două tipuri de compoziție a tabloului votiv frecvent întâlnite în
programele iconografice din bisericile aflate în zonele menționate. Primul dintre
acestea constituie o suită a domnitorului cu familia, succesorii acestuia la tron sau
persoane apropiate funcției pe care o ocupă (boieri, logofeți), închinând chivotul
Maicii Domnului sau lui Hristos, de cele mai multe ori apărând și un intercesor care
prezintă ctitorul Divinității. Cel de-al doilea tip compozițional constă în reprezentarea
ctitorilor ținând macheta lăcașului de cult în mâini și închinând-o lui Hristos, ilustrat
în partea superioară a compoziției, de mărime mai redusă. Desigur, originalitatea
zugravilor și-a lăsat amprenta prin diverse modele ale veșmintelor, podoabe sau
adăugarea unor elemente iconografice cu scopul de a ilustra statutul ctitorului și
cadrul solemn de oferire a darului4.
La mănăstirea Studenica (Serbia), pe peretele sudic al naosului găsim
imaginea votivă (Fig. 1) în care Ștefan Nemanja este dus la Hristos de Maica
Domnului. Hristos stă pe tron binecuvântându-i și Fecioara Maria îl prinde de mână
pe Nemanja arătându-i calea spre acesta și prezentându-l Fiului, având rol de
intercesor. Ctitorul poartă la piept macheta mănăstirii și pe cap coroana imperială,
ținuta fiind una simplă, asemănătoare sfinților. În paraclisul sudic regăsim portretul
jupânului Nemanja, alături de fiul Ștefan cel întâi încoronat și regele Radoslav cu
soția sa Ana (Fig. 2). Observăm din vestimentație și atitudini simplitatea acestora,
datorată reprezentării canonice ca sfinți ai Serbiei. Și în acest caz, Simeon cel întâi
încoronat îl prinde de mână pe Radoslav în vederea prezentării tatălui său, care ține
un filacter în mâna stângă, cu dreapta făcând un gest ce semnifică binecuvântarea.
În Mănăstirea Manasija (Serbia) avem portretul despotului Ștefan Lazarevič
(Fig. 3), în haine împărătești, ținând în mâna dreaptă o cruce slavă, iar cu stânga oferă
chivotul și actul de donație Sfintei Treimi din partea opusă lui, reprezentată în
ipostaza a trei îngeri, cum s-au înfățișat la stejarul din Mamvri dreptului Avraam și
Sarei, stând laolaltă pe un tron și binecuvântându-i venirea. Deasupra lui Lazarevič
se deschide o glorie de unde Hristos îl încoronează, iar doi îngeri, de-a dreapta și dea stânga lui, îi oferă sabia și sceptrul5.
La Biserica Sfântul Nicolae din Ramaća (Serbia), primind darul în glorie nu
mai este reprezentat Hristos, ci Sfântul Ierarh Nicolae, patronul spiritual al lăcașului
de cult (Fig. 4). După aspectul fizic și vestimentar al ctitorilor care poartă chivotul,
ne putem da seama că este vorba de trei generații (copilul, bătrânul și adultul), și că
erau fie cneji, fie nobili, ținuta lor nefiind nici fastuoasă și nici reprezentată canonic
după tipicul sfinților.
În Moldova și Țara Românească tabloul votiv capătă o conotație de evocare
a fastului de la curtea domnească și a rădăcinilor nobile ale familiei6, fapt regăsit și
în mediul sârbesc 7 (Fig. 5), reprezentarea votivă devenind un pretext, față de
Transilvania, unde, în vremurile de supunere prin care a trecut, privilegiile de
construire a unui lăcaș de cult care să fie împodobit și cu pictură constituia cu adevărat
Elena Dana Prioteasa, Medieval wall paintings in Transylvanian orthodox churches:
Iconographic Topics in Historical Context, București, Editura Academiei, 2016, p. 31.
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un motiv de a aduce evlavie sfântului protector sau lui Dumnezeu pentru darul oferit8.
Cu toate acestea, pe teritoriul românesc tabloul votiv reușește să își creeze un caracter
național, chiar dacă primește anumite influențe din afara granițelor.
În portretul votiv de la Biserica Episcopală din Curtea de Argeș (Fig. 6),
reprezentându-i pe Neagoe Basarab și domnița Milița, împreună cu fiii și fiicele lor,
părinții țin chivotul în mâini, deasupra apărând Maica Domnului cu Pruncul în glorie,
lăsând mâinile în jos spre a le acorda binecuvântarea. La vestimentația întregii familii
se pot observa materialele de postav fin, catifea, broderii și accesoriile care împodobesc înalta ținută specifică vremii9. Un aspect care trebuie menționat este gestica
mâinilor copiiilor, ținute la piept, dovedind smerenie și ascultare, privirile acestora
lăsând impresia de observare și conformare. Întreaga compoziție denotă un aer care
inspiră atmosfera de la curtea unui domnitor aplecat spre latura culturală, dar și
religioasă.
Tabloul votiv de la Voroneț (Fig. 7) ne confirmă ceea ce spunea istoricul
Răzvan Theodorescu referitor la fastul și parada curți 10 . Veșmintele sunt preponderent realizate din materiale ce strălucesc, brodate cu aur. Domnitorul și familia
acestuia sunt conduși de către Sfântul Gheorghe și prezentați lui Iisus care îi
binecuvântează. Schema compozițională este cea regăsită și la bisericile din Serbia,
cu diferența că sfântul nu îl prinde de mână, ci pare că îl împinge de la spate, totodată,
mâna ținută în acest fel semnificând și ocrotirea, dar și prezența divină.
În pronaosul bisericii din Urșani (jud. Vâlcea) sunt pictate sub forma unei
procesiuni îndreptată spre naos portretele unor țărani (Fig. 8) care au contribuit la
construcția bisericii împreună cu preotul lor. Acest tipic ne duce cu gândul la
reprezentarea mucenicilor sau a cuvioșilor din biserici. Costumele specifice zonei din
care provin, fețele cu naive încercări de individualizare, luminate de ochii mari ce
exprimă aceeași simplitate întocmai cu vestimentația, alături de mâinile reprezentate
în gestul de împreunare ce denotă rugăciunea simplă a omului de la sat, conferă o
solemnitate dar și o atmosferă degajată, luminoasă întregii încăperi. Astfel, se poate
observa că reprezentările naive ale unor oameni simpli pot de asemenea ajunge la un
nivel spiritual întocmai cu cele încărcate de fastul și parada oferite de tablourile
curților domnești.
Tablourile votive asigură dăinuirea memoriei persoanei sau grupului de
persoane reprezentate în cadrul acestora, folosind în același timp la documentarea și
cercetarea istorică a unor fenomene, atitudini, fapte și obiceiuri din diverse perioade
istorice, servind analizelor documentare pe diverse ramuri științifice.
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Dacia, 1981, p. 9-10.
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Naturii şi Muzeologie”, p. 53-61 (https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Sistemul%
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Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Tablou votiv Ștefan Nemanja, biserica Mănăstirii Studenica (Serbia)
(sursa: А.С. Preobragenskji, Ktitorskie portreti srednevekovy rusi XI-nachalo XVI
veka).
Fig. 2 – Tablou votiv Ștefan Nemanja, Paraclisul sudic al Mănăstirii
Studenica (Serbia) (sursa: Ibidem).
Fig. 3 – Tabloul votiv al lui Ștefan Lazarevič, biserica Mănăstirii Manasija
(Serbia) (sursa: http://www.traveltoserbia.net/foto/aranzman/130/big/manasija13.
jpg).
Fig. 4 – Tabloul votiv din biserica Sfântul Nicolae din Ramaća (Serbia)
(sursa: Preobragenskji, op. cit.).
Fig. 5 – Arborele genealogic al Nemanizilor amplasat în pandant cu Arborele
lui Iesei în zona din biserică unde se botezau credincioșii, biserica Mănăstirii Dečani
(Serbia) (sursa: Ibidem).
Fig. 6 – Tabloul votiv extras de la Biserica Episcopală din Curtea de Argeș,
păstrat astăzi la Muzeul Național de Istorie a României (București) (sursa: http://
www.capodopere2019.ro/images/watermarked/detailed/0/001.jpg).
Fig. 7 – Tabloul votiv de la biserica Mănăstirii Voroneț (sursa: https://www.
stefancelmare.ro/gallery/poza1_26.jpg).
Fig. 8 – Tabloul votiv din pronaosul bisericii din Urșani (Vâlcea) (sursa:
https://plano10.files.wordpress.com/2010/06/clipa13-63-300x207.jpg).
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MANUSCRISE MINIATE DIN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ
(SEC. XV-XVI)
Viorica BICA1
MANUSCRITS À MINIATURES ET ORNEMENTS
DANS L'HISTORIOGRAPHIE ROUMAINE AUX XV-e – XVI-e SIÈCLES
RÉSUMÉ
Dans l'historiographie roumaine, les manuscrits à miniatures et ornements datés de
la première moitié du XV-e siècle, en la Moldavie, ont une incontestable valeur documentaire
et artistique. L’historiographie roumaine mentionne Gavril Uric, fondateur de L’Ecole
moldave de manuscrits à miniatures du Monastère Piatra Neamț entre les années 1429-1436.
C’est alors que Le Tétraévangeliaire de 1429 a été calligraphié et decoré au monastère de
Neamț par le moine Gavril Uric: Les manuscrits de Gavril Uric sont toujours ornés de riches
motifs géométriques, végétaux, de volutes. Les enluminures de Gavril Uric épatent par les
images decoratifs et la variété de l'ornementation. Les miniatures évoluent dans le sens d'une
stylisation de plus en plus prononcée. Les miniatures peintes se distinguent par leur caractère
monumental et l'intensité de leurs coloris; celles de l'Ecole, par leur simplicité et une tendance
à la stylisation. L’historiographie des arts renferme un espace chronologique consacré aux
manuscrits à miniatures et ornements au cours des XVe et XVI-e siècles. L’exceptionnelle
beauté et harmonie du duct, l’ornement géométrique élégant, les ressources infinies du coloris,
l’art des miniatures qui enrichissent les tétraevangiles, sont les particularités qui definissent
l’Ecole de manuscrits à miniatures (G. Ivașcu). Les ouvrages de Ioan Bianu (Documente de
artă românească din manuscripte vechi, Facs. I), Nicolae Iorga et G. Balș (Histoire de l'art
roumain ancien), N. Iorga (Miniatura românească), Dan Simonescu (Mănăstirea Neamțului
ca focar de cultură), Sorin Ulea (Gavril Uric, primul artist român cunoscut), attestent l’autenticité du Tétraevangile de Gavril Uric, caligraphié et peint au monastère Piatra Neamț en
1429. C’est le manuscrit qui ouvre la voie de la miniature roumaine ( G. Popescu-Vâlcea).
Les miniatures et ornements, de même, forment un chapitre important dans le cadre
des beaux-arts roumains, car ils contribuent à la création d’un courant de transition de
l’ancien au nouveau, devenant source principale d’inspiration des arts graphiques roumains
à leurs debuts.
Mots-clés: manuscrits, enluminures, miniatures, monastère, calligraphe-enlumineur.

În prefața Catalogului manuscriptelor românești, editat în 1897, Ioan Bianu
specifica: „Istoria activității intelectuale românești găsește, mai ales în manuscriptele
românești, un izvor bogat și prețios de informațiuni, tocmai de aceea trebuie să fie
adunate cu cea mai mare grabă câte au mai rămas nedistruse”2. În anii 1899, 1904,
1906, 1931, Ioan Bianu editează un corpus al manuscriselor, „neprețuită arhivă a

Bibliotecar, Biblioteca Municipală „Octavian Paler”, Făgăraș; e-mail: icabica@yahoo.fr.
Mircea Avram, Cartea românească manuscrisă, Sibiu, 1970 (apud Ioan Bianu, Catalogul
manuscriptelor românești, Fascioara I, București, Edițiunea Academiei Române, Institutul
de arte grafice Carol Göbl, 1897, p. 5).
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minții și a gândirii strămoșilor noștri”3. Înainte de invenția tiparului, manuscrisele
miniate au atins „performanțe de măiestrie artistică”4 inegalabilă. Istoriografia artelor
cuprinde un spațiu cronologic consacrat manuscriselor miniate pe parcursul secolelor
XV-XVI. „Spre deosebire de miniaturile occidentale a căror fascinantă varietate este
efectul firesc al corelării artei cărții cu viața de curte, în țările române miniatura și
împodobirea manuscriselor s-au aflat în statornică legătură cu exigențele mediului
monastic teologal, sub semnul unei evidente austerități”5. Mănăstirile au fost în acele
vremuri singurele „instituțiuni de cărturărie”6. Lăcașurile de cult au fost depozitare
ale bibliotecilor de manuscrise slave. Aici, arta caligrafiei a atins piscuri ale
măiestriei. Textele evangheliilor erau copiate și împodobite cu miniaturi, frontispicii
și inițiale policrome ornate. Din Veneția și Silezia proveneau chinovarul, culorile,
pergamentul și hârtia. Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, erau procurate din
fabrica de hârtie a lui Hans Benkner de la Brașov, pe cheltuiala domnilor, mitropoliților, episcopilor, boierilor și a negustorilor. Legătorii de manuscrise excelau în
arta legătoriei. Manuscrisele cu miniaturi erau „legate în scoarțe de lemn, îmbrăcate
în piele sau în atlas, ori ferecate în aur sau argint. Chenarele ornamentelor erau săpate
în piele sau în metal prețios”7. N. Cartojan citează legătura Evangheliei donate în
1519 de jupânul Macrea și de soția sa, Marga, mănăstirii Bistrița. Scena coborârii
Mântuitorului în infern pentru „a sfărâma lanțurile robiei și a mântui din împărăția
veșnicului întuneric pe primii oameni”8, inspirată din Evanghelia lui Nicodim, este
săpată în aur pe prima copertă. Regăsim „scena simbolică a jertfei lui Hristos imprimată în aurul sau argintul coperților de evanghelii, ca bunăoară pe legătura unei
evanghelii grecești din 1598, lucrată cu cheltuiala domnului Ieremia Movilă și a soției
sale, Elisaveta, aflată acum la mănăstirea Sinai din Siria; pe dosul unei evanghelii
copiată de mitropolitul Ungrovlahiei, Luca, în 1516, aflată acum la Ierusalim; pe
coperta unei evanghelii a doamnei Elena, soția lui Petru Rareș, și pe aceea a lui Ștefan
Rareș, ambele la Ierusalim”9.
Pentru ornamentarea manuscriselor, miniaturiștii au avut ca model manuscrisele din Bizanț, care au fost influențate, la rândul lor, de arta asiatică, persană și
armeană. Călugării slavi și greci stabiliți în Țările române au adus manuscrisele de la
Muntele Athos. Manuscrisele cu miniaturi, datate din prima jumătate a secolului al
XV-lea, în Moldova au o incontestabilă valoare documentară și artistică. Istoriografia
românească îl citează pe Gavril Uric, fondatorul Școlii miniaturistice „de tip
moldovenesc” de la Mănăstirea Neamț între anii 1429-1436. De la Gavril Uric s-au
păstrat 13 manuscrise, dar numai cel din 1429 este miniat. „Excepționala frumusețe
și armonie a ductului literei, ornamentarea geometrică de o mare eleganță și infinite
Ibidem, p. 7.
Alexandru Tănase, O istorie umanistă a culturii române, vol. I, Iași, Editura Moldova, 1995,
p. 233.
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6
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Române, 1966, p. 45.
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resurse coloristice, arta miniaturilor ce împodobesc tetraevanghelele” 10 , sunt particularitățile ce definesc Școala miniaturistică.
Studiile lui Ioan Bianu (Documente de artă românească din manuscripte
vechi, Facs. I), Nicolae Iorga și G. Balș (Histoire de l'art roumain ancien), N. Iorga
(Miniatura românească), Dan Simonescu (Mănăstirea Neamțului ca focar de cultură), Sorin Ulea (Gavril Uric, primul artist român cunoscut), atestă autenticitatea
Tetraevangheliarului lui Gavril Uric, caligrafiat și miniat la Mănăstirea Neamț în
anul 1429. Este manuscrisul care „deschide drumul miniaturisticii românești”11.
S-a lansat ipoteza că primul manuscris cu miniaturi s-ar fi datorat influenței
sud-dunărene, respectiv, bulgare. În studiile sale, Emil Turdeanu a aprofundat
influența culturii bulgare și sârbești din sud-estul medieval european. Cercetătorul
conchide: „Problema influenței bulgare în miniatura românească se găsește în fața
unei soluții negative. Nici după căderea Târnovei (1393), nici mai târziu, în cursul
secolului al XV-lea, nu au pătruns elemente ale artei bulgare în miniatura
românească; niciun manuscris de redacțiune și proveniență bulgară, studiat și publicat
până acum, nu cuprinde temele ornamentale preferate în atelierele românești de caligrafie; permanent și general este numai stilul tradițional, cu rădăcini directe în arta
bizantină și consolidat printr-o evoluție mai bogată în Moldova”12. Monahul Gavril
Uric a avut ca model un manuscris bizantin. Relațiile culturale între Moldova, sub
domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432), și Bizanț, alura portretelor evangheliștilor, textul grec amplasat pe coloana dreaptă a paginilor, vădesc o bună cunoaștere
a manuscriselor bizantine. Epitaful din 1428 și Epitrahilul lui Alexandru cel Bun, în
care sunt reprezentate portretul domnitorului și al soției sale, doamna Marina,
consemnate în studiile lui E. Turdeanu ( La broderie religieuse en Roumanie), N.
Cartojan (Istoria literaturii române vechi), N. Iorga (Patrahirul lui Alexandru cel
Bun. Cel dintâi chip de domn român) și G. Balș (L'histoire de l'art roumain ancien),
atestă păstrarea legăturii confesionale cu Bizanțul. În studiul Arta în epoca lui Ștefan
cel Mare, Corina Niculescu consemnează că Tetraevangheliarul se înscrie în tradiția
artei bizantine. „Modul de trata sculptural figurile, desenarea cu știință a siluetelor
drapate elegant, tendința de a realiza adevăratele portrete cu chipurile evangheliștilor,
redarea cadrului de arhitectură orientală și folosirea unor motive vegetale, bizantine,
situează acest manuscris în cadrul operelor de început, în care tradiția miniaturii
bizantine a fost puternică în arta moldovenească” 13 . „Remarcabilă operă de miniatură”14, Tetraevanghelul caligrafiat și ilustrat cu imagini decorative de Gavril Uric
în anul 1429, se află azi la Biblioteca Boldeiană a Universității din Oxford. În epilog
sunt datate locul, numele miniaturistului și al domnitorului care l-a comandat: „Cu
bunăvoința Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a lucrat acest
Tetraevangheliar în zilele piosului și de Hristos iubitorului Domn, Io Alexandru
George Ivașcu, Istoria literaturii române, vol. I, București, Editura Științifică, 1969, p. 40.
G. Popescu-Vâlcea, Miniatura românească, București, Editura Meridiane, 1981, p. 11.
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Voievod, Domnul întregii Țări a Moldovlahiei și pioasei sale doamne Marina, care
arzând de dorință, fiind iubitoare de dragostea cuvintelor lui Hristos, cu râvnă, a dat
și s-a scris aceasta în anul 6937 (1429) și s-a sfârșit în luna martie în 13 zile, cu mâna
lui Gavril monahul, fiul lui Uric, care a scris în Mănăstirea Neamț”15.
În cronicile vremii este menționat tatăl său, care redacta acte domnești. Spre
vârsta senectuții se călugărește sub numele Paisie. În același climat spiritual îl regăsim și pe fiul său, Gavril Uric, care trece la monahism încă din tinerețe. Tetraevangheliarul lui Uric apare în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Moldova
cunoscuse atunci o perioadă de avânt economic, politic, cultural și artistic. „Departe
de manierismul miniaturii manifestat în acea vreme la Bizanț și în întreaga lume
slavă, Tetraevanghelul apare ca o lucrare clasică, de sine stătătoare, construită după
regulile cele mai severe ale unei compoziții cu un perfect echilibru al volumelor și
spațiilor, colorată într-o gamă caldă, plină de măreție și sobrietate”16. Evangheliștii
Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt reprezentați după formula clasică a „echilibrului piramidal”; la începutul fiecărei evanghelii sunt așezați în jilțuri în fața unor arhitecturi.
În volumul Miniatura românească, G. Popescu-Vâlcea specifică acuratețea detaliului. Ritmicitatea este dată de diversitatea atitudinilor. Poziția primilor doi
evangheliști așezați în jilțuri este orientată în aceeași direcție, a celorlați doi este
opusă, ceea ce determină o „afrontare echilibrată”. Primul și ultimul evanghelist sunt
așezați în jilțuri cu spetează, al doilea și al treilea în jilțuri fără spetează. Ritmicitatea
jilțurilor este redată de ritmicitatea postamentelor de sub picioarele evangheliștilor.
În tradiția elenistică se înscriu și elementele arhitecturale din fundal. În prima și
ultima miniatură, arhitectura are o dominantă orizontală, la miniaturile din mijloc
sesizăm dominanta verticală. „Ritmicitatea” este dată și de chenarele miniaturilor: 13, 2-4. Remarcabilă este „unitatea profundă ce domnește între acest decor arhitectonic
calm și luminos și majoritatea elină a personajului cuprins în parabola de supremă
eleganță a jilțului său de tonalități cafenii”17. Arta bizantină este sugerată de tipul de
construcții arhitecturale: ciborium-ul susținut pe coloane, reprezentat în miniaturile
evangheliștilor Marcu și Luca, și vellum-ul, pânza care umbrește interiorul clădirii
din spatele evanghelistului Ioan. Statuarul grec este sugerat de ținuta personajelor, de
veșmintele ce cad în falduri. În aceeași tradiție bizantină se înscriu frontispiciile cu
elemente geometrice și chenarele ornamentate cu palmete. „Și totuși, o seamă de
derogări de la canonul bizantin, o înmuiere a rigidității liniilor, o îmblânzire a
expresiilor de pe chipuri, o armonizare mai subtilă a culorilor, sunt tot atâtea trăsături
specifice sensibilității lui Gavril Uric18. În miniatura evanghelistului Matei, se înalță
o turlă a unei biserici românești. Zidul ce o înconjoară redă „viziunea de ansamblu a
unei incinte fortificate de mănăstire moldovenească” 19 . Portretele imprimă miniaturilor o viziune originală: evanghelistul Matei își ascute pana de scris, concentrat
asupra textului pe care îl va redacta; gestul evanghelistului Matei este surprins înainte
de redactarea textului; evanghelistul Marcu este redat în momentul scrierii. Ritmuri
G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 11.
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subtile se degajă din acest portret, relevate de natura statică de pe pupitrul de lucru și
mâna modelată. Portretul evanghelistului Luca este în viziunea cercetătorilor o
capodoperă a genului, relevată de „concordanța între acțiunea ce o săvârșește și
caracterul meditativ al figurii, prin noblețea și seninătatea ei, prin mlădierea afectivă
a corpului aplecat peste papirul pe care scrie, prin armonia tuturor formelor care îl
compun, sugerând o mișcare plină de echilibru”20. Meditativ, el se apleacă asupra
textului evangheliei. Portretul hieratic al evanghelistului Ioan dezvăluie un spirit
contemplativ. Cele patru miniaturi sunt tributare, după S. Ulea, influenței antice
grecești, prin filieră elenistică, tradiției bizantine și artei populare autohtone. Elementele arhitectonice (coloane, bolți, frontoane, portice), atitudinile statuare, motivele
populare românești, întregesc valoarea artistică a acestei opere de artă. „Inițialele
decorate în sistemul arabescului, vignietele și frontispiciile îi oferă lui Uric adevărate
demonstrații de ornamentică”21. Registrul cromatic este amplu reprezentat.
În comparație cu miniatura bizantină, în care predomină nuanțe pure, intense
sau terne, cromatica miniaturistului Uric este subtilă. Fondul auriu se armonizează cu
nuanțele paginii. Griul luminos, diafan, este plasat în cel de-al doilea plan, al
clădirilor, nuanțele de roz se armonizează cu nuanțele luminoase ale primului plan,
în care sunt reprezentate portretele, veșmintele și jilțurile. La evanghelistul Matei
predomină nuanțele roz, auriu spre bază, verde-crom. Ocrul în tonalități închise și
deschise, preluate din pictura medievală românească, sunt plasate pe capitelurile celor
zece coloane, pe pupitru și postament. Nuanțele veșmintelor, roșu-englez și verde, se
regăsesc în acoperișurile turnurilor și în palmetele chenarului. Albastrul deschis
încadrează miniatura. Același registru cromatic este folosit și la Marcu cu excepția
rozului înlocuit de gri deschis. Albastrul din mantia evanghelistului este plasat pe
capitelurile coloanelor. Ocrul galben și auriu din jurul mantiei albastre conferă
luminozitate, iar palmeta verde se armonizează cu brâul roșu. Aurul se regăsește în
aureolă, chenarul central și pe fondul miniaturii. Natura statică pare să aibă o tentă
suprarealistă redată de nișe, planuri, spații abisale. La evanghelistul Luca, gama
cromatică îi dă o notă distinctă. Veșmintele nuanțate în roșu-englez, conturul trasat
în tente albastre. În planul al doilea, elementele arhitecturale au nuanțe de gri-negru.
Roșul draperiilor se regăsește și în capiteluri, care se armonizează cu verdele
acoperișurilor.
În colecțiile speciale ale Muzeului de Artă al României se află un alt
Tetraevanghel, datat 1435-1436, împodobit cu frontispicii și inițiale policrome ornate. „Modul cum Gavril Uric a desenat și pictat frontispiciile și inițialele policrome
cu împletituri de motive geometrice, folosite de el anterior, în primul codice copiat
în 1424 cât și în cel din 1429, a dat naștere unor teme decorative care s-au perpetuat
și s-au statornicit ca modele pentru manuscrisele moldovenești până în secolul
următor”22. Ceea ce conferă unicitate manuscriselor lui Gavril Uric sunt frontispiciile
asemănătoare cu un portal ce se deschide în acoladă. Din vârful acoladei atârnă un
ciucure care simbolizează, după Lăzărescu, „un element derivat dintr-o cheie de boltă
ornamentală”. Frontispiciile sunt decorate în interior cu cercuri înlănțuite suprapuse
Ibidem, p. 14.
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pe o rețea de x-uri. Motivele ornamentale sunt delimitate de fire în nuanțe de auriu și
albastru. Câmpul frontispiciilor este redat în nuanțe de verde închis, roșu-brun și roșucorail. Luminozitatea culorilor închise este redată de puncte albe și prin tușe suprapuse sub forma unor liniuțe galbene pe verde și albe pe roșu-brun. Pe frontispiciul
fiecărei evanghelii este plasat un motiv floral în formă de cruce cu inscripția „Iisus
Hristos/Biruie”. Împletiturile din câmpul frontispiciului, cărora li se atribuie simbolismul religios, sunt asemuite unui labirint, care, după academicianul Virgil
Cândea, „pleacă de sub crucea din centru și se întoarce tot acolo, la crucea pe care
este numele Mântuitorului”23.
Fiecare evanghelie se deschide cu o inițială policromă ornată cu înălțimea de
șase până la opt rânduri, redată cu aceeași migală a frontispiciilor mari: împletiturile
din fire aurii sunt redate în nuanțe închise, luminate de cel de-al doilea fir albastru
suprapus în spațiile albastru închis și roșu-brun, și galben-pail în spațiile colorate în
verde. Nuanțele închise sunt luminate de puncte albe. Motivelor din împletiturile
geometrice li se adaugă alt registru cromatic: palmete, semipalmete, inimi, frunzulițe
etalate pe vrejuri șerpuitoare. Întâlnim motivul frânghiei redat din două sau trei ițe
împletite. La colțurile frontispiciilor apar motivele florale. Conturul frontispiciilor
mari și al inițialelor policrome ornate este împodobit cu floricele reprezentate de trei
virgule, asemănătoare petalelor. Tetraevangheliarul lui Gavril Uric, datat 1429, a
devenit „un arhetip artistic al tetraevangheliarelor moldovenești pentru perioada ce a
urmat”24. Tetraevangheliarul din 1473 al ieromonahului Nicodim a fost comandat de
Ștefan cel Mare pentru mănăstirea Humor.
O particularitate a Tetraevangheliarului de la Humor este foița de aur aplicată
pe suprafețe mari. Florile, frunzele stilizate pe vrejuri în arabesc și motivele
geometrice sunt redate cu aceeași acuratețe a predecesorului său. Pentru redarea
contrastului cromatic, Nicodim folosește tehnica „proplasmei”: culorile se succed de
la nuanțe închise la cele deschise. Celor patru miniaturi ale lui Nicodim i se adaugă
portretul voievodului Ștefan cel Mare, prezentându-i Tetraevangheliarul ferecat în
aur și argint Fecioarei Maria cu pruncul în brațe. Valoarea documentară a manuscrisului este certificată de epilog: „…Io, Ștefan Voievod, domn al Țării MoldoVlahiei, a dat de (s)-a scris acest Tetraevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și
l-a dăruit mănăstirii care este la Homor, întru pomană pentru sufletul său și pentru
părinții săi și copiii lui și celui ce era egumen atunci, popa Gherodie; s-a sfârșit în
luna iunie 17 în anul 6981 (1473)”; pe ferecătură este înscris: „Io, Ștefan Voievod,
din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a ferecat
această evanghelie în Mănăstirea de la Homor, în anul 6995 (1487), noiembrie 20”.
Este primul portret votiv care apare într-un manuscris cu miniaturi în țara noastră25,
prima miniatură cu subiect laic26. Pe o pagină întreagă sunt dispuse cele două registre
etajate, proprii artei miniaturale. În registrul superior este redată Fecioara Maria
tronând, în registrul inferior Voievodul Ștefan cel Mare, îngenuncheat în fața
Fecioarei. Prestanța domnitorului, intensitatea privirii, vestimentația princiară, redau
Ibidem, p. 8.
Al. Tănase, op. cit., p. 238.
25
G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 69.
26
Dan Simonescu, Gheorghe Buluță, Pagini din istoria cărții românești, București, Editura
Ion Creangă, 1981, p. 20.
23
24

442

somptuozitate primului „portret laic din seria celor care vor fi zugrăvite pe pereții
numeroaselor biserici ale voievodului”27.
Odată cu Tetraevanghelul lui Nicodim, asistăm la o perioadă de efervescență
a artei miniaturale, susținută de domnitorul Ștefan cel Mare. Din perioada anilor
1491-1499 datează manuscrisele miniate ale diaconului Mărișescu de la Mănăstirea
Neamț, o personalitate a artei miniaturale din epoca lui Ștefan cel Mare. Teodor
Mărișescu de la Mănăstirea Neamț este autorul tetraevangheliarelor cu ilustrații
figurative, dintre care două, copiate în 1491 și respectiv 1492, se păstrează la Muzeul
de Istorie din Moscova. Manuscrisul din 1492 de la Moscova a fost copiat și miniat
din porunca lui Ștefan cel Mare, care l-a dăruit Mănăstirii Zografu de la Athos.
Tetraevanghelul copiat în 1498, dar fără imaginile evangheliștilor, a fost dăruit de
domnitor Mănăstirii Moldovița.
O operă de artă este Tetraevangheliarul de la 1493, comandat de Ștefan cel
Mare și dăruit bisericii din Cetatea Hotin, care se află la München. Pentru prima dată
în miniatura moldovenească apare scribul Prohor, alături de evanghelistul Ioan. Pe
fundal, se zăresc munții stilizați, după modelul bizantin. Inspirația divină este redată
sub forma unor raze. Unicitatea registrului cromatic este dată de roșul intens. Intrarea
în peșteră este marcată cu negru. „Juxtapunerea asociațiilor de verde cu albastru
intens și cald, conferă miniaturilor o notă de optimism și prospețime. Un farmec
caracteristic al miniaturii reprezentând pe evanghelistul Ioan este dat de știința
ritmării culorilor, în cazul de față al culorii albastre, care se plimbă pe tunica
personajului, pe pernă și, în sfârșit, încadrează întreaga compoziție cu un chenar fin,
transformându-se în pată de suprafață, într-unul din colțurile superioare ale imaginii,
chemând privirea într-acolo, în punctul din care emană razele inspirației divine”28.
Motivul chenarului din inimi înlănțuite din miniatura evanghelistului Luca
este preluat de Teodor Mărișescu în miniatura din 1491. Ramurile vrejului se împletesc pentru a reda inimile. În banda interioară a chenarului, T. Mărișescu folosește
motivul meandric cu semipalmete, care se regăsesc și la pictura murală de la Voroneț.
Motivul vrejului apare în chenarul miniaturii evanghelistului Ioan din Tetraevanghelul Precistei. Acesta va fi prelucrat de miniaturiștii de la Putna, „ceea ce arată
o dată mai mult, circulația motivelor între cele două centre de cărturărie și unitatea
Școlii miniaturistice moldovenești, mai întâi în Tetraevanghelul copiat de ieromonahul Spiridon în 1502”29.
Tradiția miniaturii va continua și în secolul al XVI-lea, dar nu cu aceeași
strălucire ca în cel precedent. Bibliografia românească veche înregistrează apariția
tiparului încă din anul 1500. Primele cărți tipărite de Macarie, Liturghier (1508), sub
domnia lui Mihnea cel Rău, Octoih (1510), sub Vlad cel Tânăr, Tetraevanghel (1512)
s-au „substituit cărții manuscrise”30. O caracteristică a primelor tipărituri de la noi,
este aceea că tăietura literei, inițialele și frontispiciile imită cartea manuscris. Dintre
V. Florea, op. cit., p. 86.
G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 19.
29
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în: „Muzeul istoric de la Moscova în Cultura moldovenească în timpul lui Ștefan cel Mare”,
p. 606.
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cele trei lucrări Evangheliarul din 1512, imprimat sub oblăduirea lui Neagoe Basarab,
în vremea căruia cultura românească atinge noi culmi de dezvoltare, este capodopera
tipăriturilor noastre din secolul al XVI-lea. Datorită eleganței lor tipografice, primele
tipărituri din Țara Românească au constituit modele pentru tipăriturile slave de mai
târziu. Multe dintre inițialele împodobite și frontispiciile cu stema Țării Românești,
din Evangheliarul lui Macarie, au servit ca modele pentru ornamentele care înfrumusețează tipăriturile lui Filip Moldoveanu, diaconul Coresi și ucenicilor acestuia.
În pofida restrângerii activității miniaturistice, manuscrisele continuă să aibă o
incontestabilă valoare artistică și documentară.
Tetraevangheliarul ieromonahului Spiridon a fost caligrafiat la mănăstirea
Putna (1502) din porunca lui Ștefan cel Mare pentru ctitoria sa, ridicată în anul 1498
cu hramul Naşterii Sf. Ioan Botezătorul. În frontispiciile mari, ieromonahul Spiridon
a plasat rețele de cercuri întrețesute cu x-uri. Același motiv al vrejului cu semipalmete
îl regăsim în chenarul care cuprinde miniaturile evangheliștilor Marcu și Matei din
Tetraevangheliarul caligrafiat în 1504 pentru Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău, care
se află la muzeul din Cetinje. Manuscrisele Evangheliarul de la Bacău (1491), Evangheliarul de la Hârlău (1504), Evangheliarul de la Putna (1504-1507), Evangheliarul
de la Zograf (1502), opera călugărului Filip, Psaltirea logofătului Ioan Tăutu,
excelează prin reprezentarea evangheliștilor. O indubitabilă valoare artistică o au
Evangheliarul de la Putna, datorat caligrafului Paladie (1489), Psaltirea de la Neamț,
scrisă de Casian (1470), Vechiul Testament scris de Ghervasie de la Putna (1475),
Evangheliarul de la Voroneț, scris de călugărul Pahomie (1490).
Din Transilvania și Țara Românească sunt citate manuscrisele Liturghierul
(1481) și Evangheliarul (1488) de la Feleac, Liturghierul de la Alba-Iulia, scris de
Ghervasie de la Putna sau Tetraevanghelul postelnicului Macrea (1519), apărute sub
înrâurirea Școlii de caligrafi și miniaturiști din Moldova. În anul 1529 este datat
Tetraevangheliarul de la Putna al monahului Macarie. Miniaturile manuscrisului se
detașează de cele consacrate prin ținuta evangheliștilor și registrul cromatic, redat în
nuanțe contrastante. Evanghelistul Marcu este înfățișat ținând în mâini două cărți
deschise pe pupitru. Arhitectura se profilează pe fundalul de inspirație bizantină, dar
încărcat cu elemente baroce. Verdele crom se armonizează cu roșul intens și ocrul.
Evanghelistul Ioan este înfățișat în următoarea miniatură așezat pe un scaun, scriind
pe o carte. În fața lui se află Prohor, scriind într-un papirus. Amândoi se află la intrarea unei peșteri, luminată de o candelă. În stânga imaginii, sunt pictate razele în
tonuri luminoase.
Din perioada anilor 1545-1558 datează miniaturile Tetraevangheliarului
Mitropolitului Anania. Evanghelistul Marcu este așezat într-un jilț. Pupitrul de lucru
cu multe ustensile degajă imaginea unei „naturi statice de sine stătătoare”31. Roșul,
ocrul deschis și negrul alternează armonios cu albastrul și verdele. Ritmurile
tonalităților sunt redate de corespondența dintre roșul îmbrăcămintei și acoperișul
unui crenel, ocrul de pe pupitru cu aureola, bejul de pe podium, jilț, papirus cu nuanța
pielii, „toate acestea creează o diagonală echilibrată compozițional de o altă diagonală
care i se opune ca mișcare, materializată în papirusul evanghelistului”32. Miniatura
31
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evanghelistului Matei, cu aceleași caracteristici compoziționale și plastice, se distinge
prin registrul cromatic luminos. Ieromonahul Evloghie de la Putna caligrafiază și ilustrează în anul 1555 Tetraevangheliarul. Exemplarul face parte din colecția de artă
medievală a Muzeul Național de Artă. Cele patru miniaturi preced evangheliile lui
Matei, Marcu, Luca și Ioan.
Sfântul evanghelist Matei. Pe fondul de aur al miniaturii, este înscris în limba
slavonă, cu cerneală roșie: „Sfântul Matei”. Pe rotusul desfășurat pe care-l ține pe
genunchi, este înscris pe fondul alb, cu cerneală roșie „Biblie”33. Evanghelistul Matei,
așezat pe un scaun pictat cu portocaliu și ocru muștar, decorat cu hașuri aurii, cu
picioarele pe un „suppedaneum” ocru-gri cu blatul ocru-violet, este înfățișat aplecat
asupra rotusului, conturat cu roz-mov. Alături, masa de scris este decorată cu hașuri
aurii. Călimara pictată cu ocru-muștar și gri-violet, are trei lăcașe cu cerneală neagră.
În două dintre ele se află condeiul. Peste chip se lasă umbre ocru-brun-muștar.
Veșmintele sunt un chiton roșu-cărămiziu cu un clavus portocaliu pe brațul drept și o
mantie gri-verzui, trecută peste umărul stâng. Conturul aureolei este roșu-cărămiziu.
Pe fundal, elementele de arhitectură dispuse în dreapta și în stânga personajului,
înconjurate de ziduri, sunt pictate cu roz-mov și cu ocru-gri. Scena este încadrată de
trei chenare cu motive florale. Frontispiciul paginii de titlu poartă inscripția cu litere
aurii „Iisus Hristos biruie”. Partea superioară, asemănătoare unui portal, se deschide
cu mâner de coș. Câmpul este ornamentat cu patru cercuri. În interiorul fiecăruia se
află un cerc mic, concentric. Peste cercuri se suprapune o rețea de x-uri cu forma unui
romb. Motivele ornamentale – cercuri, arce de cerc, flori stilizate, romburi –, au un
dublu contur auriu. Printre ele, este trasat un fir albastru, încadrat de două fire albe.
Câmpul din interiorul cercurilor este pictat cu portocaliu, verde și vișiniu luminate de
puncte albe. Pe conturul frontispiciului și al motivelor, apar steluțe portocalii cu trei
raze din care se desprind steluțe albastre.
Sfântul evanghelist Marcu. Pe fondul de aur, deasupra capului evanghelistului, este înscris în limba slavonă, cu cerneală roșie: „Sfântul Marcu”. Pe cartea
pe care o ține pe genunchi, pe un fond alb, în limba slavonă, cu cerneală neagră, este
înscris: „Începutul evangheliei lui Iisus Hristos (Marcu, 1,1)”34. Evanghelistul Marcu
este reprezentat scriind, așezat pe un scaun pictat cu ocru, portocaliu, decorat cu
hașuri aurii și contururi albe, cu picioarele pe un „suppedaneum” portocaliu cu hașuri
aurii. Alături, pe un plan secund, o masă hexagonală pictată cu portocaliu, decorată
cu hașuri aurii și linii albe. Pe blatul ocru al mesei, sunt două călimări. Într-una dintre
ele este un condei. Umbre ocru-brun se aștern peste chipul evanghelistului. Veșmintele pictate în roșu-cărămiziu, mantia albastră lăsată peste umărul stâng, sunt
decorate cu hașuri aurii. Faldurii au o nuanță mai închisă. În zona superioară a
fundalului, culoarea aurie contrastează cu nuanțele de verde. În zona mediană sunt
plasate arhitecturile. În stânga se profilează o clădire prismatică cu deschiderea înaltă
în arc semicircular și cu un fronton deasupra. În dreapta, clădirea este pictată în tonuri
roz-mov, peste care sunt suprapuse motive ornamentale. Frontispiciul paginii de titlu,
cu inscripția „Iisus Hristos biruie!”, este decorat cu patru cercuri intersectate. În
interiorul fiecărui cerc, romburile au laturile curbate. Peste cercuri și arce, se supra33
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pune o rețea de x-uri împodobită cu elemente fitomorfe. În exterior, frontispiciul este
împodobit cu motive florale. Motivele decorative ale frontispiciului sunt conturate cu
auriu. Printre contururi este trasat un fir albastru, încadrat de două fire albe. Câmpul,
cercurile, arcele din interiorul frontispiciului, florile din exterior, sunt pictate cu
portocaliu, vișiniu și verde. Pe conturul frontispiciului, pe motivele florale care
împodobesc crucea din vârful frontispiciului, sunt pictate steluțe verzi, continuate cu
steluțe portocalii.
Sfântul evanghelist Luca. Pe fondul de aur, deasupra capului evanghelistului,
în limba slavonă cu cerneală roșie, este înscris „Sfântul Luca”. Pe cartea evanghelistului, pe fondul alb, în limba slavonă, cu cerneală neagră, este înscris: „Deoarece
mulți au încercat să întocmească o istorisire (Luca, 1,1)”35. Evanghelistul Luca este
reprezentat ca și Marcu, scriind în cartea pe care o ține pe genunchi primul cuvânt
din evanghelia sa. Mobilierul, veșmintele, ținuta sunt aceleași, cu ușoare diferențe de
nuanțe. Scaunul cu spătar rotunjit este pictat cu auriu, ocru-muștar și roz-mov,
conturat cu alb și decorat cu hașuri aurii. Masa este pictată în nuanțe de portocaliu,
hașurată cu linii aurii. Peste chip, se lasă umbre ocru-brun și brun-verzui. Chitonul
albastru, mantia roz-mov lăsată peste umărul stâng sunt pictate cu hașuri aurii.
Faldurile au tonuri închise. Fundalul este identic cu cel din miniatura evanghelistului
Marcu. Frontispiciul paginii de titlu poartă inscripția „Iisus Hristos biruie!”. Partea
superioară a frontispiciului se aseamănă cu un portal care se deschide cu o jumătate
de hexagon. Câmpul frontispiciului este decorat cu 3 șiruri de cercuri tangente. Între
ele apar încă două șiruri, care le intersectează pe primele. Pe laturi, sunt pictate arce
de cerc. Peste cercuri și arce se suprapune rețeaua de x-uri în formă de romburi. În
exterior, frontispiciul este ornamentat cu motive florale.
Sfântul evanghelist Ioan. Pe fondul auriu, deasupra capului evanghelistului,
în limba slavonă, cu cerneală roșie, este înscris: „Sfântul Ioan”36. Deasupra capului
ucenicului Sfântului Ioan, pe fundalul negru al grotei, în limba slavonă, cu cerneală
roșie, este înscris: „Prohor”. Pe rotulusul desfășurat de ucenicul Prohor, pe fond roz,
în limba slavonă, cu cerneală neagră, este înscris: „La început era Cuvântul (Ioan,
1,1)”. Evanghelistul Ioan este reprezentat în timpul inspirației divine, surprins în fața
a două grote, dictându-i ucenicului Prohor începutul evangheliei. Pe fundal este un
decor de stânci. Alături au mobilierul și ustensilele pentru scris. În colțul din stânga,
este pictată mâna lui Dumnezeu, semnul binecuvântării și al călăuzirii dumnezeiești.
Mâna este încadrată de o aură dublă de la care pornesc spre capul sfântului trei raze.
Razele și Arcele de cerc ale celor două aure sunt redate în nuanțe gri-albăstrui, conturate cu alb. Evanghelistul este înfățișat cu capul întors spre stânga, deoarece de
acolo primește inspirația divină. Cu dreapta face semnul binecuvântării. Masa de scris
dreptunghiulară este pictată în portocaliu și ocru-brun, conturată cu brun-închis și
decorată cu hașuri aurii. Cele două călimări de pe masa de scris sunt nuanțate cu rozmov. Într-una dintre ele se află condeiul. Aureola Sfântului este conturată cu roșucărămiziu. Chitonul este roșu-cărămiziu și mantia roz-mov, cu falduri vișinii și hașuri
aurii. Prohor, așezat în dreapta Sfântului Ioan pe o bancă portocalie, cu picioarele pe
un „suppedaneum” ca și evanghelistul. În stânga, se află masa de scris. Pe genunchiul
35
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stâng, rotusul pe care a scris cuvintele dictate de Ioan, este mov-roz, liniat cu ocrubrun. Aureola care îi înconjoară capul nu are conturul roșu. Chitonul este albastru,
mantia roșu-cărămizie. Pe falduri sunt aplicate hașuri aurii. Fundalul este pictat în
auriu în zona superioară, verde mozaicat cu negru în zona inferioară. Cele două stânci
din dreapta și stânga evanghelistului sunt pictate în nuanțe de ocru-brun și ocru-roz,
conturate cu brun și negru. Frontispiciul paginii de titlu este împodobit cu inscripția
cu litere aurii: „Iisus Hristos biruie!”. Câmpul frontispiciului este decorat cu două
rânduri de cercuri tangente. Pe primul rând de sus sunt patru cercuri, pe cel de jos
două cercuri, la mijloc două cercuri desenate doar pe trei sferturi. Cercurile din rândul
de sus sunt încadrate de două șiruri de cercuri desenate pe trei sferturi, le intersectează
pe cele întregi. Rețeaua de x-uri triplă, în formă de romburi se suprapune peste
cercuri. Frontispiciul este conturat cu arce decorate cu noduri circulare. Motivele
florale stilizate apar în colțurile frontispiciilor. Motivele florale sunt conturate cu
auriu. Între două fire albe este trasat unul albastru. Crucea latină din partea superioară
a frontispiciului este pictată în auriu. Portocaliul, vișiniul, albastrul, verdele, luminate
de buline albe, se regăsesc în câmpul din interiorul cercurilor și arcelor, cât și florile
din exteriorul frontispiciului. Cercetătorul Popescu-Vâlcea avea să remarce: „(...)
până în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, singurul sistem de ilustrare a tetraevangheliarelor a fost reprezentarea celor patru evangheliști: Matei, Marcu, Luca și
Ioan, împreună cu decorul ornamental format din frontispicii, viniete și litere inițiale.
S-a mers de la început pe tradiția instaurată la 1429 de monahul Gavril Uric, cu toate
că miniatura bizantină a folosit, paralel, pe lângă acest sistem și pe acela de a ilustra
textele sacre cu miniaturi sub formă de ciclu iconografic”37.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a pătruns în Țara Românească un
manuscris cu miniaturi în ciclu iconografic, Tetraevangheliarul țarului bulgar Ioan
Alexandru (1331-1371). Acesta a fost modelul pentru ilustrarea Tetraevangheliarului
Sucevița 23, comandat de voievodul Alexandru al II-lea (1568-1577). Manuscrisul
datat din 1356, de la Târnovo, care se păstrează la British Museum din Londra, provine dintr-un prototip necunoscut, probabil prin filieră antiohiană, o variantă identică
cu Tetraevangheliarul Parisinius grec. 74, copiat în secolul al XI-lea, păstrat la
Biblioteca Națională din Paris. Tetraevangheliarul Paris. Grec. 74, cât și cele două
variante, Tetraevangheliarul țarului Ivan Alexandru și Tetraevangheliarul voievodului Alexandru al II-lea (Sucevița 23) au aceeași ilustrație în ciclu iconografic.
Cercetătorii Bogdan D. Filov (Les miniatuires, p. 33), Sirarpie Der Nersessian (Une
nouvelle réplique slavone du Paris. Gr. 74 et les manuscrits d’Aanastase
Crimcovici), au stabilit o filiație având ca sursă prototipul antiohian, după care a fost
conceput Tetraevangheliarul Paris. Grec 74. Din varianta prototipului necunoscut, au
apărut Tetraevangheliarul țarului Ivan Alexandru, Tetraevangheliarul voievodului
Alexandru al II-lea (Sucevița 23), cât și Tetraevangheliarul de la Elisavetgrad,
Tetraevangheliarul voievodului Ieremia Movilă (Sucevița 24) din 1607 și Tetraevangheliarul din 1617, executat la comanda lui Anastasie Crimca de către mitropolitul
Ștefan din Suceava38, păstrat la Biblioteca universitară din Lvov. Tetraevangheliarul
G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 29.
Ibidem, p. 30, apud Sirarpie Der Nersessian, Une nouvelle réplique slavone du Paris, Gr.
74 et les manuscrits d’Anastase Crimcovici, în: „Melanges offferts à M. Nicolas Iorga”, Paris,
1933.
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Sucevița 23 din Țara Românească s-a aflat la Mănăstirea Sucevița înainte de apariția
Tetraevangheliarului din 1607 al lui Ieremia Movilă (Sucevița 24).
Tetraevangheliarele miniate în ciclu iconografic sunt „o amplă desfășurare
epică în imagini cu modalități plastice în tablouri care se succed orizontal, asemenea
unor frize, unde ornamentul este însuși personajul 39 . O notă particulară a manuscriselor o reprezintă portretistica expresivă (Sucevița 23), registrul cromatic redat în
nuanțe deschise (Pilda semănătorului), redarea tematicii în tonuri luminoase
(Schimbarea la față). Exceptând miniaturile religioase, Tetraevanghelul Sucevița 23
cuprinde și patru miniaturi în care sunt redate portretele voievodului Alexandru al IIlea și al lui Mihnea, fiul său. Portretele votive sunt expresive. Domnitorul poartă pe
cap o coroană de aur. Mantia de brocard brodată cu ornamente de aur, conferă
miniaturii monumentalitate. Tetraevangheliarul Sucevița 24 creează o „simbioză cu
rezultat artistic optim între tradiția de model miniatural de la care ia sugestiile de bază
și noile impresii plastice furnizate de arta monumentală care-i procură elemente
auxiliare în compoziție”40. Captează atenția manuscrisul Voievodul Ieremia Movilă
și familia sa, capodoperă a artei plastice, comandată de voievodul însuși. Miniaturile
Tetraevangheliarului Sucevița 24 sunt veritabile tablouri de gen. Imagini ale
pădurilor din Moldova, ale vegetației abundente, a cetăților cu turnuri și creneluri, ale
mănăstirilor fortificate, ale lucrătorilor din vii, redau tenta autenticității. Lucrătorii
viei excelează prin registrul cromatic. Roșul în alternanță cu verdele, ocrul, albastrul
se armonizează cu hașurile de aur. Tetraevangheliarul românesc de la Lvov, miniat
de Ștefan de la Suceava, face parte din grupul de manuscrise Paris. Grec. 74.
Scriptoriile „din marile așezăminte ale fiecărei culturi creștine aveau colecții de
manuscrise de artă. Înțelegerea mesajelor înalte ale manuscriselor de artă, este
privilegiul unei categorii rare de connaisseurs, cum erau numiți cândva adepții artei
autentice, experți și deopotrivă esteți41.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Gavril Uric - Evanghelistul Luca, Tetraevangheliar, 1429.
Fig. 2 – Gavril Uric - Evanghelistul Marcu, Tetraevangheliar, 1429.
Fig. 3 – Gavril Uric - Evanghelistul Matei, Tetraevangheliar, 1429.
Fig. 4 – Gavril Uric - Frontispiciul Evangheliei de la Luca și inițiala
policromă ornată „P”.
Fig. 5 – Gavril Uric - Frontispiciul Evangheliei de la Marcu și inițiala
policromă ornată „Z”.
Fig. 6 – Gavril Uric - Evanghelistul Ioan, Tetraevangheliar, 1429.
Fig. 7 – Gavril Uric - Epilog.
Fig. 8 – Gavril Uric - Evanghelia lui Marcu.
Fig. 9 – Ieromonahul Nicodim - Evanghelistul Ioan, Tetraevangheliar, 1473.
Fig. 10 – Ieromonahul Nicodim - Evanghelistul Luca, Tetraevangheliar,
1473.
G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 30.
Ibidem, p. 33.
41
Liana Tugearu, op. cit., p. 2, Cuvânt înainte, academician Virgil Cândea.
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Fig. 11 – Ieromonahul Nicodim - Evanghelistul Marcu, Tetraevangheliar,
1473.
Fig. 12 – Ieromonahul Nicodim - Evanghelistul Matei, Tetraevangheliar,
1473.
Fig. 13 – Ieromonahul Spiridon - Evanghelistul Ioan, detaliu, Tetraevangheliar, 1502.
Fig. 14 – Ieromonahul Spiridon - Evanghelistul Marcu, Tetraevangheliar,
1502.
Fig. 15 – Monahul Evloghie - Evanghelistul Ioan și Prohor, Tetraevangheliar, 1555.
Fig. 16 – Monahul Evloghie - Evanghelistul Marcu, Tetraevangheliar, 1555.
Fig. 17 – Teodor Mărișescu - Evanghelistul Ioan și Prohor, Tetraevangheliar,
1493.
Fig. 18 – Teodor Mărișescu - Evanghelistul Matei, Tetraevangheliar, 1493.
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ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA CLĂDIRII
BIBLIOTECII CAPELEI DIN SIBIU
Rodica CIUGUDEAN1
ASPECTS REGARDING THE IDENTIFICATION
OF THE CHAPEL LIBRARY BUILDING OF SIBIU
ABSTRACT
The present paper represents a segment of the subject matter of the PhD. thesis Saxon
Medieval Libraries from the 16th-17th Centuries, where I discuss a library building, which
was kept within a chapel. I also discuss the two theories regarding the location of this chapel.
Keywords: Transylvanian libraries, chapels in Sibiu, Armarium, library catalogue,
Jakobskapelle, Ladislaukapelle, identification.

Istoria bibliotecilor din Transilvania a fost considerată un subiect periferic
sau mai puțin interesant în raport cu marile teme fundamentale ale istoriei acestui
ținut, privind în mod direct pe cei care au dominat această zonă – sașii colonizatori.
Totuși, bibliotecile aveau un rol bine conturat în comunitățile sașilor de atunci.
Bibliotecile existente în perioada secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea pe teritoriul
Sibiului au fost cele înființate de ordinele mănăstirești, apoi cele aparținătoare unor
biserici și capele, și nu în ultimul rând bibliotecile gimnaziale. Modul de organizare
al unei biblioteci transilvănene de la începutul secolului al XVI-lea a fost unul modest
în reguli și tehnici de lucru, dar riguros și conștiincios, privind evidența volumelor
deținute în custodia bibliotecii. Este vorba despre acele liste medievale de cărți,
precursoarele cataloagelor de bibliotecă de mai târziu.
Comunicarea de față reprezintă un segment din subiectul tezei de doctorat
Biblioteci medievale săseşti din secolele XVI-XVII, în care se prezintă un mileniu de
cultură transilvană, cuprinsă în paginile cărților adăpostite de vechile biblioteci. Privind în urmă spre acest mileniu, vom putea argumenta ce a însemnat biblioteca, cum
a funcționat ea și ce anume a diferențiat-o de alte moduri de investigare a lumii,
facilitând astfel răspunsul la întrebarea cu caracter retoric: Când a început, întradevăr, istoria bibliotecilor transilvănene?
A existat ideea că, până în secolul al XII-lea, nu se poate vorbi despre
bibliotecă aşa cum există ea astăzi. Armarium-ul2 din trecut era ceea ce înţelegeau
oamenii Evului Mediu prin bibliotecă. Acel dulap adăpostea cărțile necesare serviciului divin. De obicei, armarium-ul se afla în biserici, la loc sigur, tocmai pentru a
evita posibilele sustrageri. Însă numărul de cărți era în creștere și, lucru firesc, cărțile
nu mai puteau fi depozitate exclusiv în acel tip de dulap. Astfel, volumele au început
Bibliotecar, doctorand în istorie, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu;
e-mail: rodi_sinca@yahoo.com.
2
http://www.univ-montp3.fr/uoh/lelivre/partie2/bibliothques_monastiques.html, accesat: 10.
07.2019.
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să fie păstrate chiar în locul unde erau folosite cel mai des: corul bisericii, sacristie
sau școală, locul unde învățau călugării mai tineri. În unele mănăstiri cărţile erau
depozitate acolo unde mai era loc liber: în capelă, în bolniță, uneori chiar în fața
altarului sau în dulapurile cantorilor3.
Cele 10 Armarii ale Bibliotecii Capelei numărau în secolul al XVII-lea
aproximativ 840 de cărți, înregistrate de bibliotecarul secund Stephanus Scharsius în
cel mai vechi catalog al bibliotecii, Alter Katalog der Kapellenbibliothek, manuscrisul cu numărul 760. Identificarea numărului de cărți din întreg cuprinsul catalogului
și descrierea biblioteconomică a acestuia reprezintă subiectul central al tezei, mai sus
amintită. Dar, un subiect la fel de controversat a fost și identificarea spațiului în care
au fost depozitate cărțile Bibliotecii Capelei, pentru că, și din acest punct de vedere,
au existat incertitudini.
Se cunosc foarte puține informații despre felul cum erau aranjate cărțile sau
unde erau depozitate. Tot ce se cunoaște, este că aceste volume au fost depozitate întro cameră mare cu ferestre ogivale, aflată deasupra Sacristiei, iar pentru a ajunge la ea
trebuia să urci o scară în spirală. Aici, de jurul împrejurul pereților, se aflau rafturi cu
cărți, iar în mijlocul încăperii, de-a curmezișul se afla un stelaj dublu. Și acest stelaj
și celelalte dulapuri erau pline cu volume, de sus până jos, astfel încât pe la sfârșitul
depozitării bibliotecii în acea încăpere existau aproximativ 10.000 de exemplare4.
Informațiile care circulă și astăzi despre biblioteca regăsită în titlul
comunicării noastre ar fi următoarele: avem cunoștințe că, în trecut, fondul vechi de
carte al Kapellenbibliothek - Biblioteca Capelei, denumirea de pe urmă a Bibliotecii
Gimnaziului Evanghelic, cuprindea fondurile celor mai multe dintre bibliotecile
medievale din Sibiu: ale bibliotecii orașului, atestată documentar pe la 13005, bibliotecile ordinelor religioase, desființate de Reforma religioasă, constând în manuscrise
și cărți tipărite, precum și Biblioteca Gimnaziului Evanghelic, care funcționa în oraș
din anul 15506. Toate aceste biblioteci au fost reunite de judele regal Albert Huet în
Capela Sf. Jacob, unde a rămas până în anul 18657. Extinderea școlii și transformarea
capelei în sală de clasă a condus la mutarea bibliotecii în aripa de est a Bisericii
Evanghelice, unde a fost adăpostită până în anul 1879, când noul ei domiciliu a
devenit Biblioteca Brukenthal8.
Conform cercetărilor arheologice efectuate pe suprafaţa Pieţei Huet, în jurul
bisericii parohiale au existat mai multe capele. Una dintre ele reprezintă subiectul
nostru de cercetare, şi anume capela Sf. Jacob. Celelalte capele au fost: capela Sf.
Ioan, Rotonda, capela Sf. Maria, capela Sf. Ladislau. Începând cu anul 1898 clădirea
capelei Sf. Ladislau apărea în imaginile realizate de Emil Sigerius, sub numele de
http://www.univ-montp3.fr/uoh/lelivre/partie2/bibliothques_monastiques.html, accesat: 10.
07.2019.
4
Friderich Müller, Die Inkunabeln der Hermannstädter Kapellenbibliothek, în: „Archiv für
Siebenbürgische Landeskunde”, vol. 14, 1877, p. 294.
5
Doina Nägler, Din istoricul unei biblioteci sibiene – Biblioteca Brukenthal, în: „Convergențe
transilvane”, vol. 1, Sibiu, 1993, p. 23.
6
Ioan Popa, Scurtă istorie a învățământului sibian, în: „Convergențe transilvane”, vol. 12,
Sibiu, 2003, p. 14.
7
Liliana Popa, Oameni și cărți în Sibiul de altădată, Sibiu, 2010, p. 91.
8
Ibidem.
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capela Sf. Jacob. De atunci și până prin anii 2000 discuţiile în contradictoriu au fost
prilejuite de acest eveniment. Astfel, cercetătorii au emis păreri diferite cu privire la
identitatea acestor două capele. Mai mult, unii istorici amintesc alte nume de capele:
capela Sf. Ştefan9, de exemplu, care ar fi poziţionată pe locul unde este menţionată
capela Sf. Jacob, adică imobilul cu numărul 17 din Piaţa Huet, lângă Podul
Minciunilor. Și în acest caz este vorba de o confundare venită din partea celor care
nu cunoșteau cultul sfinților. O altă capelă ar fi cea cu hramul Sf. Nicolae din Bari.
Opinia arheologului Petre Beşliu a fost aceea că capelele cu hramul Sf. Jacob, al
Sfinţilor regi Ştefan şi Ladislau, şi al Sf. Nicolae din Bari se aflau în jurul bisericii de
comunitate, respectiv Biserica Evanghelică de astăzi, şi aveau legătură directă cu
prepozitura10.
Nu încape îndoială că aceste capele, veritabile „module”11 ale organizării
religioase specifice Bisericii Catolice, au existat în preajma bisericii parohiale, având
în vedere faptul că aspectul lor arhitectural le-a permis existenţa în prima incintă de
apărare şi de refugiu în caz de primejdie. Aceasta ar fi explicaţia poziţionării fiecăreia
dintre aceste capele cât mai aproape de catedrala gotică, loc rezervat centrului
spiritual şi puternic protejat de comunitate şi de zidurile acesteia. Acest fapt, ne face
să acceptăm ideea că spațiul Pieței Huet a fost un centru religios, mai degrabă, decât
unul de locuit. Cele 4 capele existente, fiecare cu cimitirul ei, împărțeau aproximativ
100-200 metri pătrați. Fapt care-l determină pe istoricul Paul Niedermaier să afirme
că spaţiul, relativ mare, din Piaţa Huet a fost conceput în aşa fel încât să fie întrebuinţat atât de prepozitură, cât şi de parohie12. Acest lucru ar explica numărul capelelor
din cetăţile-rezidenţe episcopale 13 transilvănene. În general, aceste capele erau în
strânsă legătură cu biserica parohială, fiind lipsite însă de unele drepturi religioase
importante (dreptul de botez, cel de înhumare); dar puteau fi şi biserici private,
eccelesia semipublica14, pentru familii înstărite (ca acelea ale patricienilor) sau pentru
instituţii (şcoală sau mănăstire).
Așa cum aminteam mai sus, până nu demult identificarea capelei Sf. Jacob,
pe care ne-am propus s-o punem în lumină, a fost incertă. Există, până în clipa de
faţă, două teorii cu privire la poziţionarea acesteia. Argumentele care au venit în
întâmpinarea cercetătorilor au fost cele scrise, documentele medievale, dar şi lucrările
în urma săpăturilor arheologice efectuate, de-a lungul anilor, în Piaţa Huet.
Prima teorie, susţinută de istoricii Al. Avram, I. Bucur, P. Brusanowski15, H.
Fabini16, este cea conform căreia capela ar fi fost situată în partea de sud-est a pieţei,
până în anul 1898, când a fost demolată. Jacob, unul din vicejuzii oraşului, a construit
Paul Brusanowsky, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, 2007,
p. 59.
10
Petre Munteanu Beşliu, Biserici dispărute, biserici regăsite, Sibiu, 2001, p. 68.
11
Adrian Andrei Rusu, Capele şi cetăţi în Transilvania şi vecinătăţile ei în secolele XIII-XIV,
în: „Arhitectura religioasă medievală din Transilvania”, III, 2004, p. 99.
12
Daniela Marcu Istrate, Sibiu. Piața Huet. Monografie arheologică I, Alba Iulia, 2007, p. 12.
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A.A. Rusu, op. cit., p. 103.
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Ibidem, p. 100.
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P. Brusanowsky, op. cit., p. 59.
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Marian Țiplic, Identificarea unei capele gotice din Sibiu, Piața Huet, nr. 17, în: „Arheologia
Medievală”, III, Brăila, 2000, p. 118.
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înainte de 1415 această capelă, papa îngăduindu-i, astfel, dreptul de patronat17. De
numele lui Albert Huet, comite al saşilor (1577-1607), se leagă amenajarea, în incinta
capelei, a Bibliotecii Gimnaziului Evanghelic, în anul 1592 18 . Următoarea transformare a capelei a fost în 1863, când capela s-a transformat în sală de clasă19. Capela
a fost lipită de cea a Gimnaziului Evanghelic, menţionat în 144920, în partea de sud a
pieţei, pe locul actualului Gimnaziu Brukenthal. Dreptul propriu, obţinut de coloniştii
saşi, a contribuit la întemeierea şi întreţinerea şcolilor de către autorităţile politice.
Din această cauză, pe teritoriul populat de saşi nu erau specifice şcolile mănăstireşti21,
iar dacă existau, erau puţine. În Europa, însă, şcolile pe lângă mănăstiri erau mult mai
răspândite.
Cea de-a doua teorie a fost susținută de istoricii Daniela Marcu Istrate, König
Heidrun, Ioan Marian Ţiplic, Entz Géza. Potrivit studiilor efectuate de aceşti cercetători, capela cu hramul Sf. Jacob e situată în clădirea de la numărul 17 din Piaţa
Huet22. O serie de datări i-au fost acordate capelei în această clădire. Primele datări
au fost în intervalul dintre secolele XII-XV (cea mai timpurie datare e menţionată de
istoricul Samuel Möckesch, care îi atribuie o inscripţie pe unul dintre pereţi, cu anul
1160; tot acest istoric îi atribuie pentru întâia oară hramul de Sf. Jacob)23. Din cauza
incertitudinii izvoarelor documentare, capelei i-au fost atribuite, pe rând, hramurile
Sf. Ladislau, Sf. Ştefan şi Sf. Nicolae24. Cercetătoarea Daniela Marcu Istrate îşi pune
și întrebarea dacă nu cumva această capelă ar fi fost biserica prepoziturii 25 , căci
cercetările arheologice, până în momentul de faţă, nu cunosc nicio clădire cu caracter
ecleziastic care să coincidă cu data documentului din 1191. O altă opinie legată de
această teză este cea a lui Paul Niedermaier, privind localizarea sediului prepoziturii
în partea nordică a Bisericii Evanghelice de azi. Acesta susţine că e puţin probabil ca
biserica prepoziturii să fi avut un alt hram decât cel al Sf. Ladislau26.
În ceea ce ne priveşte, tindem să fim de acord cu cea de-a doua teorie. În
accepțiunea acestei idei, clădirea capelei Sf. Ladislau a fost adevărata Bibliotecă a
Capelei care a adăpostit în trecut fondurile celor mai importante biblioteci din
perioada medievală a vechiului burg de pe Cibin, și care a fost demolată împreună cu
Turnul Preoților în anul 1898, și nu clădirea capelei Sf. Jacob care se afla în partea
opusă a Pieței Huet. Însă corectura mult așteptată a acestei informații eronate o face
arhitecta König Heidrun cu studiul său de o acuratețe exemplară, Aufklärung eines
alten Irrtums Die Jakobskapelle am Huetplatz in Hremannstadt. Ein Pilgerweg I și
P. Brusanowsky, op. cit., p. 59.
De fapt, este vorba despre capela Sf. Ladislau, confundată de cele mai multe ori cu cea a
Sf. Jacob (vezi M. Țiplic, nota de mai sus).
19
P. Brusanowsky, op. cit., p. 59.
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Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” - 625 de ani, în: „Convergențe transilvane”,
vol. 14, Sibiu, 2005, p. 8.
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Maria-Emilia Crîngaci Țiplic, Prepozitura Sibiului în secolul al XIII-lea, în: „Sașii și
concetățenii lor ardeleni. Studia in Honorem Dr. Thomas Nägler”, Alba Iulia, 2009, p. 51.
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Auf den Spuren des hl. Jakob Die Jakobskapelle am Huetplatz. Ein Pilgerweg II,
apărut în „Hermannstädter Zeitung”, nr. 1.659/14 ianuarie 2000 și nr. 1.660/21
ianuarie 2000. După acest articol, Hermann Fabini de data aceasta dă în cartea sa din
anul 200327 informația corectă cu privire la Ladislauskapelle.
În viziunea arhitectei König Heidrun, Jakobskapelle ar fi putut să fie o capelă
de pelerinaj, Sf. Jacobus fiind patronul pelerinilor. Ca exemplu ar fi Sf. Jacobus de
Compostella din Spania. Pelerinii care practicau acest pelerinaj purtau ca semn de
recunoaștere o scoică atârnată de gât. Curios este faptul că și în Piața Huet au fost
găsite aceste scoici de către arheoloaga Daniela Marcu Istrate prin anii de săpături
2005-2007, însă nu au fost asociate cu pelerinajul Sf. Jacob. Dacă acceptăm ideea că
Jakobskapelle ar fi fost o capelă de pelerinaj, aceasta ar fi putut să aibă legătură și cu
Biserica Azilului. Spitalul reprezenta în Evul Mediu și adăpost pentru săraci sau poate
și loc pentru popas, ori locul unde puteau fi cazați pelerinii, de ce nu? De altfel și
poziția capelei vine în susținerea acestei idei. A fost construită în apropierea spitalului
sau acesta a fost construit în apropierea ei. În concepțiunea acestei idei se poate afirma
că centrul istoric al Sibiului a fost odată un loc de pelerinaj, mai exact o rută de
pelerinaj, iar cartea Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande/Pelerinaje
germane către Țara Sfântă, din anul 1889, scrisă de Reinhold Roehricht, confirmă
cu tărie această informație28.
Așadar fiind centru religios din 1191, aproape toate ordinele călugărești se
aflau pe teritoriul de azi al orașului, iar pentru că prestigiul câștigat în Evul Mediu de
un oraș era prin bisericile și mănăstirile deținute, și cum mănăstirile aveau o școală,
deci un scriptorium implicit, numărul cărților pe teritoriul acestui oraș a fost unul
mulțumitor.
Urmărind firul evenimentelor desfășurate în cadrul ordinelor mănăstirești neam putut face o imagine analogă despre atmosfera culturală și evoluția bibliotecilor
din acele timpuri. Iar cercetarea Bibliotecii Capelei (prin informaţiile furnizate atât
de fondul medieval de carte, cât şi de catalogul ei, existent astăzi în cadrul colecţiei
de Manuscrise al Bibliotecii Brukenthal, Ms. 760) va contribui încă o dată la elucidarea ipotezei potrivit căreia biblioteca a aparţinut, de fapt, uneia dintre cele două
capele: 1. cea cu hramul Sf. Ladislau; 2. cea cu hramul Sf. Iacob.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Biserici și capele în Sibiul medieval: (Sursă imagine: https://www.
sibiul.ro/forum/ viewtopic.php?f=2&t=2858# wrap).

Hermann, Fabini, Alida Fabini, Hermannstadt – Porträt einer Stadt in Siebenbürgen,
Monumenta & Aksl, Hermannstadt/Heilderberg, 2003.
28
Reinhold Roehricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Gotha, 1889, p. 109110.
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SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA UNOR IMPORTANTE
ÎNSEMNĂRI MARGINALE, DE REDACȚIE CHIRILICĂ,
DIN CUPRINSUL UNOR CĂRȚI VECHI DEȚINUTE DE MNIR
Ginel LAZĂR1
A SHORT VIEW ON SOME IMPORTANT CYRILLIC
MARGINAL ANNOTATIONS FROM SOME OLD BOOKS
OWNED BY THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA
ABSTRACT
The National History Museum of Romania holds in its vast profile collection a large
number of medieval manuscripts and printed books which represent a true attraction to
informed visitors. The manuscripts and printed old books selected for this study are masterpieces of the genre, with fascinating background stories. Some of them have been exhibited
within the successful project suggestively called „the monthly exhibit at the National History
Museum of Romania”. The unicity of these heritage goods is given not only by their artistic,
calligraphic and typographic execution and by their illuminations, but also by the extremely
important marginal annotations, pages of local and, why not, even national history. The old
Romanian language, written with Cyrillic characters, was generalized and became largely
used in books starting with the 17th century, also known as the „age of the Romanian
language”, because during the reigns of princes Matei Basarab and Vasile Lupu the first
Romanian language printings were initiated. Thus, learned individuals (priests, monks,
teachers, copyists) used the old Romanian language to evoke various facts or to mention the
name of a book’s owner, sometimes appealing to curses in order to prevent the dishonest
appropriation of the object.
Keywords: old books, marginal annotations, cyrillic, manuscripts, MNIR.

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), deține în vasta sa colecție
de profil o seamă de manuscrise sau cărți tipărite de factură medievală, care constituie
o reală atracție pentru vizitatorii avizați. În ultimul timp, datoriă situației nefericite2
în care se află MNIR-ul, cel mai mare muzeu al României, ne vedem nevoiți să
recurgem la tot mai multe și diverse proiecte de valorificare patrimonială, care să vină
în sprijinul pasionaților de cultură, întâlniți, în mod tradițional, în număr mare în țara
Cercetător științific, doctor în istorie, Muzeul Național de Istorie a României, București; email: eugeniulazar@yahoo.fr.
2
În anul 2002, MNIR își închide expoziția de bază în vederea restaurării clădirii monument
istoric și a refacerii concepției muzeografice. Datorită unor conjuncturi nedorite și al dezinteresului manifestat de guvernanți față de situația unui muzeu național, care adăpostește un
patrimoniu extrem de valoros, viitorul nu este deloc promițător. În această stare de lucruri,
MNIR-ul amenajează spații temporare pentru depozite, conservă, restaurează și valorifică
patrimoniul, achiziționează bunuri culturale, adică își îndeplinește misiunea muzeografică. Să
sperăm că perspectiva apropiată va conduce la conturarea unor premise favorabile pentru
amenajarea unui muzeu ultramodern de istorie națională.
1
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noastră. Începând din anul 2010 s-au inițiat periodic proiecte de digitizare, microfilmare, conservare și restaurare a unui număr mare de bunuri culturale din categoria
manuscriselor, documentelor, cărților vechi și periodicelor, toate de certă valoare, dar
vulnerabile datorită condițiilor de păstrare precare din trecutul secular. Manuscrisele
sau cărțile vechi tipărite propuse pentru acest studiu, sunt capodopere ale genului,
având în spate povești fascinante. Unele dintre ele au fost etalate în cadrul proiectului
de succes denumit sugestiv „exponatul lunii“ la MNIR3. Unicitatea acestor opere de
patrimoniu este dată, pe lângă execuțiile artistice, miniaturistice, caligrafice și
tipografice, și de însemnările marginale, extrem de importante, file de istorie locală
sau, de ce nu, națională. Redacția românească veche, unde se utiliza alfabetul chirilic,
era des folosită în cuprinsul cărților, fiind generalizată din secolul al XVII-lea,
denumit și veacul limbii române, deoarece din timpul domnilor Matei Basarab4 și
Vasile Lupu se inițiază primele tipărituri în limba română. Astfel, oamenii învățați
(preoți, călugări, dascăli, dieci etc.), uzitau redacția românească veche în evocarea
unor varii întâmplări, pentru a scoate în evidență proprietarul cărții, folosindu-se în
anumite cazuri și formule de blestem, care aveau darul de a înfrâna înstrăinarea
bunului din cadrul juridic de proprietate.
În rândurile următoare vom prezenta lucrările în aspectele lor importante,
lăsând povestea să curgă cursiv, fără a o întrerupe cu prea multe informaţii de ordin
tehnic5, de natură să îngreuneze lectura. Ordinea prezentării este cea cronologică.
Cel mai vechi manuscris slavon din colecțiile muzeale ale României este
Tetraevanghelul sfântului Nicodim de la Tismana. Acesta se află la Muzeul Naţional
de Istorie a României, fiind copiat de cuviosul Nicodim, stareţul de la mănăstirea
Tismana. În ultimii ani ai vieţii, între 1399-1405/1406, Nicodim a viețuit la
Mănăstirea Prislop, în Țara Hațegului din „Ţara Ungurească“, unde, între anii 14041405, a caligrafiat şi miniat un Tetraevanghel pe pergament, pe care l-a ferecat
ulterior cu coperte de argint aurit, măiestrit lucrate, considerat o capodoperă a epocii6.
Vezi, G. Lazăr, „Exponatul lunii“ la MNIR. Conservarea și valorificarea patrimoniului
muzeal de manuscrise, documente și carte rară, în: „Museum. Studii și comunicări”, XIV,
Muzeul Golești – Argeș, 2015, p. 104-108.
4
G. Lazăr, Centre miniaturale, artă tipografică și măiestria ferecării de carte veche, în:
„România. Civilizații suprapuse“ (catalogul expoziției omonime), București, 2016, p. 438
(vezi și fișa științifică a autorului de la p. 504).
5
Unele dintre manuscrise sau cărți vechi au mai fost prezentate de subsemnatul și cu alte
ocazii (sesiuni naționale, internaționale sau în cuprinsul unor publicații), drept pentru care îmi
rezerv dreptul de a nu insista prea mult pe acest subiect, decât în măsura în care trebuie
punctate anumite elemente interesante şi novatoare.
6
Copierea la Prislop este susținută de: Istoria Românilor. De la universalitatea creștină către
Europa „Patriilor” (Tratatul Academiei Române), IV, București, 2001, p. 764; Virgil
Ciocîltan, Înțelesul politic al „minunii” Sfântului Nicodim de la Tismana, în: „Studii și
Materiale de Istorie Medie”, vol. XXII, București, 2004, p. 165-166; Virgil Vătășianu, Istoria
artei feudale din Țările Române, vol. I, București, 1959, p. 462; G. Lazăr, Tetraevanghelul
cuviosului Nicodim de la Tismana, în: „Capodopere din patrimoniul MNIR”, Bucureşti, 2012,
p. 37-38; Mircea cel Bătrân 600, catalog expoziție, Târgoviște, 2018, p. 14 (G. Lazăr); P.P.
Panaitescu, Mircea cel Bătrân, ediția a II-a, ediție îngrijită, note, comentarii și indice de
Gheorghe Lazăr, București, 2000, p. 184 (autorul admite copierea Tetraevanghelului în Ardeal,
fără a preciza locul); Vasile Mărculeț, Organizare ecleziastică și implicații bizantine în spațiul
3
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Tetraevanghelul este scris în slavonă, de redacție sârbo-croată7, pe suport
pergament din miel şi viţel8, conținând 322 de file, dintre care 320 sunt numerotate
cu creionul, în colțul din dreapta sus, cu ocazia cercetării, în 1882, fapt consemnat în
scris la fila 320v. Primele două file sunt veline (nescrise), numerotate introductiv 1/a
și 2/b, iar ultimele trei, f. 317-319, cu excepția filei 320v, sunt de asemenea veline.
Numele scriptorului şi miniaturistului care l-a realizat, „popa Nicodim“, apare pe fila
316v, într-o însemnare de tip colofon9.
Scoarţele de lemn sunt ferecate în plăci de argint aurit, executate „au
repoussé”, ulterior completate prin cizelare şi finisate, mai mari decât manuscrisul,
îndoite ca să se adapteze acestuia, cotorul ferecăturii fiind alcătuit din zale10. Coperta
anterioară reprezintă „Răstignirea Domnului”, unde, alături de Iisus, având pe cap un
nimb cruciger, sunt figuraţi Maica Domnului, în chip de mironosiţă, şi Sf. Ioan, iar
deasupra inscripţia „Împăratul slavei”11. Coperta posterioară se referă la tema „Învierea Domnului”, sub forma „Pogorârii lui Isus în Iad” sau Anastasis, după tradiția
bizantină12. Miniatura Tetraevanghelului este o lucrare de o rară frumuseţe artistică,
cu multe podoabe (frontispicii, iniţiale în culori ornate, litere şi titluri aurite, motive
florale și păsări pictate), iar paleta de culori este evidențiată de albastru, aur, roșu și
verde, cu nuanțe diferite, toate acestea având darul de a simboliza o grădină în miniatură13. Tetraevanghelul respectă ordinea canonică a celor patru evanghelii, respectiv
Evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca şi după Ioan, iar în accepţiunea mai
largă a termenului înseamnă „vestea cea bună”.
românesc (secolele X-XIV), Brăila, 2014, p. 158; N. Tomoniu, Sfântul Nicodim de la Tismana,
Bârda, 2010, p. 62.
7
Scriptorul este clar un sârb, deoarece din studiul paleografic se poate observa, nu cu mare
uşurinţă, modalitatea prin care se înlocuiesc iusurile cu alte vocale (oy şi є), prin folosirea
deasă a ierului mic în locul celui mare, precum şi alte aspecte de fonetică (vezi I.R. Mircea,
Cel mai vechi manuscris miniat din Țara Românească: Tetraevanghelul popii Nicodim (14041405), în: „Romanoslavica”, XIII, 1966, p. 209-211. În schimb, Al. Ștefulescu, Mănăstirea
Tismana, București, 1909, p. 57-58, susține că redacția este medio-bulgară).
8
Conform analizelor de laborator, efectuate la Centrul de Cercetări și Investigații FizicoChimice și Biologice din cadrul MNIR, pergamentul este preponderent din miel, însă cele
patru file conţinând frontispiciile evangheliilor sunt prelucrate special din viţel; vezi Tetraevanghelul sfântului cuvios Nicodim de la Tismana. Caligrafiat și miniat la mănăstirea
Prislop în anii 1404-1405, editor G. Lazăr, Onești, 2018, p. 77-84 (studiul intitulat Materialele
utilizate la realizarea Tetraevanghelului lui Nicodim de la Tismana sub lupa tehnicilor
moderne de analiză este semnat de Cristina Carșote, Zizi Ileana Baltă, Elena Badea și Lucreția
Miu).
9
Vezi Tetraevanghelul sfântului cuvios Nicodim de la Tismana..., p. 37.
10
Până în zilele noastre, Tetraevanghelul a trecut și prin momente dificile, puse în legătură cu
istoricul Tismanei, care i-au afectat serios starea de conservare. Este posbil ca legătura, în
special scoarţele din lemn, să fi suferit unele modificări sau chiar înlocuiri.
11
Vezi Tetraevanghelul sfântului cuvios Nicodim de la Tismana..., p. 38; Corina Nicolescu,
Argintăria laică și religioasă în Țările Române (sec. XIV-XIX), București, 1968, p. 266, 268.
12
Ibidem; Ibidem, p. 267-269.
13
Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), București, 1976,
p. 200-201; Liana Tugearu, Tetraevanghelia lui Nicodim, în: „Arta Țării Românești în secolele
XIV-XVI”, MNAR, București, 2001, p. 88; Studii asupra Tezaurului restituit de URSS,
Bucureşti, 1958, p. 230.
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Încă din momentul finalizării sale, Tetraevanghelul a avut parte de o aventură
palpitantă. Copiat la mănăstirea Prislop de către cuviosul Nicodim, a ajuns ulterior la
mănăstirea Tismana, împreună cu eruditul monah, căpătând o funcție sacră în cadrul
liturghiei. Odată cu trecerea anilor, cartea de cult își pierde sacralitatea, nemaifiind
folosită în cadrul serviciului religios deoarece slavona este înlocuită cu limba română.
Către sfârşitul secolului al XIX-lea (august 1885), manuscrisul ajunge în colecțiile
MNA, acordându-i-se o grijă specială prin prisma acțiunilor întreprinse de Gr.
Tocilescu, directorul muzeului. O serie de ex-librisuri ștampilă, cu titulatura
Muzeului Național de Antichități din Bucureşti, dovedesc că, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, cartea de cult a intrat în colecţiile MNA. De altfel, în patrimoniul MNIR se
găsesc o serie de mari valori bibliofile cu acest tip de ex-libris14. Tetraevanghelul
cuviosului Nicodim a făcut parte din inventarul tezaurului istoric al României care a
luat drumul Rusiei ţariste în vara lui 1917 (ultimul transport), de unde s-a întors în
epoca comunistă (1956) împreună cu o parte din valorile istorice şi arheologice
restituite de Moscova, ca urmare a bunelor relații dintre România și URSS din acea
vreme, iar manuscrisul copiat de cărturarul Nicodim a intrat, pentru o anumită perioadă de timp, în evidenţa Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR). Odată
cu deschiderea oficială a MNIR, în 9 mai 1972, Tetraevanghelul a fost transferat
definitiv în patrimoniul celui mai mare muzeu al ţării. După închiderea MNIR (în
2002) și până în zilele noastre, Tetraevanghelul a fost conservat în colecția de
manuscrise a depozitului Mss. și Tip. I (epocă medievală) și expus în cadul unor
expoziții temporare, locale sau naționale.
Însemnările de redacție veche românească ale manuscrisului:
f. 2/bv velină: însemnare în limba română, cu alfabet chirilic: „Evanghelie
ferecată”.
f. 316v: sub colofonul scris de Nicodim se găsește o tălmăcire încercată de
Anton Pann, în limba română, cu alfabet chirilic: „Această Sfântă Evanghelie s-au
scris de popa Nicodim la a șasea gonire în Țara Ungurească; la anul de la Facerea
Lumii 6913. 1405”. Imediat sub tălmăcire este o altă însemnare olografă a lui Anton
Pann, de aceeași redacție, care menţionează următoarele: „S-au tălmăcit de mine
Anton Pan prof<esor> de muzică <la> Sem<inarul> Sf<intei> Mitrop<olii> 1844.
August 9”15.
f. 320v: însemnare în limba română, cu alfabet chirilic: „Învrednicindu-ne și
noi nevrednicii robi ai lui Dumnezeu și slujitori ai sfintei mănăstiri Tismana, Chiriac
ieroschimonah și duhovnic și Stefan ierodiacon, a ceti pre această sfântă și
dumnezeiască evanghelie, purtători de grijă fiind spre păzirea sfintelor cărți, am
îndrăznit a ne scrie păcătoasele nume întru smereniia Duhului, rugându-ne a fi iertați
și a zice toți: „Dumnezeu să-i iarte!” 1811 aprilie 16 zile”.
„Chiriac ierohimonah <și> duhovnic Tismenei obștejnicesc; <m.p.>; Ștefan
ierodiacon Tismenei bucureșteanu”16 <m.p.>.
G. Lazăr, Evanghelia Greco-Română a Mănăstirii Horezu, în: „Capodopere din patrimoniul
MNIR”, Bucureşti, 2013, p. 64-75; Corina Nicolescu, op. cit., p. 49, 303; G. Lazăr, Evanghelia
Greco-Română din 1693. Artă tipografică, mecenat cultural şi orfevrărie săsească, în:
„Capodopere din patrimoniul MNIR”, Bucureşti, 2016, p. 27-31 şi urm.
15
Vezi Tetraevanghelul sfântului cuvios Nicodim de la Tismana..., p. 37-38.
16
Ibidem, p. 38; I.R. Mircea, op. cit., p. 208 (transliterarea este foarte exactă); Elena Lință,
14
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Însemnare în limba română, cu alfabet chirilic: „După socoteala făcută astăzi,
această Sfântă Evanghelie are ani 477 de la scrierea sa, 1822, mai”17.
Un alt Tetraevanghel din colecția MNIR este cel copiat de cuviosul Spiridon
la Putna în anul 1502, fiind comandat de domnul Moldovei pentru înzestrarea ctitoriei
sale (zidită la 1498), cu hramul „Naşterii Sf. Ioan Botezătorul”, a „ocolului curţilor
noastre dela Piatra”, aşa cum precizează Constantin Turcu 18 , cel care corectează
greşeala de traducere şi interpretare pe care Emil Turdeanu a făcut-o textului de danie,
de sfârşit, din cadrul ramei de chinovar de la f. 271v19, atribuind eronat această operă
artistică mănăstirii Bistriţa, care însă are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Sintagma „în biserica din curţile sale cele dela Bistriţa, unde este Hramul Naşterii
Cinstitului şi Gloriosului Proroc, Precursor și Botezător Ioan”20 se referă la biserica
curţii Domneşti de la Piatra Neamţ şi nu la mănăstirea Bistriţa. Pentru cazul nostru,
râul Bistriţa era criteriul primordial de referinţă pentru acel timp, însă confuzia putea
fi evitată dacă ilustrul nostru filolog era atent la hramul ctitoriei lui Ştefan cel Mare
din cuprinsul paragrafului de danie21. Manuscrisul este copiat pe pergament de viţel,
ied şi miel, având câte 20 de rânduri pe pagină, în semiuncială măruntă; patru
frontispicii frumoase, motive geometrice în aur şi culori şi, pe câte o pagină întreagă,
chipul fiecărui evanghelist, pe fond auriu. Cele patru Evanghelii canonice, după
Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan, sunt precedate de o „Predoslovie a lui
Theofilact [de Ohrida], arhiepiscopul bulgarilor, la Sfânta Evanghelie de la Matei”.
La sfârșitul celor patru Evanghelii, urmează „Indicații privind numărul Evangheliilor
peste an și folosirea evangheliștilor, de unde începe și unde se oprește, Indicații
despre ce evanghelie trebuie rostită în fiecare zi, în săptămânile anului, Sinaxar cu
Dumnezeu al celor 12 luni (de la 1 septembrie până la 31 august) și textele de danie
al voievodului moldav, cu datarea și menționarea numelui copistului22. Ortografia
este de redacţie medio-bulgară. Ferecătura prezentă nu este originală, ci de secol XIX,
Olga Stoicovici, Lucia Djamo-Diaconiță, Catalogul manuscriselor româno-slave din
București, vol. III, p. 88 (în mod bizar, transliterarea însemnării din 16 aprilie 1811 conține
greșeli evidente, care ciuntesc și deformează topica textului).
17
Ibidem, p. 89; I.R. Mircea, op. cit., p. 208.
18
C. Turcu, Un manuscris slavon necunoscut din timpul lui Ștefan cel Mare, în: „Hrisovul”,
VI, extras, 1946, p. 109.
19
Vezi Tetraevanghelul ieromonahului Spiridon. Caligrafiat și miniat la mănăstirea Putna în
1502, din porunca lui Ștefan cel Mare, editor G. Lazăr, București, 2017, p. 14 și n. 31.
20
Emil Turdeanu, Manuscrise slave din timpul lui Ștefan cel Mare, extras din: „Cercetări
literare”, V, București, 1943, p. 192.
21
C. Turcu, op. cit., p. 109; Idem, Curtea Domnească din Târgul Petrii, în: „Anuarul Liceului
„Petru Rareș”, Piatra-Neamț, 1936-1937, p. 120-128; Petre Ș. Năsturel, În legătură cu unele
danii de la Ștefan cel Mare, în: „Romanoslavica”, 1962, p. 146 (n. 3); G. Lazăr, Tetraevanghelul Ieromonahului Spiridon, în: „Capodopere din patrimoniul MNIR”, Bucureşti, 2012, p. 44.
22
Fila 271 recto-verso conține două rame cu text de danie. Primul text de danie este scris cu
cerneală fero-galică într-o ramă din cerneală pe bază de verde de pământ (f. 271r), iar al doilea
text de danie este scris cu aceeași cerneală într-o ramă din cerneală de chinovar/cinabru (f.
271v). Ultimul este și cel mai des citat în sursele de specialitate, deoarece titulatura domnului
este mai sugestivă pentru un text de danie religios. Dacă la 23 aprilie Ieromonahul Spiridon a
sfârşit copierea manuscrisului, repetarea textului de danie pe verso-ul f. 271, cu datarea 24
iunie, indică, cel mai probabil, ferecarea cărţii de cult.
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aşa cum se specifică la f. 1r, în contextul presupusei răscumpărări şi a restaurării
ferecăturii acestei capodopere23. Scenele canonice ale celor două coperte ferecate se
referă la tema „Pogorârii lui Isus în Iad” (Anastasis) și la tema „Răstignirea
Mântuitorului”. Are 272 de file, caligrafiate și miniate în slavonă. Copertele
Tetraevanghelului sunt din lemn, ferecate în foaie de alamă argintată şi aurită.
Tetraevanghelul a avut o odisee remarcabilă. Copiat la mănăstirea Putna de
către Ieromonahul Spiridon în 23 aprilie 1502, a fost donat de Ştefan cel Mare bisericii curţii domneşti din Piatra Neamţ, ca apoi cartea de cult să ia drumul Cameniţei
din Podolia, adus de trupele polone în 1615, servind la ruga preoţilor bisericii „Sf.
Ioan Botezătorul”. Către sfârşitul secolului al XIX-lea (1868), manuscrisul este probabil răscumpărat din Cameniţa, restaurat şi repus în drepturile sale sacre, în cadrul
bisericii „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi. O serie de ex-librisuri ștampilă, cu titulatura
Muzeului Național de Antichități din Bucureşti, dovedesc că la sfârşitul secolului al
XIX-lea cartea de cult a intrat în colecţiile muzeului administrat de Al. Odobescu şi,
ulterior, de Gr. Tocilescu. Tetraevanghelul cuviosului Spiridon a făcut parte din
inventarul tezaurului istoric al României care a luat drumul Rusiei ţariste în 1917, de
unde s-a întors în epoca comunistă (1956) împreună cu o parte de valori istorice şi
arheologice restituite de Moscova, ca urmare a bunelor relații dintre România și
URSS din acea vreme, iar manuscrisul Ieromonahului Spiridon a intrat, pentru o
anumită perioadă de timp, în evidenţa Muzeului Naţional de Artă al României
(MNAR). Odată cu deschiderea oficială a MNIR în 1971, Tetraevanghelul a fost
transferat definitiv în patrimoniul MNIR24. Ca și în cazul Tetraevanghelului sfântului
Nicodim de la Tismana, și cel al cuviosului Spiridon a fost conservat după închiderea
expoziției permanente a MNIR și etalat în cadrul unor expoziții locale, naționale sau
internaționale.
Însemnările de redacție veche românească ale manuscrisului
Însemnare în limba română, cu alfabet chirilic: „Această Svântă Evanghelii
c<ti>torească s-au meretisât di robul lui Dumnezeu Costandin băcalu poporanu, Sf.
Nicolai Domnesc pren stăruinţa iconomului Petru Herlea, sărvitori 25 tot aceştii
bisărici, la anul 1868, dichemvrii 4, spre a lor pomeniri. Amin!” (f. 1r)26.
Una dintre cele mai importante cărți vechi este Cazania lui Varlaam sau
„Carte românească de învăţătură la dumenecele preste an și la praznicele împărătești
Putem presupune că Tetraevanghelul a fost răscumpărat de la biserica „Sf. Ioan Botezătorul”
din Cameniţa Podoliei, unde fusese dus în 1615, apoi a ajuns la Iaşi în biserica „Sf. Nicolae
Domnesc”, prin grija lui Costandin băcalu poporanu şi a iconomului Petru Herlea. Vezi infra
însemnările de redacție românească veche ale manuscrisului: transliterarea însemnării de la f.
1r, în limba română, cu alfabet chirilic. Ferecătura metalică din alamă argintată şi aurită a fost
realizată prin grija celor doi slujitori ai bisericii „Sf. Nicolae Domnesc” în anul 1868, depăşind
cu cca. 14 cm lungime şi 9 cm lăţime dimensiunile manuscrisului. Astfel confecţionată, ferecătura are menirea de a oferi o protecţie durabilă capodoperei (Elena Lință, Olga Stoicovici,
Lucia Djamo-Diaconiță, op. cit., p. 97; Marcu Berza, Miniaturi şi manuscrise, în vol.
„Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare”, Bucureşti,
1958, p. 415.
24
Elena Lință, Olga Stoicovici, Lucia Djamo-Diaconiță, op. cit., p. 97.
25
Sßrvitoritori.
26
Tetraevanghelul ieromonahului Spiridon..., p. 14; Elena Lință, Olga Stoicovici, Lucia
Djamo-Diaconiță, op. cit., p. 99; G. Lazăr, Tetraevanghelul Ieromonahului Spiridon..., p. 44.
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și la svănți mari”, tipărită la Iaşi în anul 1643. Este cea mai însemnată lucrare a
mitropolitului Varlaam al Moldovei, unul dintre marii cărturari ai românilor şi un
ctitor al limbii literare. Considerată de Nicolae Iorga drept „opera cea mai populară a
epocii noastre vechi”, cartea este tipărită în limba română cu alfabet chirilic,
conținând 506 file, ilustrate cu multe gravuri de factură religioasă ortodoxă (scene
biblice, chipuri de sfinţi), precum și frontispicii bogat decorate, viniete, inițiale
ornamentale, podoabe de final etc. Cartea are două părţi principale. Prima parte
cuprinde 54 de cazanii la duminici, iar a doua parte are în componenţă 21 de cazanii
la sărbătorile împărăteşti şi ale sfinţilor. În Predoslovia adresată de domnitorul Vasile
Lupu către pravoslavnicii creștini, se precizează că se oferă „acest dar limbii
românești, carte pre limba românească, întăiu de laudă lui Dumnezeu, după aceia, de
învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici”. În forma sa originală, Cazania lui
Varlaam reprezintă un monument al limbii românești literare, fiind tipărită într-un stil
elevat și pitoresc, cu fraze bogate și expresii plastice, îmbogățind dulcele grai
românesc în toate provinciile istorice ale românilor, atât la orașe, cât și la sate. Opera
prezentă este, de asemenea, prima carte tipărită în limba română din Moldova
secolului al XVII-lea, iar rolul său este esenţial, respectiv transmiterea mesajului
mântuirii, nu într-o limbă străină, recte slavona, ci în graiul strămoşesc. Cartea de cult
a avut o largă circulaţie şi un impact fenomenal, fiind folositoare atât în şcoli, cât şi
în spaţiul familial, devenind în timp cea mai citită carte din cultura noastră veche. A
cunoscut o foarte mare răspândire în provinciile româneşti intracarpatice (Transilvania, Banat, Bihor, Maramureş), unde s-au găsit aproximativ 400 de exemplare,
extrem de apreciate de românii ortodocşi, datorită unei îngrijite forme de exprimare
a limbii române, apropiată de cea populară27.
Muzeul Naţional de Istorie a României conservă în colecţiile sale mai multe
exemplare ale Cazaniei lui Varlaam, însă fiecare carte are particularitatea sa, dar şi
povestea sa. Volumul despre care vorbim are o valoare memorială specială, legată de
personalitatea sfântului ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului 28 . AcG. Lazăr, Cazania lui Varlaam. Capodoperă a culturii românești medievale, în:
„Capodopere din patrimoniul MNIR”, Bucureşti, 2018, p. 31.
28
Născut în străvechea localitate Gledin din ținutul Bistriței, Pahomie devine de tânăr un
viețuitor autentic al monahismului, formându-se duhovnicește în Marea Lavră de la Neamț,
considerată de mulți drept cel mai vechi și important centru monastic din Moldova. Fiind un
dascăl al liniștii, Pahomie ctitorește schitul Pocrov, afirmându-și dragostea după isihie și
nevoință sihăstrească. Pahomie intră în rândurile ierarhilor care au păstorit eparhia Romanului,
viața sa de sfânt fiind consemnată în Pomelnicul mare al schitului Pocrov și în Cronica
Romanului şi a Episcopiei de Roman, redactată în anul 1874 de către Episcopul Melchisedec
Ştefănescu. Viața și activitatea sfântului au făcut obiectul unor monografii dedicate lui
Pahomie sau schitului Pocrov. Legătura episcopului de Roman cu Marea Lavră Pecerska, unde
a și murit, este cauzată de exilul ucrainean, impus de anumite condiții istorice. Însoțit de câțiva
ucenici, Pahomie părăsește țara, datorită suspiciunii de trădare și acuzelor domnitorului
Mihail Racoviță. În tot acest timp, scurs până la moartea sa, a ținut legătura cu schitul Pocrov.
În urma corespondenței sale cu cei aflați în țară s-a mai păstrat, din nefericire, doar testamentul
și câteva cărți. De la Episcopul Melchisedec Ștefănescu (1823-1892), care a vizitat Lavra
Pecerska în anul 1885, aflăm că sfântul Pahomie a petrecut la Kiev ultimii opt ani ai vieții,
respectiv perioada 1717-1724, aflându-și sfârșitul la 26 aprilie 1724. A fost îngropat înaintea
marilor uși ale bisericii mănăstirii Pecerska. Această importantă mărturie este consemnată în
27

464

tivitatea cărturărească şi duhovnicească a cuviosului Pahomie este recunoscută în
Moldova, Transilvania şi în zona de influenţă spirituală a Marii Lavre Pecerska de
lângă Kiev, unde a şi murit în anul 1724. Ctitor al schitului Pocrov, din judeţul Neamţ,
Pahomie a rămas în amintirea noastră şi datorită unei importante însemnări marginale, care se găseşte în subsolul primelor file ale Cazaniei lui Varlaam. Aflăm asfel
că aceasta a fost cumpărată de la mănăstirea Pecerska de ieromonahul Lazăr Ursu 29
de la Schitul Pocrov, aflat la Marea Lavră Kieveană pentru a aduce în ţară osemintele
sfântului Pahomie. Însemnarea, de redacţie română, cu alfabet chirilic, ne explică
următoarele: „Această sfântă carte, cu bune învățături și de mare folos sufletesc, o
am cumpărat eu smeritul ieromonah Lazăr, de la Kiev, din cămara Pecerskii din care
se vând cărțile la Podolia, când am fost după rămășițele răposatului Pahomie, carele
a fost episcop la Roman. Văleat 7234 (1725), luna septemvrie, 16 zile”30.
Revenind la călătoria din anul 1725, trebuie precizată, așa cum deducem din
cuprinsul însemnării, dar mai ales din contextul istoric al evenimentelor, necesitatea
stabilirii unui itinerar de întoarcere care să nu trezească nicio bănuială din partea
autorităților moldave și ale domnitorului Mihail Racoviță. Pesemne că această călătorie nu a durat mai târziu de octombrie 1726, finalul domniei lui Racoviță în Țara
Moldovei. Astfel, ieromonahul Lazăr Ursu, după ce a rezolvat chestiunea preluării
osemintelor sfântului Pahomie din mormântul de la Pecerska, a cumpărat Cazania lui
Varlaam, consemnând acolo finalizarea misiunii sale de pe pământ slav. Însă, traseul
de întoarcere este descifrat de o altă însemnare aflată în Cazanie, în continuarea celei
amintite deja. Aflăm așadar că monahul Lazăr Ursu se afla în Ardeal cu moaștele
sfântului Pahomie, în drumul său spre Pocrov, iar la un moment dat îi vinde preotului
Irimie din Apăfaia (Apalina, cartier din Reghin) Cazania cumpărată de la Kiev. Se
poate deduce că ieromonahul Lazăr își epuizase fondurile de călătorie și a recurs la
acest gest pragmatic. În aceste condiții putem presupune că traseul stabilit de modetaliu pe capacul cutiei în care s-au aflat moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan, duse la Kiev
de episcopul Pahomie al Romanului (este vorba de degetul sfântului, care inițial se păstra la
mănăstirea Neamț).
29
La moartea sa, sfântul Pahomie a lăsat un testament, păstrat în prezent la Academia Română,
prin care își exprima dorința arzătoare de a se întoarce la Pocrov. Ținându-se cont de ultima
sa dorință, călugărul ieromonah Lazăr Ursu, ucenic al lui Pahomie, a plecat degrabă în misiunea de repatriere a moaștelor sfântului. După o adevărată odisee, derulată cel puțin în anul
1725, sfântul Pahomie se odihnește astăzi în ctitoria sa la de schitul Pocrov. Călătoria
ieromonahului Lazăr Ursu este confirmată de însemnarea amintită, din Cazania lui Varlaam.
Acest exemplar, cumpărat de la Kiev, a ajuns ulterior în proprietatea Parohiei Ortodoxe
Apalina din județul Mureș. Înainte de a reconstitui traseul monahului Lazăr, de la Kiev către
spațiul românesc, trebuiesc amintite, pe scurt, anumite informații despre ieromonahul Lazăr
Ursu. Se crede că era nepot al cuviosului, călugăr iubitor de carte și cărturar (întâlnit în multe
însemnări de circulație, probând printr-un scris îngrijit formația sa intelectuală), ucenic al
episcopului Pahomie, așa cum se autointitulează într-o însemnare din 1735, demonstrează
chemarea sa pentru duhovnicie. Școlit și tuns în monahism la mănăstirea Neamț, ctitor al
schiturilor Brătești și Ioneasa, devine ulterior starețul Mănăstirii Neamțului, pe care o
păstorește timp de trei ani. Datorită virtuților sale spirutuale și calităților culturale, Lazăr Ursu
este propus pentru funcția de episcop al Hușilor, însă refuză cu smerenie înălțarea în rândul
ierarhilor.
30
G. Lazăr, Cazania lui Varlaam. Capodoperă a culturii românești medievale, p. 31, 37.
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nahul nemțean viza întoarcerea prin Transilvania, iar de aici, peste munți, pe poteci
neumblate, să ajungă în ținutul Neamțului, la schitul Pocrov31.
Un exemplar din Cazania lui Varlaam se vindea în epocă, în Ardeal, cu 20
sau chiar cu 30 de florini. De asemenea, conform însemnărilor marginale din
asemenea cărți, aflăm că o Cazanie putea fi cumpărată la prețul unei perechi de boi,
sau a zece oi și opt miei. Dacă ne raportăm la faptul că o pereche de boi buni costa în
medie 20-25 de florini, apreciem drept o mică comoară deținerea unei cazanii într-o
casă de români gospodari.
Iată cum Cazania lui Varlaam, cumpărată din librăria Lavrei Pecerska,
conținând însemnări de o mare importanță istorică și memorială, legate de amintirea
sfântului Pahomie, episcopul Romanului, a ajuns în proprietateaa Parohiei Ortodoxe
Apalina din județul Mureș, vândută de ieromonahul Lazăr Ursu părintelui paroh
Irimie, deoarece avea nevoie stringentă de bani pentru continuarea călătoriei funerare
spre Moldova. Contextul special, învăluit în tăcere, al reîntoarcerii osemintelor sfântului Pahomie de la Gledin la Pocrov și depunerea lor în biserica schitului a fost unul
misterios, dovadă că mult timp după aceea nu s-a știut nimic despre acest ritual. Mai
mult, la momentul vizitei la Kiev a episcopului Melchisedec Ștefănescu, s-a constatat,
de către acesta, că mormântul lui Pahomie nu se mai afla în locul unde fusese îngropat
inițial, conform inscripției de pe capacul cutiei amintite. Acest fapt confirmă reușita
misiunii monahului Lazăr Ursu, începută în anul 172532.
Ca urmare a efectuării unor reparații la pardoseala bisericii schitului Pocrov,
la 9 septembrie 2013 au fost descoperite în pronaos, la o adâncime relativ mică,
osemintele „unui cuvios monah“. După investigații antropologice, s-a stabilit că
trupul defunctului nu era așezat în poziția anatomică, ci într-un anume fel, certificând
faptul că a fost reînhumat. Pentru o mai mare siguranță, a fost realizată reconstrucția
facială postmortem, stabilindu-se o asemănare mare între chipul rezultat și cel al
tabloului votiv aflat în pronaosul bisericii schitului Pocrov33.
La data de 14 aprilie 2007, Biserica Ortodoxă Română îl canonizează pe
ctitorul Pocrovului și episcopul Romanului, supranumit „liniștitorul de sub Muntele
Chiriacu“, sub numele: „Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin”. Ceremonia sa desfășurat la Gledin.
Foletul Novel este un manuscris remarcabil copiat de Ioan Românul. Între
filele sale de hârtie, se găsesc și însemnări importante ale lui Vodă Brâncoveanu.
Calendarul este caligrafiat în limba română, cu alfabet chirilic, pe hârtie cu filigran,
iar pagina de titlu evidențiază următoarele: „Kalendare, Ce să kiamă Foletul Novel:
De Anul 1693, Karele, Dupre Limba Frăncească, în Rumăniască sau întorsu, De
Jupănul Ioan Românul”. Foletul Novel, căci așa îl vom denumi în continuare, conține
mai multe scurte introduceri semnate de autor, intitulându-se astfel: „Prea Înălțate”,
„Prea slăvite” și „Prea Luminate Doamne”, întâlnite la fiecare început de Zodiac,
conform anilor 1693-1704. Acest manuscris, conținând o serie de calendare traduse
din italiană, a fost pregătit pentru tipar, fapt care rezultă din prefața de la fila 24 verso,
adresată „Kătră Cetitori”, dar nu a mai făcut obiectul tipăririi în Epoca BrâncoIbidem, p. 33.
Ibidem, p. 34.
33
Ibidem.
31
32

466

venească. Dintr-o însemnare din cuprinsul manuscrisului aflăm că mănăstirea Hurezi
este târnosită la 8 septembrie 1693, în zi de mare sărbătoare pentru creștini. În partea
de sus a celei de-a 18-a filă a manuscrisului, tăiată și păstrată doar în partea superioară, avem următoarea însemnare a lui Constantin Brâncoveanu: „Sept 6, miercuri
am sosit la mănăstire la Hurezi, unde mănăstirea am târnosit la septembrie 8 vineri în
zioa nașterii Maicăi Preaciste”. Constantin Brâncoveanu citea și aprecia, în egală
măsură, calendarele astrologice. Acestea dădeau preziceri, legate de zodia nașterii,
luna în care tună sau se cutremură pământul (Gromovnicul), mișcările trupului
(Trepetnicul), rețete și leacuri de vindecare tradiționale, cursul banilor și alte
informații prețioase, care le sporeau necesitatea, devenind adevărate „enciclopedii
practice”. Unul dintre cărturarii săi favoriți se chema Ioan Românul, care-i traducea
diverse tipuri de calendare străine, cu interpretările lor în limba țării34.
În colecția de carte veche a MNIR se conservă un manuscris copiat de diacul
Teodor Ursu din Noul Săsesc. Cartea este un „Miscelaneu teologic”, compus din două
părți principale, conținând, în prima parte, „Istorii hagiografice și literatură patristică”, iar în cea de-a doua parte „Pravoslavnica mărturisire a bisericii Răsăritului”, cu
întrebări și răspunsuri. Ortografia este românească, cu alfabet chirilic. Acest gen de
carte a avut o circulație însemnată în întreg spațiul românesc, fiind destinată întăririi
în credința ortodoxă a tuturor românilor, cât și pentru unificarea limbajului bisericesc.
De asemenea, manuscrisul este un monument al limbii literare române, copiat de un
diac cultivat, puțin cunoscut în rândul cărturarilor teologi români transilvăneni din a
doua parte a secolului al XVIII-lea.
Diacul Teodor Ursu este originar din Noul Săsesc, așa cum specifică mai
multe însemnări marginale din cuprinsul unor manuscrise copiate de acesta. În
Miscelaneul teologic al MNIR se consemnează, pe forzațul posterior fix, finalizarea
manuscrisului în anul 1780, acesta fiind dat la legat în Sighișoara, contra trei taleri de
argint, într-un atelier săsesc, la 16 octombrie 1780. „Această carte s-au scris prin mine
diac Toader din Noul Săsesc, 1780, și <<oau>> dat de <<oau>> legat un sas legător
din Sighișoara în preț [de] trei taleri, octombrie în 16, 1780. Iara cine << oar>>
înstreina din ogrăzile meale cu chip de furtișag acela să fie afursit de sfinții părinți
<<del>> săborul Nicheii 318 și la înfricoșată judecată să îl părască sfintele scripturi
ce să află întraceastă carte și că îl osăndească la un loc cu Iuda. Aceasta <<oam>>
scris diac Toader Ursul”.
O altă însemnare de la f. 75 v., dispusă în subsolul paginii, precizează că
manuscrisul a fost scris la data de „16 martie 1781” (corect 1780). În consemnările
sale, autorul folosește varianta Toader (Teodor). Academicianul Gabriel Ștrempel, în
vol. I din Copiști de manuscrise românești până la 1800, București, 1959, îl surprinde
pe copistul transilvănean cu mai multe însemnări importante, consemnate tot într-o
colecție de tip Miscelaneu teologic, finalizat între 1782 și 178435. Astfel, la f. 127 v.
Vezi și E. Vârtosu, Calendarul lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Foletul Nevel, București,
1942; România. Civilizații suprapuse (catalogul expoziției omonime), p. 507 (fișa științifică,
realizată de Ginel Lazăr, este o extensie a articolului autorului amintit); Civilizația Epocii
Brâncovenești (editor Anca Beatrice Todireanu), București, 2014, p. 26-27.
35
Teodor Ursu, Miscelaneu teologic: Minunile Maicii Domnului, Varlaam și Ioasaf, fragment
de Pateric, Rugăciuni..., Noul Săsesc, 1782-1784. Conform însemnării de la f. 177 v., cartea
de cult a fost terminată la data de 28 martie 1784 (vezi: G. Ștrempel, Copiști de manuscrise
34
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și 199 v., se intitulează „Toader Ursu Noianul sau Toader Noianul”36 (prof. Horia
Ursu, autorul monografiei despre Noul Săsesc, strănepot al cărturarului din secolul al
XVIII-lea, ne informează că și bunicul său era cunoscut drept Noianul de loc „din
Noul”, nume folosit de autor în cartea sa, când vine vorba de familia Ursu, din care
se trage). La f. 177 v., din Miscelaneul studiat de G. Ștrempel, Toader Ursu scrie că
s-a însurat cu Măriuța, fata părintelui Theodor din Daneș, la 30 ianuarie 178437. La f.
9 v.-10 r. (manuscrisul MNIR-ului), autorul specifică faptul că era preot grecoortodox în anul 1784. Așadar, diacul Teodor Ursu se căsătorește la finele lunii
ianuarie 1784, devenind, după hirotonie, preot paroh de mir în Noul Săsesc.
Miscelaneul teologic din patrimoniul MNIR a fost necunoscut, până acum,
mediilor de specialitate din România, nefiind consemnat în volumul amintit al lui
Gabriel Ștrempel, fiind pentru prima oară expus publicului iubitor de carte bibliofilă
românească în luna mai 2017 38 . Semnalarea manuscrisului de cult în patrimoniul
MNIR nu poate decât să ne bucure, deoarece, astfel, putem să cunoaștem mai bine
activitatea literară a diacului Teodor Ursu, devenit ulterior preot paroh în satul său
natal, unde păstorea comunitatea românească ortodoxă minoritară din Noul Săsesc,
întărind în credință pe românii aflați în mijlocul sașilor, supuși continuu persecuțiilor
politice, etnice și confesionale din spațiul transilvănean. Efortul preotului cărturar se
înscrie într-un context istoric special, când intelectualii comunităților românești din
Ardeal, adică preoții, serveau interesele conjugate ale românilor din arcul intra și
extra carpatic39.
Ultima carte a acestei prezentări este Sfînta şi dumnezeiasca evanghelie,
tipărită în Episcopia Râmnicului în vremea lui Alexandru Constantin Moruzi, în anul
1794. Cartea este tipărită în limba română cu alfabet chirilic şi conţine 163 de file,
având decorații tipografice: frontispicii, litere miniate, viniete, gravuri, elemente de
decor. Evanghelia a aparținut lui Matei logăfăt, așa cum se precizează pe ultimul rând
al ultimei file verso, acesta donând-o mănăstirii Tismana în anul 1808.
Termenul de evanghelie se traduce din greacă prin sintagma „vestea cea
bună” (a venirii în lume a lui Mesia; Hristos). Există și o accepțiune cu sens general,
care se referă la faptele și învățăturile lui Iisus Hristos. Evanghelia nu trebuie
confundată cu Tetraevanghelul, chiar dacă textele sunt aceleași. În cazul Evangheliei,
conținutul religios este grupat diferit, criteriile fiind enunțate după orânduirea
Evangheliilor, după duminicile și sărbătorile de peste an, iar ordinea este conformă
românești până la 1800, vol. I, București, 1959, p. 261).
36
G. Ștrempel, op. cit., p. 260-261.
37
Ibidem, p. 261.
38
Cartea de cult, investigată și restaurată în prealabil în cadrul MNIR a fost exponatul lunii
mai 2017 la MNIR. Vezi: G. Lazăr, Miscelaneul teologic copiat de diacul Teodor Ursu din
Noul Săsesc (Neudorf), în anul 1780, în: „Capodopere din patrimoniul MNIR”, București,
2017, p. 52-55, 59-61.
39
Mărturia istorică despre comunitatea românească din Noul Săsesc, cât și valoarea
memorială a amintirii preotului cărturar m-au determinat să prezint o comunicare la Mediaș,
la sesiunea științifică națională organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” (coordonator prof.
dr. Vasile Mărculeț). Vezi și articolul din anuarul sesiunii: G. Lazăr, Un miscelaneu teologic
românesc inedit, în: „Collegium Mediense, IX, Comunicări Științifice, XVIII”, Mediaș, 2019,
p. 21-28.
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cu Evanghelia după Ioan, după Matei, după Luca și după Marcu. Denumirea de
Tetraevanghel este tot de origine greacă și înseamnă „patru evanghelii”, adică cele
patru evanghelii ale Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, după
Marcu, după Luca și după Ioan. Tetraevanghelul conține scrierile evangheliștilor,
dispuse obligatoriu în ordinea amintită, putând fi întâlnit sub formă de manuscris sau
tipărit.
În trecut, după tipărire și donație, evanghelia din 1794 a fost îmbrăcată, în
atelierul mănăstirii Tismana, cu o frumoasă ferecătura medievală, conform tradiției
monastice de păstrare a podoabelor ferecate (cel mai probabil ferecătura a fost redusă
și adaptată necesităților de legătură a unei evanghelii tipărite). Conform însemnării
marginale de pe forzațul anterior mobil, cartea a fost legată de către Iconomul Zenon,
„cu cheltuiala mănăstirii Tismana” în anul 1821, ceea ce înseamnă că atunci i s-a
adăugat ferecătura, formându-se binomul de tip livresc 40 . Ferecătura este în stare
precară de conservare, nu mai păstrează elemente de închidere funcționale, astfel că,
în prezent, este desprinsă de evanghelie.
Ferecătura a aparținut inițial unui tetraevanghel slavon, de tip manuscris,
după cum amintește inscripția slavonă circulară a celei de-a doua coperte (text de danie boierească a familiei Pană, care a comandat execuția tetraevanghelului, cu termen
de finalizare la data de 11 octombrie 7075/1566). Presupunem că Tetraevanghelul a
fost dăruit mănăstirii Tismana de comanditar, în memoria domnitorului Mircea
Ciobanul și a familiei sale, precum și spre veșnica pomenire a boierului Pană și a
familiei sale, aceștia din urmă fiind și „sprijinitori” (priviți ca întreținători, ctitori
secundari) ai lavrei de lângă pădurile de tisă 41 . Cu timpul, datorită vremurilor și
distrugerilor, manuscrisul s-a pierdut, rămânând doar ferecătura, care din anul 1821
va îmbrăca evanghelia tipărită în Episcopia Râmnicului în 1794 și donată ulterior de
Matei logofăt mănăstirii, pentru pomenirea sa veșnică42.
Vezi, infra, rubrica dedicată însemnărilor marginale ale cărții de cult, prima însemnare de
redacție chirilică.
41
Inscripțiile medievale ale României (orașul București), vol. I (1395-1800), București, 1965,
nr. 880; Corina Nicolescu, Argintăria laică și religioasă în Țările Române secolele XIV-XIX,
București, 1968, p. 279-281; Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Național de Antichități din
București, București, 1906, p. 150, nr. 37; Idem, Raporturi asupra câtorva mănăstiri, schituri
și biserici din țară, în: „AAR, Memorii și notițe”, Seria II, tom VIII, 1885-1886, Secț. II, p.
223 (extras, București, 1887, p. 75, nr. 53).
42
Ferecăturile vechi din cadrul colecțiilor bisericești constituiau relicve sacre, fiind valorificate conform necesităților și nevoilor comunității, fără a se știrbi nimic din funcția
originară a acestor opere de artă. În zilele noastre întâlnim unele exemplare de cărți de cult
tipărite, care poartă ferecături medievale. Un astfel de caz, poate cel mai cunoscut din MNIR,
este al ferecăturii cu caboșoane din epoca lui Ștefan cel Mare. Legătura este originală, din
lemn acoperit cu două plăci din argint aurit şi caboşoane din cristal de rocă, fixate într-o
montură a ferecăturii. Plăcile ferecăturii sunt legate între ele prin inele cu granulații montate
pe verigi metalice. Ferecătura a împodobit inițial un manuscris din epoca lui Ștefan cel Mare,
despre care nu știm în prezent nimic, datorită faptului că manuscrisul a fost deposedat de
legătura prețioasă. Ferecătura prezintă elemente decorate și gravate în relief, cu scene
religioase și inscripții tematice, amplasate în frontispiciu. Pe coperta anterioară a ferecăturii
se întâlnește scena „Pogorârea lui Isus la Iad” (Învierea) sau „Anastasis”, după tradiția
bizantină, iar pe coperta posterioară se află scena „Adormirea Maicii Domnului”. Ambele
40
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Pentru a rezista patinei timpului şi altor factori de degradare, manuscrisele
de cult erau legate în scoarţe de lemn, îmbrăcate, în genere, în plăci de metale preţioase, decorate la rândul lor, prin ştanţare, gravare, cizelare sau ciocănire, cu diferite
motive ornamentale, geometrice şi vegetale, cu scene religioase şi figuri de sfinţi, cu
scurte inscripţii liturgice sau votive, cu încrustaţii de emailuri şi pietre scumpe.
Lucrate astfel, aceste ferecături dobândeau ele însele atributele unor autentice opere
de artă. Distrugerile afectau de regulă suportul manuscris, legăturile rezistând în timp,
însă există cazuri când ferecăturile din aur și argint erau desprinse intenționat de pe
manuscrise, datorită metalului prețios. De cele mai multe ori, ferecăturile erau vândute ca atare sau erau topite și transformate în varii podoabe. Revenind la ferecătura
din 1566 a lavrei Tismanei, mai trebuie punctat un aspect important. Coperta
anterioară, care are în plan central scena canonică „Răstignirea Domnului”, prezintă
în flancuri câte șase medalioane marginale cu figuri apostolice. Pe de altă parte,
coperta posterioară, unde se remarcă scena „Adormirea Maicii Domnului”, are câte
șase medalioane pe cele două tranșe verticale, reprezentând busturile profeților
mesianici. Sugestivă este și reprezentarea domnitorului Mircea Ciobanul și a doamnei
Chiajna, îngenunchiați de o parte și de alta a arborelui vieții, încoronați și îmbrăcați
în manieră bizantină, amintind de portretele votive ale familiei țarului bulgar Ioan
Alexandru, întâlnite în vestitul Tetraevanghel londonez de la British Library, copiat
la Târnovo în anul 1355-1356 („fără egal în tot Levantul” și sursă de inspirație pentru
Tetraevanghelul Sucevița 23), care a circulat prin Moldova și Țara Românească, după
căderea Bulgariei sub ocupație otomană, înainte de a ajunge să fie răscumpărat de la
mănăstirea athonită „Sf. Pavel”, unde fusese donat, probabil, de către Movilești, de
lordul Robert Curzon, un mare călător și colecționar englez43.
Însemnările de redacție românească veche ale Evangheliei
Însemnare marginală centrală pe forzațul anterior mobil:
„Această sfântă și dumnezeiască evanghelie a sfintei mănăstiri Tismana s-au
legat prin mine cu cheltuiala mănăstirii și am însemnat spre pomenire la anul 1821,
octombrie 2. Zenon Iconom”.
Însemnare marginală la începutul cărții, filele 5-9:
„Această sfântă evanghelie iaste a sfintei mănăstiri Tismana și am însemnat
ca să se știe, la anul 1821, octomvrie 8, și m-am iscălit la sfârșitul cărții”.
Însemnare marginală la sfârșitul cărții, ultima filă verso:
„Zenon ierodiacon Roșianu Iconom [al] Sfintei mănăstiri Tismana”.
„Pomenește Hristoase pre nevreadnicul tău rob Matei logofăt, 1808, iunie,
26”.
Însemnările din cuprinsul evangheliei din 1794 sunt prezentate în acest studiu
în premieră. Cartea urmează să fie exponatul lunii noiembrie 2019 la MNIR, iar
articolul tematic va fi publicat în volumul „Capodopere”, 201944.
scene religioase sunt încadrate de motive florale, cu un plus pentru coperta posterioară, care
este decorată cu patru caboșoane din cristal de rocă. Ferecătura se aseamănă cu cea din 1487
de la Humor și cu cea din 1507, ultimele două păstrându-se în muzeul mănăstirii Putna. În
prezent, ferecătura acoperă o evanghelie, de redacție greacă, tipărită la Veneţia în anul 1799.
43
G. Lazăr, Civilizația Țaratului Asăneștilor, Iași, 2018, p. 455-457.
44
Idem, Un binom livresc medieval. Mărturie a vremurilor de odinioară, în: „Capodopere din
patrimoniul MNIR”, Bucureşti, 2019 (în curs de apariție).
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Fig. 1 – Tetraevanghelul sfântului Nicodim de la Tismana. Însemnările de la
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Fig. 11 – Evanghelia tipărită la Râmnic în 1794. Filă conţinând, în subsol,
însemnările de la ultima filă verso.

471

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
472

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

473

CASE ŞI INSCRIPŢII DIN RĂŞINARI,
SEC. XVIII-XIX (II)1
Ela COSMA2
HOUSES AND INSCRIPTIONS FROM RĂȘINARI,
18TH - 19TH CENTURIES (II)
ABSTRACT
The second part of the article, dedicated to Rășinari, the largest commune in the
region of Mărginimea Sibiului, presents further houses and inscriptions from the 19 th century.
Such are: the House of the Village Judge (1846), the Village House and Hall (1847, 1850),
the renovated house (1861) where explorer Ilarie Mitrea (1842-1904) was born, the house
(before 20 March 1881) where poet Octavian Goga (1881-1938) was born. The final remarks
highlight the particular building material used in Rășinari (the local river stone), which
conserves until today the impressive image of this „Village of Townsmen” (Städterdorf), as
the Saxon neighbours called Rășinari.
Keywords: Rășinari, historical heritage, 19th century, Ilarie Mitrea, Octavian Goga.

În prima parte a articolului nostru, apărut în numărul anterior al Anuarului
Acta Terrae Fogarasiensis (2018), am prezentat câteva case și inscripții din secolele
XVIII-XIX de la Rășinari, respectiv: 1. Casa Episcopală (1710, 1761-1796) și 2.
Școala din Rășinari (1836), arătând că acestea sunt o oglindă vie a trecutului,
adevărate monumente istorice, din care doar unele din ele sunt declarate ca atare, iar
altele îşi aşteaptă încă, pe bună dreptate, recunoaşterea3. Acum ne continuăm demersul, înfățișând alte construcții din secolul al XIX-lea, și anume: 3. Casa Judelui Sătesc
(1846), 4-5. Casa și Șura Satului (1847, 1850), 6. casa natală a exploratorului Ilarie
Mitrea (1861); 7. casa natală a poetului Octavian Goga (ante 1881).
3. CASA JUDELUI SĂTESC (1846)
Casa în care s-a născut scriitorul răşinărean Emil Cioran (8 aprilie 1911-21
iunie 1995), vizavi de Biserica „Sfântul Ilie” din Răşinari, este o casă istorică, având
o vechime de 173 de ani. Astăzi, fiind casă particulară, nu este deschisă publicului.
Totuși, a fost inclusă într-un circuit de vizitare virtuală, ce poate fi activat lângă
punctul de acces amplasat în fața casei4.
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului ştiinţific III/15, Mărginimea Sibiului –
istorie şi patrimoniu cultural, derulat în cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” al
Academiei Române, Cluj-Napoca.
2
Cercetător științific, doctor în istorie și filologie (specializarea folclor), Institutul de Istorie
„George Bariţiu”, Cluj-Napoca; e-mail: ela_cosma@yahoo.com.
3
Ela Cosma, Case și inscripții din Rășinari, sec. XVIII-XIX (I), în: „Acta Terrae
Fogarasiensis”, VII, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș, 2018, p. 537-547 +
14 ilustrații.
4
La 20 iulie 2019, cu prilejul Conferinței „Rășinari – străveche vatră de cultură și civilizație
românească”, în cadrul manifestării „Fiii Satului Rășinari 2019”, am participat la un im1
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Fig. 15 – Casa lui Iacob Ciucean (1846),
casa natală a lui Emil Cioran (1911), din Răşinari.
Casa, aflată în centrul satului, la capătul uliței coborând de la Școală și de la
Biserica „Sfânta Paraschiva” spre podul de la Valea Caselor, a fost construită de
Iacob Ciucean în 1846.
Într-o fereastră oarbă a faţadei de la stradă, casa poartă o inscripţie cu litere
chirilice şi în limba română. Cu ortografie modernizată, textul inscripţiei sună astfel:
„† Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat această casă, cu cheltuiala
dumnealui, Iacob Ciucean, în anul 1846. Să-l a[... ...]”.

Fig. 16 – Inscripţia de pe Casa Judelui
(1846) din Răşinari.

† КУ АЖУТОРІУЛ
ЛУІ ДУМНЕЗЕУ САУ
РІДІКАТ АЧЕСТЂ КАСЂ
КУ КІЕЛТУІАЛА
ДУМНІАЛУІ
ІАК. ЧУЧАН
ÎН АНУЛ
1846
СЂЛАУД [...]
[...]*
† CU AJUTORIUL
LUI DUMNEZEU S[-]AU
RIDICAT ACE[A]STĂ CASĂ
CU CHELTUIALA
DUMNEALUI
ІАC. [ob] CIUCEAN
ÎN ANUL
1846
SĂLA [...]
[...]5

presionant tur al Rășinariului, ghidat de doamna Ani Ilcuș de la Centrul de Informare al
Primăriei din Rășinari.
5
Ultimele două rânduri ale inscripţiei sunt ilizibile.
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Este vorba, aşadar, despre casa construită în 1846 de Iacob Ciucean, cel care
în 1836 contribuia la ridicarea edificiului Școlii în calitate de jurat al satului, iar în
1847 figura ca jude al Răşinariului, aşa cum rezultă din inscripţia postamentului de
piatră, pe care o vom prezenta mai jos.
Familia Ciucean avea să dea Rășinariului încă un primar omonim, Iacob
Ciuceanu (Ciucian), care a condus destinele comunei trimp de 35 de ani, între 19051940. Ca mărturie a îndelungatului său mandat stă frumoasa troiță, așa-numita „Cruce
de la Podul Gociului”, ridicată de primar împreună cu soția sa Paraschiva, renovată
de fiul lor Emilian cu soția Maria în 19776. În memoria aceluiași Iacob Ciuceanu, a
soției lui, născută Droc, și a eroilor rășinăreni, la intrarea în sat dinspre Sibiu s-a
ridicat un monument de marmură albă cu cruce, dezvelit cu prilejul întâlnirii Fiilor
Satului în 20027. În cartea lor dedicată Troițelor Rășinariului, Valerie Deleanu și
Adrian Stroia descriu pe larg monumentul de marmură denumit „Crucea lui Rudeanu
din capul satului”, realizat după modelul „Crucii săracilor” (din secolul al XIX-lea)8.
4. CASA ŞI ŞURA SATULUI (1847)

Fig. 17 – Postamentul cu inscripţie,
lângă Biserica „Sfânta Paraschiva”
din Răşinari.

Postamentul vechi de piatră, pomenit mai sus, se găsește și poate fi văzut pe
latura din dreapta intrării în Biserica „Sfânta Paraschiva” din Răşinari, în exteriorul
Valerie Deleanu, Adrian Stroia, Troițele Rășinariului, Sibiu, Casa de Presă și Editura
TRIBUNA, 2019, „Crucea de la Podul Gociului”, p. 88-90.
7
Vezi Ela Cosma, op. cit., p. 545-546 și fig. 8-10.
8
V. Deleanu, A. Stroia, op. cit., „Crucea lui Rudeanu din capul satului”, p. 76-77; „Crucea
masa săracilor”, p. 84. Aceasta din urmă, o cruce dispărută azi, era amplasată între Biserica
nouă și mausoleul Șaguna, având forma preluată de crucea de marmură din 2002. Imaginea
„Crucii Săracilor” este redată în Victor Păcală, Monografia satului Răşinari, Sibiu, Tipografia
Arhidiecezană, 1915, p. 495. O descriere mai restrânsă a troiței lui Iacob Ciuceanu și a crucii
de marmură din 2002 figurează în cartea lui A. Stroia, Troițele din Mărginimea Sibiului, parte
uitată a patrimoniului cultural sibian, Sibiu, Editura Andreiana/Editura ASTRA, 2017, p. 8182, 86.
6
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navei lăcașului de cult. Acest postament putea fi soclul unei statui care azi s-a prăpădit. Una din cele 4 laturi ale postamentului conţine un chenar cu data monumentului
(1847) şi un ornament. Nu cumva acest ornament reprezintă însăşi stema localităţii
Răşinari?
Să comparăm ornamentul gravat pe piatra de postament din 1847 cu însemnul
dangalei pentru vitele din Răşinari de la 1826.
Se observă că semnul de danga, simbolizând oieritul şi creşterea vitelor
specifice Răşinariului, este completat în partea inferioară cu două frunze trilobate,
trimiţând atât la preocupările agrare ale locuitorilor, cât şi la frunzele în formă de
inimă din stema celor Şapte Scaune. Scaunul filial Sălişte, cu cele 6 sate aparţinătoare
(Galeş, Cacova Sibiului, Tilişca, Sălişte, Sibiel, Vale)9, alcătuia, deci, cele 7 Scaune
sau „7 judeţe”, cum le numea Victor Păcală10. Monograful Rășinariului la 1915, și
înainte de el de arhivarul Franz Zimmermann în ghidul său dedicat Arhivei orașului
Sibiu și a națiunii săsești în 190111, arătau că cele Șapte Scaune sau Șapte Județe erau
constituite într-o uniune încă de la jumătatea veacului al XV-lea, la 1453 fiind anexate
şi încorporate Pământului Săsesc (Fundus Regius), prima lor menţiune documentară
după încorporare datând din anul 1492.
Fig. 18 – Inscripţia Casei şi Şurii Fig. 19 – Danga din Resinar – StädterSatului din Răşinari (1847)
dorf (Răşinari, „Sat orăşenesc”) din 1826

Lucas Joseph Marienburg, Geographie des Großfürstenthums Siebenbürgen (Geografia
Marelui Principat al Transilvaniei), Sibiu, Editura lui Martin Hochmeister, vol. II, 1813, p.
251-252.
10
V. Păcală, op. cit., p. 46.
11
Franz Zimmermann, Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen Nation. Ein
Führer durch dasselbe, Verlag des Archives, Sibiu, 1901, p. 51.
9

477

Fig. 20 – Stema celor Şapte Scaune
De aceea, considerăm că ornamentul postamentului din piatră reprezintă,
într-adevăr, stema Răşinariului la 1847.
Sub chenarul ce conţine stema şi anul 1847, s-a gravat în piatră următoarea
inscripţie, cu litere chirilice, în limba română:
18 [stema] 47
СУПТ КЂРМУІРЕ ДЛУІ

18 [stema] 47
SUPT CĂRMUIRE DLUI

ІАКОБ ЧУЧАН ЖУДЕ НІКЛ АДАМ
КОМАН ЧОРАН ПЕТР ВІДРІГІН
АЛЂМАН МÎЦ ЖУРАЦІ, ШІ
ШЕРБАН БЂЧІЛЂ ВОРНІК
САУ РІДІКАТ АЧАСТЂ КАСЂ
ШІ ШУРЂ А САТУЛУІ
КУ КІЕЛТУІАЛА СЛОБОД
КРЂЕСК САТ
РЂШІНАРІ

ІАCОB CIUCEAN JUDE NICL
АDAM
COMAN CIORAN PETR[u]
VIDRIGHIN
АLĂMAN MÂŢ JURAŢI, ŞI
ŞERBAN BĂCILĂ VORNIC
SAU RIDICAT ACEASTĂ CASĂ
ŞI ŞURĂ A SATULUI
CU CHELTUIALA SLOBOD
CRĂESC SAТ
RĂŞINARI

Adică:
„1847, supt cârmuirea dumnealui Iacob Ciucean jude; Nicolae Adam,
Coman Cioran, Petru Vidrighin, Alăman Mâţ – juraţi şi Şerban Băcilă vornic, s-au
ridicat această casă şi şură a satului, cu cheltuiala slobod crăiescului sat Răşinari”.
Judele satului reprezenta cea mai înaltă autoritate locală în cadrul obştii
săteşti. Judele era ajutat atât de juraţi, care formau un soi de consiliu local, cât şi de
vornicul satului.
Dacă ne imaginăm că era puţin lucru să fii jude sătesc în Răşinari, ne înşelăm.
Judele nu avea doar atribuţii organizatorice şi administrative, funcţionând ca primar
sătesc, ci și competențe mai ample, exercitându-și atribuţiile de judecător ce conducea judecata satului. El se afla în fruntea unui număr restrâns de jurați (până în
secolul al XIX-lea) și al Sfatului mai larg al celor 40 de bărbați bătrâni (inclusiv în
secolul al XVIII-lea). Victor Păcală arată pe de o parte vechimea, iar pe de altă parte
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puterea executivă şi judecătorească a judelui sătesc (fostul cnez din zorii Evului
Mediu), ajutat de juraţi, de bătrânii satului şi de vornicul din Răşinari12.
Juzii, jurații și Sfatul celor 40 de bătrâni erau convocați permanent și invocați
la întocmirea tuturor plângerilor sau actelor juridice civile, fie ele procesuale ori
procedurale, care implicau satul și obștea din Rășinari. Mărturie în acest sens ne oferă
Transmissionales in causa Possesionis Resinar contra Liberam Regiamque Civitatem Cibiniensem 1784 („Transmisionale în cauza posesiunii Rășinariului contra
Orașului Liber Regesc al Sibiului, 1784”), volumul ce adună între coperțile sale toate
actele îndelungatului proces urbarial purtat de acest sat românesc al Mărginimii
împotriva Magistratului orașului Sibiu vreme de o jumătate de veac, între 1735-1784.
Volumul de Transmissionales se păstrează la Muzeul Bisericesc din Casa Episcopală
de la Rășinari, iar prelucrarea documentelor latinești ce îl compun constituie tema
unei cercetări colective efectuate la Institutul de Istorie „George Barițiu” din ClujNapoca13.
Pe la 1572 era în floare conflictul pentru ocuparea şi stăpânirea Răşinariului,
izbucnit între localitățile săseşti Sibiu şi Cisnădie. Încetul cu încetul, Sibiul şi-a
adjudecat câştigul. Totuşi răşinărenii nu s-au lăsat şi, înarmaţi cu vechi hrisoave şi
documente, s-au angajat într-un îndelungat proces urbarial împotriva sibienilor din
capitala Pământului Săsesc. Procesul a durat între anii 1735-1789 şi a adus câştig de
cauză răşinărenilor14.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât în 1786 împăratul Iosif al II-lea a declarat
Răşinariul sat liber crăiesc, scoţându-l definitiv de sub orice pretenţii de stăpânire ale
oraşului Sibiu, iar locuitorii satului nu mai aveau a recunoaşte niciun alt domn, în
afară de principele Transilvaniei, adică însuşi împăratul Austriei15.
Cu mândrie, se menţionează în inscripţie calitatea Răşinariului de „slobod
crăiesc sat”. Nu erau multe asemenea sate libere crăieşti în Transilvania, ba nici oraşe
libere regeşti nu erau decât opt16, căci acordarea statutului de localitate liberă crăiască
de către împăraţii Austriei însemna recunoaşterea unor privilegii importante pe seama
locuitorilor aşezării respective.
În cazul Răşinariului, „dată fiind bogăţia aşezării, nu au lipsit nici incidentele,
mai ales cele cu cetatea Sibiului care încerca să controleze satul. După ce conflictele
au degenerat în bătăi şi încarcerări şi după ce eliberarea răşinărenilor a fost susţinută
inclusiv de Inochentie Micu-Klein, Iosif al II-lea a decis, în 1786, ca Răşinariul să fie
scos de sub stăpânirea sibienilor şi să devină sat liber crăiesc. Şi aşezarea a continuat
să prospere: în prima jumătate a secolului al XIX-lea, condicile vamale indică un
număr de peste un milion şi jumătate de vite transhumante”17.
V. Păcală, op. cit., p. 43-47.
Vasile Rus, Ela Cosma, Procesele Rășinariului contra orașului Sibiu (1735-1784), va
apărea în: „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica”,
tom LVIII, 2019.
14
V. Păcală, op. cit., p. 34-47.
15
David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române,
București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 235.
16
Oraşe libere regeşti în Transilvania medievală şi ulterior erau: Cluj, Braşov, Sibiu, Târgu
Mureş, Bistriţa, Mediaş, Sebeş, Alba Iulia.
17
Mărginimea Sibiului. Prezentare generală, pe site-ul: „Sibiu. Memoria locului – AFCN”,
12
13
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Iar în 1813, deşi prezenta versiunea pretenţiilor istorice ale saşilor sibieni
asupra localităţii, Lucas Joseph Marienburg recunoştea drepturile şi privilegiile de
care se bucura aceasta, atunci când scria despre:
„Răşinari (Reschinár), Picivicus, Städterdorf, un mare sat valah din munţi,
aşezat pe pământul sibienilor până la 1786. În acest an, împăratul Iosif al II-lea l-a
declarat sat liber crăiesc, dându-i un teritoriu (hotar) aparte faţă de oraş, atribuindu-i
şi morile deţinute de oraş, libertatea cârciumăritului, munţii, locurile de păşune
etc.”18.
După cum reiese din inscripţia noastră, Răşinariul şi-a păstrat statutul de sat
liber crăiesc şi la jumătatea secolului al XIX-lea.
Inscripţia mai face referire la cei care în anul 1847 alcătuiau conducerea
obştii săteşti a satului liber regesc Răşinari: judele satului Iacob Ciucean, cel care-şi
construise casa din 1846; patru juraţi: Nicolae Adam, Coman Cioran, Petru Vidrighin,
Aleman Mâţ, alături de vornicul Şerban Băcilă. Se înfăţişează, astfel, numele autorităţilor locale în anii premergători revoluţiei de la 1848 şi, implicit, se confirmă
numele câtorva din cele mai însemnate familii din Răşinari, care şi-au adus o
însemnată contribuţie la dezvoltarea localităţii: Ciucean, Cioran, Vidrighin, Băcilă.
Dacă despre Iacob Ciucean am văzut că se implicase ca jurat sătesc, încă la
1836, în construirea şcolii, iar la 1847 era chiar judele din Răşinari, în schimb juratul
Coman Cioran (1798-1864) aparţinea unui neam de oieri răşinăreni cu genealogie
cunoscută preţ de patru generaţii, începând de la:
1) Aleman Cioran (primul Cioran menţionat documentar, născut pe la 16801685), continuând cu:
2) fiul lui Aleman, Bucur (născut pe la 1710-1715), şi cu:
3) fiul lui Bucur, Coman (născut pe la 1775), tatăl a
4) patru feciori: Şerban, Bucur, Aleman şi Coman II, judele omonim din
1847, el însuşi născut la 1798.
Tocmai Coman Cioran II (junior), judele paşoptist, a rupt tradiţia oieritului
în familie, intrând „în afaceri cu exploatări de păduri şi de diferite negustorii, care de
care mai rentabile, profitând şi de faptul că frontiera cu Ţara Românească era foarte
aproape şi existau mari diferenţe de preţuri, de o parte şi de alta a munţilor” (Ioan
Ciprian Candea). Coman Cioran l-a îndrăgit şi l-a susţinut de la început pe episcopul
Andrei Şaguna, proaspăt sosit în Ardeal şi la Răşinari, ba chiar l-a împrumutat cu cei
2.000 de florini necesari călătoriei acestuia de la Sibiu la Carloviţ pentru a fi sfinţit
episcop. Coman Cioran II a fost multă vreme epitrop casier al bisericii, desemnat de
însuşi Şaguna, iar fiul său omonim, Coman Cioran III, a fost numit de mitropolit în
rândul executorilor testamentului său.
Mai trebuie spus că nici urmaşii judelui Cioran n-au fost mai prejos decât
înaintaşii lor. Un fiu, Şerban, din cei 14 copii ai lui Coman Cioran junior a fost tatăl

http://memoria-locului.ro/Marginimea/prezentare.html.
18
L.J. Marienburg, op. cit., vol. II, p. 249: „Reschinár, Picivicus, Städterdorf, ein großes
walachisches Dorf in den Gebirgen auf Hermannstädter Grund und Boden bis 1786 gelegen.
In diesem Jahre erklärte es Kaiser Joseph II. für ein königliches freyes Dorf, und ließ ihm ein
von der Stadt abgesondertes Gebiet (Hattert) anweisen, auch die von der Stadt gehabten
Mühlen, Weinschankfreyheit, Gebirge und Weideplätze etc. zutheilen”.
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protopopului Emilian Cioran şi bunicul lui Emil Cioran, filosoful19. Preotul Emilian
Cioran s-a aplecat asupra altui neam de mari răşinăreni, evocând Şapte generaţii de
preoţi şi protopopi-profesori din aceeaşi familie: Barcianu, 1699-190320.
La fel de interesant este faptul că inscripţia postamentului, pe care am redato mai sus, vorbeşte despre construirea pe cheltuiala sătească a unei „case şi şuri a
satului”, ceea ce trimite cu gândul la o comunitate locală bogată, puternică, unită şi
cu iniţiativă gospodărească.
Dacă aşa-numita casă a satului juca rolul clădirii centrale a satului, fiind
construită de obşte şi pentru obşte, ce era şura satului? Oare un depozit care să
adăpostească fân, bucate (cereale), vehicule şi unelte agricole? Nicidecum! Şura
satului era locul unde românii ardeleni îşi ţineau hora satului, poate şi nunţi sau alte
evenimente care implicau lumea din sat (Nicolae Edroiu)21. Dacă iniţial am crezut că,
în Răşinari, şura satului s-a amenajat separat şi în spatele casei satului, acum înclin
să iau în considerare formularea expresă a inscripţiei: „această casă şi şură a satului”,
care sugerează că ar fi vorba despre o singură clădire, „casa cu şura satului”22.
5. CASĂ (1850)
Casa din 1850 se află vizavi de turnul cu clopotniţă şi de intrarea în Biserica
„Sfânta Paraschiva” din Răşinari. Este o construcţie masivă, cu parter înalt şi etaj, cu
alura unei clădiri publice. Astăzi adăpostește o casă particulară.
Bănuim că, în timp, faţada impozantă a suferit modificări. Probabil iniţial
avea câte două ferestre de fiecare parte a intrării din stradă, atât la parter, cât şi la etaj.
Astăzi fereastra din stânga jos a fost zidită, la fel ca şi intrarea dinspre stradă, care a
fost înlocuită cu o nişă semicirculară, ca o absidă. La etaj există, şi azi, un balcon mic
sau un bovindou23 cu grilaj, străjuit de patru coloane, pe care se sprijină frontonul.
Uşa sau fereastra centrală, ce dădea în bovindou, a fost de asemenea zidită.
În frontonul triunghiular, ce încoronează faţada clădirii, este inscripţionat
anul 1850.

Pr. Ioan Ciprian Candea, Protopopul Emilian Cioran – o viaţă în slujba Bisericii, în:
„Revista Teologică”, nr. 2, 2009, p. 73-75.
20
Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi şi protopopi-profesori din aceeaşi familie:
Barcianu, 1699-1903, Sibiu, 1991.
21
Conform istoricului Nicolae Edroiu (1939-2018), membru corespondent al Academiei
Române, directorul Institutului „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ce menţiona şura satului
în zona Sângeorz-Băi şi Năsăud (2017).
22
Încă nu am văzut locul exact unde era amplasat iniţial postamentul de piatră din 1847. S-a
dovedit greșită presupunerea mea că postamentul ar fi fost aproape de locul unde se află azi,
ceea ce făcea posibil ca „această casă şi şură a satului” să fie tocmai casa la care mă voi referi
imediat, datată însă nu la 1847, ci la 1850. În cursul vizitei din 20-21 iulie 2019, domnul Ioan
Obârșie, curatorul Bisericii „Sfânta Paraschiva” și al Casei Episcopale din Rășinari, m-a
informat că postamentul nu fusese poziționat inițial în preajma bisericii, ci a fost adus aici de
dincolo de centrul satului, din marginea nord-estică de către Sibiu. Îmi propun ca, la următoarea vizită, să văd locul inițial al postamentului, pentru a putea identifica acea Casă și
Șură a Satului amintite în inscripția din 1847.
23
Bovindou, din bay-window (limba engleză), este un semi-balconaş sau o fereastră construită
în afară, la etajul unei clădiri.
19

481

Fig. 21 – Casă (1850) din Răşinari
Amplasamentul casei din 1850 se află în centrul satului, lângă „Scaunul
bisericii”, în vecinătatea imediată a „Sfintei Paraschiva”, aproape de Școala unde
după renovarea din 1850 a început a funcționa biroul Primăriei, şi aproape de Casa
Episcopală din Răşinari.

Fig. 22 – Frontonul cu datarea casei (1850)
6. CASA LUI ILARIE MITREA (1861)
La intrarea în Răşinari, venind dinspre Dumbrava Sibiului, la şosea, pe partea
stângă se înalţă o casă lungă, mare, pe care o plăcuţă recentă anunţă că:
„În această casă s-a născut generalul medic Ilarie (Bucur) Mitrea (18421904), etnograf şi naturalist în Mexic şi Indonezia, ctitor al muzeului „Grigore
Antipa” din Bucureşti.
Primăria din Răşinari – 1997”.
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Fig. 23 – Casa natală a lui Ilarie Mitrea (1842) din Răşinari
Ilarie Mitrea, alt nume de vază al Răşinariului, s-a născut în 1842 ca fiu de
oieri moţi stabiliţi în Mărginime. A urmat medicina la Cluj, Würzburg, Berlin și
Viena, obţinându-şi apoi doctoratul în medicină şi chirurgie la Würzburg, în 1864.
„După terminarea studiilor a candidat la postul de medic oficial în Rășinari, dar la
concurs a fost favorizat alt candidat” (Ilie Hașieganu). De aceea, a părăsit țara, făcând
cursuri de perfecționare la Viena. Apoi a plecat într-o călătorie în Australia (1865),
fiind primul român care a ajuns în acest îndepărtat continent, şi anume ca medic
chirurg pe vasul „Peter Godefroy”, ce făcea curse între Hamburg şi Brisbane. În 18661867 a fost medic ofiţer în corpul expediţionar austriac, ce fusese trimis în sprijinul
împăratului Mexicului, Maximilian de Habsburg (fratele împăratului Austriei, Franz
Joseph). A petrecut peste 10 luni ca medic militar în Mexic, unde a acordat asistență
medicală atât soldaților din armata austriacă, cât și băștinașilor, aflați într-o stare de
cruntă mizerie și boală. Între timp a întreprins mai multe călătorii în interiorul țării,
de unde a colecționat obiecte de artă populară (ceramică veche, țesături, măști
rituale), multe fiind aduse de el la Rășinari. Se pare că a întreprins și unele investigații
asupra vestigiilor civilizației mayașilor. În ciuda dezastrului suferit de expediția
militară din Mexic, căci însuși împăratul Maximilian a fost prins, judecat și împușcat
de mexicani, la întoarcere Ilarie Mitrea a fost decorat cu o medalie din partea împăratului Napoleon al III-lea al Franţei. După o perioadă petrecută la Viena și în satul
natal, în vara lui 1869 a plecat din nou spre țări depărtate. Între 1869-1894, timp de
25 de ani, Mitrea a activat tot ca medic militar („ofiţer al sănătăţii”), în armata
colonială olandeză din Indonezia, ţară numită pe atunci Indiile Orientale Olandeze.
La Batavia (Djakarta de azi) și, după 1872, în insula Borneo, a fost nu doar medic, ci
și sociolog, etnograf și, mai ales, naturalist. S-a apropiat de băștinași, cunoscându-le
viața, trimițând chiar memorii autorităților colonialiste pentru remedierea condițiilor
grele de trai. S-a căsătorit cu o indigenă și, astfel, a pătruns mai ușor în sânul triburilor
locale, studiindu-le obiceiurile, credințele, muzica, arta. A călătorit și în alte insule,
precum Sumatra, Jawa şi Celebes (Sulawesi), unde a adunat colecții de plante și
animale, ca și de obiecte etnografice, pe care le-a dăruit muzeelor din Viena şi
Bucureşti. O sală din Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” îi poartă
numele, întrucât în 1882 Ilarie Mitrea a făcut o donaţie cuprinzând peste 1.000 de
exemplare de animale, precum insecte, moluște, crustacee, pești, amfibieni, reptile,
dar şi specii rare de păsări şi mamifere, între care maimuţa năsoasă. Colecţia sa
constituie cea mai valoroasă şi mai bogată donaţie oferită muzeului „Antipa” de la
înfiinţarea acestuia până azi. În 1893, după ce a ieșit la pensie, Ilarie Mitrea s-a întors
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în țară, petrecându-și timpul când la Viena, când la Rășinari, și continuând a se ocupa
de de sistematizarea colecțiilor sale, ca și de pomicultură. Ultima sa călătorie a
întreprins-o în cursul anului 1897, în Batavia. S-a stins din viață la Viena în 1904.

Fig. 25 – Corpul medical exFig. 24 – Ilarie pediționar austriac din Mexic.
Mitrea student la Ilarie Mitrea e primul din
Viena
dreapta sus.
Fotografii aflate la Direcția
Județeană Mureș a Arhivelor
Naționale din Târgu Mureș

Fig. 26 – Hilarion Mitrea
in uniforma de general
medic al armatei olandeze

Casa din 1842, în care a văzut lumina zilei Ilarie Mitrea, a fost însă, de fapt,
reconstruită în anul 1861, conform datei înscrise pe acoperişul casei. În zilele noastre
casa particulară a suferit drastice renovări moderne. Nici aici, nici în altă parte nu
funcționează nicio casă memorială Ilarie Mitrea, așa cum s-ar cuveni pentru omagierea valorosului medic și naturalist, explorator și colecționar român.

Fig. 27 – Podul cu data refacerii casei lui Ilarie Mitrea (1861)
Personalitatea acestui rășinărean de excepție, unul din cei mai de seamă
călători români, autorul unei opere de pionierat, a fost evocată, sintetic, într-un
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medalion cuprins de Ilie Hașieganu în volumul său de Figuri mărginene 24 . Ilie
Hașieganu îi citează pe biografii V. Hilt (care a realizat portretul exploratorului Ilie
Mitrea) 25 , E. Pop (care îl analizează pe medicul și naturalistul Ilarie Mitrea) 26 ,
menționând, printre alți biografi, pe „doctorul Culcer” (fără trimitere bibliografică).
La fel de interesantă ca viața lui Ilarie Mitrea e și povestea biografiei sale, realizată
de medicul Alexandru Culcer:
„Un manuscris prăfuit de pe rafturile Direcției Județene Mureș a Arhivelor
Naționale mi-a atras atenția, dar în același timp mi-a produs și o dublă revelație. Un
om cu multiple valențe, Alexandru (Lengyel) Culcer – tatăl poetului mureșean Dan
Culcer, ce se află actualmente stabilit în Franța –, întreprindea pe cont propriu, în
urmă cu mai bine de 40 de ani, cercetări ce-l aveau în centrul atenției pe medicul
militar Ilarie Mitrea. Acribia cu care Alexandru Culcer – el însuși medic ca formație
–, s-a aplecat asupra destinului medicului militar Ilarie Mitrea s-a concretizat într-un
volum dedicat personalității complexe a acestuia. Din păcate Alexandru Culcer nu a
reușit să-și publice volumul ce conține foarte multe și interesante informații și
fotografii, iar plecarea din țară a fiului său a așezat definitiv acest volum nepublicat,
ca dealtfel întregul fond al familiei Culcer, în rafturile Direcției Județene Mureș a
Arhivelor Naționale” (Nicolae Balint)27.

Fig. 28 – Troița lui Pătru Mitrea (1883)
La 1883, probabil în apropierea casei sale, la o răscruce între fosta stradă a
Crucii și Ulița Principală (azi strada Octavian Goga), alt membru al familiei, Pătru
Mitrea, a ridicat o troiță inscripționată pe acoperișul (refăcut din tablă): „1883 P.C.
Mitrea”. Se știe că motivul construirii troiței de către Pătru Mitrea l-a constituit
Ilie Hașieganu, Figuri mărginene, vol. II, Cărturari, îndrumători culturali și economici,
redactori de gazete poporale și calendare, dascăli, memorialiști, călători, artiști, București,
Editura Litera, 1976, p. 40-42.
25
V. Hilt, Ilarie Mitrea și Ion Arsenie, călători în Mexic și Indonezia, în vol. „Călători și
exploratori români”, București, Editura Enciclopedică Română, 1972.
26
E. Pop, Der Arzt und Naturwissenschaftler Ilarie Mitrea, în: „Forschungen zur Volks- und
Landeskunde”, vol. 9, nr. 1, Sibiu, 1966.
27
Nicolae Balint, Călător pe trei continente - Ilarie Mitrea, în: „Cuvântul Internațional.
Săptămânal independent de știri, analize și opinii”, online, 6 iulie 2009, http://www.
curentul.net/2009/07/06/calator-pe-trei-continente-ilarie-mitrea/.
24
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„necazul fiicei sale”. Este singurul monument istoric din Rășinari cu caracter
memorial recunoscut și publicat în Monitorul Oficial din 200428.
7. CASA LUI OCTAVIAN GOGA (ANTE 1881)

Fig. 29 – Casa natală a lui Octavian Goga (ante 1881) din Răşinari
Aproape de centrul satului se află casa natală a lui Octavian Goga. Plăcuţa de
marmură, nedatată, de pe peretele alb al faţadei de la stradă, ne informează că este
vorba despre:
„Casa în care s-a născut la 20 martie 1881 Octavian Goga, poetul pătimirii
noastre”.
La naşterea poetului, în 20 martie/1 aprilie 1881, casa aceasta frumoasă exista
deja, deci momentul construirii ei trebuie plasat anterior.
„Clădirea cu etaj e construită în stil ardelenesc, cu ziduri înalte, parte a casei,
fără grădina interioară și pare să arate exact mediul din care a provenit poetul
pătimirii noastre, cel al clasei de mijloc a românilor din Imperiul Austro-Ungar.
Forma țuguiată a casei, alături de ferestrele mici în cadru de lemn și poarta încastrată
în zid, dau un parfum de secol XIX întregii construcții. Un brad imens, crescut chiar
în curtea casei, completează această impresie”29.

Fig. 30-31 – Curtea casei natale
a lui Octavian Goga
și biblioteca sa din Rășinari
V. Deleanu, A. Stroia, op. cit., p. 41-42 și fotografia de la p. 43. Autorii citează Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 646 bis, din 16 iulie 2004, vol. 3, p. 2143: „Troițele 1883, strada Sibiului,
SB IV m B 12631”.
29
Sibiu – Casa memorială Octavian Goga, Transilvania Misterioasă, Asociaţia Infoturism, în:
http://www.turism-transilvania.ro/location/casa-memoriala-octavian-goga.
28
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De o frumusețe deosebită a construcției exterioare, având o curte largă
înecată în verdeață și în fundul curții filigoria30, cu interioarele adăpostind, în mai
multe odăi, amintiri, obiecte casnice, mobilierul familiei Goga, cărți și reviste din
biblioteca personală a poetului, poate și unele din manuscrisele sale (încă neinventariate), această neașteptată oază de bucurie sufletească îl surprinde pe vizitatorul
Rășinariului.

Fig. 32 – Tinda și biroul din casa lui Octavian Goga
Însă, Casa memorială a lui Octavian Goga nu are, din păcate, un regim
permanent de vizitare. Aflată în proprietatea familiei, de amenajarea și întreținerea ei
s-au ocupat ultimii descendenți: actrița Ilinca Tomoroveanu (21 august 1941-2 mai
2019), soția actorului Traian Stănescu și mama lui Mihai Stănescu din București. Cu
prilejul unor momente marcante din viața satului (precum sărbătoarea „Fiilor Satului
Rășinari” din 20-21 iulie 2019, sau „Zilele Octavian Goga” în primăvara fiecărui an),
însoțit de fiul său, Victor, care îi calcă pe urme, actualul curator și ghid al Casei memoriale, Mihai Stănescu, reușește să câștige inimile vizitatorilor, rememorând viața
și recreând atmosfera de acum un secol a unei familii rășinărene de mare însemnătate
pentru cultura noastră națională31.

Fig. 33 – Urmașii familiei Goga, călăuze printre amintiri
30
31

Filigorie=foișor de lemn.
Fotografiile au fost realizate de autoarea articolului la 20 iulie 2019, la Rășinari.
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*
Casele din Răşinari au un specific aparte. Cele mai vechi, precum Casa
Episcopală din 1710, erau construite din lemn. Apoi, încă din secolul al XIX-lea au
început a fi construite din zid. Multe dintre casele particulare aveau un cat, cu
fundament înalt de piatră, cu loduri32 (storuri) de lemn la geamurile de la stradă şi cu
porţi mari de lemn, încastrate în zid, după model săsesc, iar altele afișau un fronton
triunghiular şi coloane greceşti, impozante. În schimb, clădirile publice (precum
şcoala) aveau două caturi, adică un parter înalt şi un etaj. Aceste case şi clădiri de zid
respiră conştiinţa de sine a caracterului lor falnic, fiindcă – aşa cum am văzut –
stăpânii sau ctitorii lor şi-au gravat pe pereţii de la stradă numele, ori măcar iniţialele,
şi anii de construcţie, dacă nu cumva s-au imortalizat în inscripţii săpate-n piatră.
O ultimă remarcă despre piatra, tăiată mai demult din cele două ape ce curg
prin Răşinari, râul Caselor şi râul Ştezii. Piatra a fost intens folosită de sibieni la
drumuri, la clădirile oraşului şi la alte construcţii, „încât răşinărenii se pot lăuda cu
oarecare dreptate că Sibiul jumătate e clădit din piatra munţilor lor” (V. Păcală)33.
Fireşte că piatra – pusă şi la temelia propriilor lor case şi în uliţele pietruite –, conservă până astăzi impresia fastuoasă a Răşinarului ca „Sat de orăşeni” (Städterdorf),
așa cum l-au perceput și numit vecinii săi sași.

32
33

Loduri, storuri de lemn, din germanul Laden.
V. Păcală, op. cit., p. 9.
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PODOABE SĂSEȘTI DIN COLECȚIA
MUZEULUI ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „VALER LITERAT”
Irina FARAON1
THE SAXONS FINERY FROM COLLECTION
OF FĂGĂRAȘ LAND MUSEUM „VALER LITERAT”
ABSTRACT
The article is divided in five subchapters and presents the Saxon traditional costume,
the finery the Saxons wore, the goldsmith and silversmith artisans who created them, and also
finery from museum’s collection.
The traditional costume is the one which best describes the individuality of an ethnicity. Alongside the edifices and spiritual life, the costumes are a strong element of identity
through which the one who wears it, communicates about himself or herself. The Saxon
garment, together with the finery represent an elegant and subtlety landmark.
Keywords: Saxons, finery, artisans, traditional costume, collection, Făgăraș.

.
I. Portul popular săsesc
Pluralitatea popoarelor și a culturilor s-a format în decursul secolelor. Țara
în care trăiau în decursul secolului al X-lea strămoșii românilor, precum și slavii,
pecenegii și alte grupuri, a fost ingerată în secolele al XI-lea și al XII-lea regatului
medieval maghiar, teritoriul fiind împărțit în comitate, care au fost dominate în evul
mediu și în epoca modernă de nobilimea maghiară.
Cu maghiarii cuceritori a venit și cel mai important popor auxiliar al lor,
secuii, care au fost privilegiați pentru că erau apărători de graniță, țărani înarmați,
care și-au păstrat libertățile și s-au autoadministrat în scaune și districte.
Pentru apărarea și dezvoltarea economică a părților sudice și nord-estice ale
Transilvaniei au fost chemați la mijlocul secolului al XII-lea coloniști din Sfântul
Imperiu Romano-German. Sașii, au venit astfel la chemarea regelui maghiar Geza al
II-lea (1141-1162)2, în cea mai mare parte de pe teritoriul Rin-Mosela, în noua patrie
constituindu-se ca un popor organizat și unitar din punct de vedere social, cultural și
economic3.
Acestora li s-au promis și acordat de regalitatea maghiară drepturi speciale,
îndeosebi libertate personală, autodeterminare și jurisdicție proprie4. De exemplu, cea
mai mare parte din țăranii sași nu au fost supuși la clacă, acest drept apărând în mod
excepțional pe teritoriul Transilvaniei în epoca feudală.
Istoric de artă, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș;
e-mail:irinafaraon@yahoo.com.
2
Adolf Schullerus, Scurt Tratat de etnografie a sașilor din Transilvania, București, Editura
Memoria, 2003, p. 17.
3
Iulius Bielz, Portul popular al sașilor din Transilvania, Sibiu, Editura de Stat pentru
Literatură și Artă, 1956, p. 5.
4
Ligia Fulga, Sașii despre ei înșiși, vol. I, Brașov, Editura Transilvania Express, 2008, p. 11.
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Pentru această populație s-a folosit numele de „Saxones” sau „hospites
Theutonici” (oaspeți germani), mai întâi în cancelaria regatului, apoi și în documentele vremii. Acestora li s-au alăturat de-a lungul timpului negustori, nu numai din
marile orașe germane (cum ar fi membrii unor familii de patricieni importante,
precum Haller sau Lemmel), ci și din Italia de nord (familia Bardi din Florența).
Aceștia toți au adus valori și idei care au îmbogățit nu numai regiunea culturală
săsească, ci și cea generală a Ardealului.
Din punct de vedere economic sașii au fost cei care au mijlocit circulația
mărfurilor dintre Occident și Răsărit, profitând de pe urma comerțului de tranzit. Ei
au înviorat transferul cultural datorită faptului că negustorii lor n-au importat din
Europa Centrală și de Vest numai produse meșteșugărești, ci și cărți, iar din Orient nu numai
produse, ci și metode de producție a meșteșugurilor5 . De asemenea ei și-au trimis ucenici și
calfe prin lume, de unde au adus noi experiențe și
influențe în Ardeal.
Astfel, condițiile economice, formarea
unui gust local, precum și înrâuririle străine, au
determinat o dezvoltare diferită în ținuturile locuite de sași. Această evoluție este favorabilă şi în cazul portului popular săsesc.
Costumul popular este astfel cel care descrie individualitatea unei etnii. Alături de edificii și viața spirituală, portul este un puternic element identitar și o expresie
a valorilor și rânduielii lumii tradiționale. Ca orice costum, el este un artificiu prin
care cel care îl poartă comunică despre sine. Veșmântul săsesc este un costum somptuos, bogat în broderii și podoabe, armonios cromatic și bine croit. Acest caracter al
portului este determinat de contactul cu orașul, de materiile prime întrebuințate la
confecționarea lui, de produsele fabricate, adaptate la trebuințele practice și la gustul
țăranului și de piesele provenite din rândul naționalităților conlocuitoare6. Multiplele
varietăți de port depind însă și de vârstă, anotimpuri, ocazii și ceremonii tradiționale,
statutul în comunitate. Preluând și adaptând elemente din vestimentația occidentală,
populația săsească şi-a creat o lume bazată pe eleganță și rafinament7.
Portul popular săsesc era diferit în satele din Ardeal8, în unele zone fiind
încărcat prin materiale mai bogate (împrejurimile Sibiului), sau a devenit mai colorat
(ca în zona Bistrița).
Legătura trainică dintre popor și port s-a păstrat veacuri de-a rândul, portul
fiind ales de către comunitatea satului și nu de către un individ izolat. Tineretul din
toate straturile sociale făcea parte din fraternități („Bruderschaften” și „Schwesternschaften”), care păstrau vechile tradiții. Cei căsătoriți erau organizați în vecinătăți
(„Nachbarschaften”). Aceste organizații au avut o influență decisivă asupra unității
portului 9 . Ele au hotărât croiala și culorile diferitelor piese de port (după vârstă,
Ibidem, p. 16.
I. Bielz, op. cit., p. 10.
7
Veșminte, podoabe săsești și reprezentările acestora în pictura vremii, Catalog de expoziție,
Muzeul Național Cotroceni, București, 2015, p. 5.
8
A. Schullerus, op. cit., p. 70.
9
I. Bielz, op. cit., p. 6.
5
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împrejurimi, pentru sărbători și doliu). Astfel, în ceea ce privește portul de sărbătoare
s-a stabilit un echilibru între clasele sociale, între cei înstăriți și cei mai săraci.
Există în costumele săsești piese foarte vechi, de inspirație medievală și
renascentistă, prin care se înrudesc cu costumul zonelor de origine (Flandra, Luxemburg): mantaua încrețită („Krauser/Kroner Mantel”) din blană neagră, cămașa cu
încrețitură din jurul gâtului, cingătoarea cu reliefuri metalice, paftaua de pe piept
(„Heftel”), cilindrul de catifea purtat pe cap („Borten”), anumite feluri de învelire a
capului (spre exemplu, la Viscri se păstrează până astăzi cel mai vechi tip de
împodobire). Toate articolele vestimentare erau lucrate cu pricepere la războiul de
țesut sau în cazul celor înstăriți erau comandate la meșteri vestiți. Îmbrăcămintea
sașilor se remarcă și datorită splendidelor broderii, cusute manual, cu migală și
răbdare. Broderiile erau realizate în culori primare (roșu, albastru, galben, negru), pe
piele, postav sau pânză de bumbac, in și cânepă, toarse și țesute în casă10.
Portul săsesc a păstrat atât piesele de îmbrăcăminte de tradiție țărănească, cât
și elemente care au fost preluate din costumul burghez de la oraș. Odată cu înflorirea
economică a meșteșugarilor, organizați în bresle la oraș, a crescut și șansa de a purta
veșminte mai bogate. Țăranii care mergeau să învețe meserie în oraș își înființau
modeste ateliere când se întorceau în satele lor. Ei aduceau moda și gustul orășenesc
pe care le adaptau, astfel că încet s-a renunțat la realizarea în casă a obiectelor de
port11.
După modelul orașelor germane, precum Dresda, Mainz, pentru a marca
statutul social deosebit, patriciatul săsesc a impus în secolele XVII-XVIII regulamente de îmbrăcăminte. Sunt cunoscute astfel de regulamente în mai multe orașe
săsești: Rupea (1665); Brașov (1673, 1677, 1690, 1693, 1732); Sibiu (1689, 1752,
1766); Bistrița (1714, 1780); Orăștie (1723); Mediaș (1767)12. În regulamentul de
îmbrăcăminte emis în anul 1732 de Magistrul Brașovului se prevedea ca materialele
scumpe și de import (catifea, mătase, dantele) să fie rezervate exclusiv clasei
superioare a patricienilor. Numai ei și familiile lor aveau permisiunea de a purta
podoabe din aur și argint. Cetățenilor obișnuiți și locuitorilor din zonele limitrofe
orașului le era permis să își confecționeze haine numai din materiale autohtone din
in și postav, fiindu-le interzise cu desăvârșire materialele lucioase, mătasea sau
podoabele din aur, argint sau pietrele semiprețioase.
Regulamentul emis în anul 1752 de Magistrul orașului Sibiu, reglementa
modul în care populația orașului avea voie să se îmbrace în funcție de clasa socială
din care provenea. Cu acest prilej, locuitorii Sibiului erau diferențiați în nouă clase
sociale13. În regulament erau precizate pentru fiecare clasă în parte articolele vestimentare și accesoriile care se cuveneau a fi purtate. Pentru că erau foarte greu de
respectat prevederile acestuia, în anul 1760 a fost emis unul nou, mult mai sintetic și
moderat. Moda vremii dovedește însă că toate încercările de a opri cheltuielile
exagerate ale populației pe obiecte de lux s-au dovedit a fi zadarnice.
Mihaela Kloos Ilea, Portul tradițional săsesc, în: https://povestisasesti.com/, accesat:
11.12.2018.
11
Ligia Fulga, op. cit., vol. II, p. 225-226.
12
Camelia Neagoe, Accesorii și podoabe în costumul de azi, în: „etno. Braşov.ro”, nr. 7-8,
2016, Brașov, p. 77.
13
Veșminte..., Catalog de expoziție, p. 5.
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Dezbaterile pentru o nouă reglementare a ținutei au fost reluate la Viena, în
anul 1766, când breslașii au încercat să promoveze textilele locale, dar împărăteasa
Maria Tereza a interzis acest gen de regulament, ceea ce a determinat încheierea
epocii recomandărilor stricte în privința garderobei.
Dispariția regulamentelor de îmbrăcăminte și modernizarea veșmintelor
urbane, sub influența apuseană, a favorizat răspândirea podoabelor din costumul
patricienilor în zonele rurale14, la categorii cărora le erau inaccesibile până atunci.
Astfel, paftaua de piept, cingătoarea cu paftale, acele pentru voal, vor fi preluate
uneori într-o formă simplificată de către săsoaicele din zona rurală, ca accesorii la
portul de sărbătoare15.
Acest fenomen a făcut ca podoabele, altădată realizate de meșterii aurari sași
din metale prețioase și pietre semiprețioase, să fie comandate acum meșteșugarilor
care lucrau cu materiale mai ieftine – alamă, sticlă colorată.
II. Costumul săsesc
În ceea ce privește copiii, nu există o
modă specifică acestora. Până la vârsta de 5-6
ani îmbrăcămintea consta dintr-o rochie lungă și
un șorț, pe care le purtau peste o cămașă, după
care treceau la o vestimentație asemănătoare cu
a părinților, în funcție de categoria socială din
care proveneau. Dintre piesele de îmbrăcăminte
ale copiilor, căciulițele, aduse în Ardeal din
patria de origine, se deosebeau printr-un amănunt, astfel: „cea a băieților, era croită din cinci
părți, unite deasupra capului într-un nod, pe când
cea a fetițelor este alcătuită dintr-o parte de
mijloc și două părți laterale, însăilate și împodobite în partea de sus cu o pănglicuță”16.
O altă caracteristică specifică fetelor era
bentița, purtată la început de toate fetele, iar mai apoi
doar de cele mai mici. Aceasta, de aceeași culoare cu
panglicele, era legată în fundă deasupra capului.
Astfel de căițe de culoare roșie cu flori multicolore
purtau fetele până la confirmare.
Prin comparație cu veșmintele săsoaicelor,
bărbații aveau costume mai simple, în general în albnegru, dar și mai colorate, în funcție de regiune, evidențiate de chimir sau haina de deasupra, împodobită
cu broderii colorate. În general sașii purtau pe cap
pălărie rotundă, lucrată din pâslă, cu o panglică neagră
de catifea cu margini albe înguste17. La tineri această
panglică putea fi desprinsă. Iarna se poartă căciula
Radu Popica, Portretele patriciatului săsesc, Brașov, Muzeul de Artă Brașov, 2014, p. 7.
I. Bielz, op. cit., p. 9-10.
16
A. Schullerus, op. cit., p. 83-84.
17
I. Bielz, op. cit., p. 16.
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neagră din blană de miel. În unele sate se purta până la sfârșitul secolului al XIX-lea
o căciulă de postav de culoare albastră, roșie sau neagră, având o bucată cât o palmă
cu blană de jder sau de dihor. La gât aveau o cravată specifică din catifea neagră
brodată cu fire de aur și cu mătase colorată, peste cămașa albă din bumbac cu
marginea superioară a gulerului neîndoită și cu dantelă croșetată, cu mijlocul încins
cu un șerpar. Pantalonii negrii erau strânși pe picior, băgați întotdeauna în cizme
negre, înalte. Peste cămașă se purta vestă sau cojoc de piele.
Haina de sărbătoare din timpul verii era „dolmanul”, o zeghe de lână, închisă,
tăiată pe corp și împodobită la guler și mâneci cu broderii. Iarna, la biserică, se purta
blana, împodobită frumos.
Altă haină bărbătească era cojocul îmblănit și încadrat la guler și pe margini
de jur împrejur cu blană neagră și cusături.
În ceea ce privește femeile, în funcție de
vârstă, statut sau de ocazie, existau mai multe tipuri
de costume, fiecare cu straiele și podoabele sale.
Fetele tinere, confirmate, purtau pe cap o tocă înaltă,
cilindru din catifea neagră, „Borten”, căptușit în
interior cu stofă sau mătase colorată 18 , scoasă în
evidență de panglicile colorate (sau negre în timpul
doliului), prinse cu ace în partea din spate, ce atârnau
până la tivul rochiei. O altă panglică multicoloră se
înfășura în jurul capului, pe sub cilindru, iar capetele
atârnau pe spate sau pe piept. Femeile măritate
purtau capul acoperit cu o velitoare, „cârpă de cap
Bockelung”, prinsă cu ace, de obicei folosindu-se
două perechi de ace mai mari și două mai mici19. Uneori acele în număr mai mare se
prind în jurul capului, formând o coroană, și erau realizate din materiale prețioase
pentru populația orășenească mai înstărită sau din alamă, sticlă și rareori argint pentru
populația rurală. Femeile mai în vârstă poartă în mod tradițional pe cap o căiță,
„Haube”, cu catifea neagră bogat împodobită cu broderii, cu motive florale colorate
și cu mărgele sau pietre, legată sub bărbie, tot cu panglici brodate ce curgeau pe spate.
În partea superioară se purta o cămașă din pânză de cânepă sau in lucrată în casă sau
din pânză de bumbac cumpărată, scurtă duminica sau în zilele de sărbătoare ori lungă
până la glezne în restul timpului, peste care se purta pieptarul înfundat, cambrat cu
ornamente bogate în funcție de regiune sau vestă din țesătură de stofă de culoare
închisă sau de catifea cu motive multicolore și broderii în fir de aur. Peste fustele
largi din stofe colorate diferit se poartă șorțul, „Harras”, cusut cu măiestrie, în trei foi,
pe care se regăsește adesea numele celui care îl poartă și anul în care a fost cusut 20,
alături de motive brodate în negru și fire de aur sau în galben. Femeile în vârstă purtau
șorțuri negre împodobite cu motive de aceeași culoare. În unele zone atât fetele, cât
și femeile se acopereau și cu o manta neagră, „Krauser Mantel”, creață, fără guler și
mâneci21, cu cute dese, lucrată în postav de culoare neagră, în formă de pelerină. În
Ibidem.
Ibidem, p. 9.
20
Mihaela Kloos Ilea, op. cit..
21
I. Bielz, op. cit., p. 14.
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alte părți se folosea un cojoc pelerină alb, „Kirschen”, brodat cu ornamente colorate
și inserții la margini din blană de veveriță, mânz sau alte feluri de blană de culoare
maro.
Revendicându-se dintr-o tradiție occidentală, vestimentația săsească înseamnă eleganță, măiestrie și culoare. Deși tradiția portului și a realizării costumului
popular este pe cale de dispariție, sunt zone în care se încearcă păstrarea și reînvierea
meșteșugului confecționării de costume populare.
III. Podoabe săsești
Un loc deosebit în cadrul portului îl ocupă bijuteriile. Piesele de podoabă,
cele mai multe de proveniență central europeană, în special vieneză, au avut un
puternic impact decorativ. Obiectele din argint, uneori aurite, cu pietre prețioase sau
semiprețioase, relevă diversitatea de tehnici de prelucrare folosite: turnare, ciocănire,
ajurare, filigran.
Cele mai importante piese de podoabă erau: paftaua purtată pe piept
(„Heftel”), cordonul sau cingătoarea cu paftale („Spangengürtel”) și acele pentru
prins vălul („Bockelnadel”). Acestea au ajuns în țară mai cu seamă după dispariția
portului național orășenesc22, pe la finele secolului al XVIII-lea, menținându-se în
portul țărănesc din generație în generație până în zilele noastre.
Paftaua este cea mai veche piesă de podoabă săsească. Este rotundă, din aur
sau argint aurit, cu pietre prețioase, semiprețioase, email sau perle 23. Ea se poate
urmări în timp, de la fibula germanică din secolul al XI-lea, plăsmuită în formă de
zone concentrice și care poate fi socotită ca predecesoarea paftalei transilvănene.
Paftaua se poartă prinsă pe o bază de catifea, care se leagă la gât și era realizată prin
turnare și cizelare, iar mai târziu prin metaloplastie.
Cordonul era realizat din piele, lat de 4-5 cm, îmbrăcat în catifea roșie sau
neagră, cu un galon din fir metalic24, pe care sunt prinse rozete de argint cu pietre
semiprețioase în vârf. Paftalele de argint aurit sau din alamă sunt decorate în stilul
Renașterii sau al Barocului. Capetele cordonului sunt prevăzute cu închizători
(„Vorgeschmeide” sau „Senkel”), lucrate sau turnate și care uneori au formă de șarpe
sau delfin25.
Tot de podoabele portului mai țin și acele de prins voalul, ce serveau la
fixarea cârpei de cap. Ele pot fi din argint aurit, decorate cu email, pietre prețioase
sau semiprețioase (agat, turcoaz)26. Sunt frecvente și acele de prins voalul din alamă
cu montură de sticlă șlefuită, mai ales la găteala capului mireselor săsoaice.
Toate aceste podoabe, simbol al bogăției celor ce le purtau, erau realizate la
început de meșteri aurari și argintari, iar mai târziu au ajuns să fie comandate meșteșugarilor care lucrau cu materiale mai ieftine – alamă și sticlă colorată.
IV. Breslele aurarilor din Sibiu și Brașov
Informațiile documentare despre meșteșugarii și meseriile orașelor din
Transilvania s-au păstrat de-abia de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în care rezultă
Ibidem, p. 9.
Horst Klusch, Siebenbürghische Goldschmiedkunst, Sibiu, Editura Honterus, p. 7.
24
Camelia Neagoe, op. cit., p. 80.
25
Ibidem.
26
Minerva Nistor, Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni, în: „Cumidava”, VI,
Brașov, 1973, p. 227-243.
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că meșteșugurile existente satisfăceau nevoile zilnice ale populației din localitățile
respective. Alături de alte câteva informații documentare din aceeași perioadă,
existența meșteșugurilor orășenești în secolul al XIII-lea este atestată și de diverse
urme materiale și de obiectele ajunse până la noi. Aceste meșteșuguri trebuie să fi
existat și în Sibiu, capitala regiunii colonizate de sași. Numărul acestor meserii va
crește pe parcursul secolului al XIV-lea, ajungându-se astfel până la 25 de meserii27,
printre care iau avânt și meseriile artistice, pe măsura sporirii luxului și a pretențiilor
de comoditate ale orășenilor.
Primul document care atestă existența unei bresle la Sibiu este un contract de
vânzare-cumpărare din anul 1367, în care primăria orașului dovedește cumpărarea de
către breasla argăsitorilor de piei a unei mori de scoarță.
În a doua jumătate a secolului al XIV-lea, par a fi din ce în ce mai apreciați,
ajungând să ocupe diferite funcții politico-administrative.
La începutul secolului următor, între anii 1413-1415, este amintit ca primar
al Sibiului, Jakob Goldschmidt, al cărui nume reprezenta meseria sa.
Cu toate acestea și văzând bogăția în metale prețioase a Transilvaniei, este
de mirare faptul că nu este menționată existența unei bresle a meșteșugarilor aurari
în regulamentul breslelor din anul 1376. Până la apariția primelor statute ale breslelor
de aurari din Transilvania (cele mai vechi păstrate datând din ultimul sfert al secolului
al XV-lea), activitatea lor este atestată atât documentar, cât și prin operele lor. Cât de
apreciați erau meșterii aurari sași ne-o dovedește și documentul din anul 1433, prin
care domnitorul moldovean Iliaș acordă vamă liberă negustorilor care vindeau
obiecte din aur și argint. Mulți meșteri originari din Sibiu şi-au dobândit o mare faimă
în regiunile în care s-au stabilit.
Cel mai vechi statut ale unei bresle a aurarilor este cel al breslei din Cluj,
datând din 12 iulie 1473, fiind redactat pe pergament, fiind și primul statut redactat
în limba germană și nu în latină, ca până atunci. Din acest statut reiese că breasla
aurarilor din Sibiu era mai veche decât cea clujeană28, deoarece se face precizarea că
în cazul apariției unor conflicte între membrii breslei, care nu se puteau aplana pe
plan local, să se facă apel la breasla din Sibiu. Primul statut păstrat al breslei aurarilor
din Sibiu este regulamentul din anul 1494, care a fost legat la începutul registrului de
angajări a ucenicilor. Cinstiții și înțelepții meșteri ai întregii bresle a aurarilor din
Sibiu au hotărât „scrierea obiceiurilor și regulile breslei lor, asemenea celor vechi,
care au fost găsite fragmente cu fragmente, să le aibă orașul și țara spre folosință și
stimă”29.
Din acest statut reies clar și funcțiile pe care le avea breasla, aceea de
organizare a unei producții de calitate, care implică și o bună organizare a muncii în
interiorul breslei, preocuparea și asigurarea unui ajutor social efectiv pentru membrii
breslei, funcția religioasă, precum și funcția de pregătire și de apărare a orașului în
caz de război. Cu toate că breasla, care număra aproximativ 30 de membri spre
sfârșitul secolului al XV-lea, nu se numără printre primele patru bresle din oraș, era
una dintre cele mai bine văzute, membrii săi jucând un rol activ în conducerea
Daniela Dâmboiu, Breasla aurarilor din Sibiu între secolele XV-XVII, Sibiu, Editura
Hermannstadt, 2008, p. 25.
28
Ibidem, p. 34.
29
Ibidem, p. 35.
27
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orașului: „de exemplu Niocolaus aurifabert a fost ales în perioada 1467-1470 în
funcția de primar”30.
Obligativitatea ștanțării siglei de meșter pe piesele lucrate în atelierele argintarilor transilvăneni apare pentru prima dată exprimată într-un document redactat
la Buda. La 27 ianuarie 1504, din ordinul regelui Ladislau al II-lea, breasla aurarilor
sibieni, care se mândrea că avea mai mulți membri și mai mult de lucru decât oricare
altă breaslă din Transilvania, pentru a înlătura suspiciunile legate de calitatea argintului prelucrat și din dorința de confirmare a bunului ei renume, înaintase regelui o
cerere de noi reglementări care să fie aduse statutului breslei. Regele a confirmat
privilegiile cerute, cu convingerea că noile reglementări aduceau câștig nu numai
aurarilor din Sibiu, ci vor fi un exemplu şi pentru alte bresle, iar de produsele lor de
calitate vor beneficia toți locuitorii regatului său.
Cu timpul, în paralel cu comenzile curții principelui pentru diferite obiecte
de argint care urmau să fie trimise cadou către Poartă sau curtea regală, au crescut și
cererile patriciatului și ale familiilor înstărite din oraș. În testamentul din anul 1505
al Ursulei Paulin, văduva unui meșter argintar, printre proprietățile sale numeroase și
materiale scumpe lăsate moștenire, sunt menționate: „cingători aurite, o pafta,
precum și numeroase mărci de argint pentru cruci și potire”31.
Pentru contracararea concurenței din ce în ce mai mare a aurarilor străini s-a
făcut simțită nevoia adăugării de noi articole în regulamentul breslei, adoptat în 21
ianuarie 1514. După o perioadă cu evenimente tulburi și calamități naturale (ocuparea
Sibiului de către trupele regelui Ioan I Zapolya, în 1539, epidemia de ciumă din 1531
și inundațiile din 1533), în anul 1539, la inițiativa aurarilor sibieni, au fost adoptate
noi regulamente de funcționare, prin care se renunța la articolele nefavorabile și
nefolositoare din statutele anterioare.
Pentru a reglementa neajunsurile acestuia, au fost adăugate diferite completări în 1539 și în 1560, la întâlnirile uniunii breslei aurarilor. Tendințele de limitare
a concurenței și de îngrădire a accesului în breaslă, adoptate în acești ani, au atins
punctul culminant în anii 1573-1576.
La începutul secolului al XVII-lea aurarii au avut mult de suferit datorită
faptului că plata pentru lucrările executate la comanda principilor se făcea cu mare
întârziere 32 . Sărăciți și descurajați, mulți meșteri aurari au ajuns să nu mai fie
interesați de efectuarea unor lucrări de calitate. Astfel s-au înregistrat nemulțumiri și
cereri de tragere la răspundere pentru calitatea muncii prestate. În a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, situația breslei aurarilor s-a îmbunătățit prin efortul depus de
membrii săi. Testamentele unor patricieni din acestă perioadă reliefează și un număr
mare de obiecte de podoabă și bijuterii executate de aurarii sibieni.
Alături de aurarii sibieni, în Transilvania un rol deosebit l-au avut și meșterii
aurari din Brașov, a căror prezență este atestată încă din secolul al XIV-lea. În secolul
al XV-lea au fost identificați 16 membri, în timp ce pe parcursul secolului următor
au activat 89 de aurari. Creșterea numărului de membri care practicau acest meșteșug

G. Saiwert, Chronologische Tafel, p. 211-212. Vezi notele 102 şi 106, 121, p. 254.
Daniela Dâmboiu, op. cit., p. 41.
32
Ibidem, p. 57.
30
31
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va atrage în mod firesc și reorganizarea breslei33. Astfel breasla aurarilor din Brașov
își reînnoiește statutele în anul 1511.
Nici un membru al breslei nu avea voie să practice meșteșugul în Moldova,
Țara Românească sau în Secuime, să vândă sau să împrumute uneltele unei persoane
din afara breslei, să folosească aur furat sau să falsifice monede. Aceste reguli au
asigurat breslei un standard de calitate înalt, dar și un monopol al prelucrării metalelor
prețioase34.
Asemenea sibienilor, meșterii brașoveni lucrau o varietate de obiecte, atât
pentru curțile voievodale, cât și pentru păturile avute din Transilvania, biserici sau
boieri de peste Carpați. Dintre sortimentele de obiecte amintim potire, pocale, pahare,
podoabe și bijuterii.
Între timp comenzile au crescut, iar atelierele aurarilor s-au înmulțit, chiar
dacă numărul meșterilor care aveau activitate în același timp nu era foarte mare (între
7 și 20); pe tot parcursul secolului al XVII-lea la Brașov au avut activitate aproximativ 180 de meșteri. După intrarea Transilvaniei sub administrația habsburgică,
activitatea breslei aurarilor intră în declin35. Noua politică fiscală impusă de Viena se
dovedește a nu fi favorabilă pentru aurarii transilvăneni, favorizând comerțul liber în
ceea ce privește producția manufacturieră. Mai mulți meșteri aurari din Transilvania
se refugiază în Țara Românească, iar alții lucrează clandestin pentru domnii și
boierimea de peste munți.
Treptat, pe parcursul secolului al XVIII-lea numărul celor care practicau
acest meșteșug era de 76 în Brașov, în timp ce numărul celor de la Sibiu scade cu o
medie de 10-15 persoane36. Soarta breslelor din Brașov și Sibiu va fi aceeași cu a
tuturor breslelor meșteșugărești din Transilvania, fiind desființate în 1872. O parte
din ele au fost transformate în cooperative meșteșugărești, locul meșterilor aurari
fiind luat de bijutieri.
V. Podoabele săsești din Colecția de artă a Muzeului Țării Făgărașului
„Valer Literat”
Colecția de artă a muzeului cuprinde un număr de 728 de piese. Printre
acestea se găsesc și câteva piese de referință pentru istoria prelucrării metalelor
prețioase din Transilvania, adevărate capodopere ale genului, executate în marea lor
majoritate de meșterii din acest areal.
Printre obiectele deținute în patrimoniul nostru muzeal se găsesc sfeșnice din
argint și alamă, pahare de cristal (cu sau fără picior), piese de mobilier, ceasuri,
obiecte de cositor, tăvi, cești și farfurii din alamă, broșe (2/2 sec. XVII-sec. XVIII),
obiecte din faianță și porțelan, oglinzi ovale din cristal venețian (2/2 sec. XIX) și
oglinzi baroce (sec. XVIII), stampe și lucrări grafice, gravuri, picturi în ulei, acuarele,
precum și o colecție de statui a sculptorului Virgil Fulicea.
Alături de toate acestea, un rol deosebit îl dețin și obiectele de podoabă săsești
care au intrat în patrimoniul nostru. Astfel muzeul deține: două paftale, una de argint
(1901) şi a doua din argint aurit (2/2 sec. XIX); cordoane săsești, în număr de șapte,
Camelia Neagoe, op. cit., p. 81.
Documente privind istoria orașului Brașov, vol. IX, Documente de breaslă 1420-1580,
Brașov, Editura Aldus, 1999, p. 93-96.
35
I. Bielz, op. cit., p. 31-37.
36
Daniela Dâmboiu, op. cit., p. 60.
33
34
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toate fiind datate în secolul al XIX-lea, precum şi un număr de 36 ace de păr din
secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Alături de acestea, pe parcursul anului trecut patrimoniul nostru a fost îmbogățit cu noi obiecte de podoabă săsești: un cordon săsesc
(de la începutul secolului al XIX-lea), trei paftale, dintre care una din secolul al XVIIlea și două din secolul al XVIII-lea, precum și un număr de cincizeci și unu de ace de
păr, toate datate din secolul al XVIII-lea. Aceste obiecte, alături de piesele de port
popular săsesc deținute de muzeu descriu individualitatea acestei etnii şi reprezintă o
expresie a valorilor și rânduielii lumii tradiționale.
Pafta, nr. inv. A-339
- Datare: a doua jumătate a sec. al XIX-lea;
- Material: argint aurit;
- Atelier : transilvănean, Brașov;
- Formă: rotundă (tip germanic);
- Descriere: suprafață circulară, realizată pe două
straturi, baza având motive decorative florale
metalice, bordură de filigran, trei monturi de
sticlă colorată roșie (grena) și șase din sticlă albă înconjurate de ornamente albastre.
Centrul este bombat și decorat cu o piatră roșie (grena) mai mare și trei mai mici.
Cordon săsesc, nr. inv. A-110
- Datare: sfârșit de sec. XIX-început de sec. XX;
- Material: argint aurit;
- Atelier: european;
- Descriere: format din douăzeci și una de piese
dreptunghiulare, unite între ele prin zale metalice,
alternând două modele: unul are central piatră din
sticlă albastră, înconjurat de opt pietre mai mici
albastre și maro, iar celălalt cu model metalic în
filigran, având central o piatră albă. Catarama este
decorată de asemenea floral, cu o piatră albastră înconjurată de opt mai mici albastre
și maro.
Cordon săsesc, nr. inv. A-338
- Datare: a doua jumătate a sec. al XIX-lea;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean, Brașov;
- Descriere: catifea vișinie, peste care este
aplicată o țesătură cu fir metalic și opt galoane (bumbi) circulari, din argint aurit, pe
două straturi, împodobite cu sticlă colorată
roșie (grena) – șase bucăți și șase pietre
albe. Capetele cordonului sunt prevăzute cu
cheutori („Vorgeschmeide” sau „Senkel”), cu ornamente metalice turnate, împodobite cu pietre din sticlă roșie (grena) și albă.
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Cordon săsesc, nr. inv. A-149
- Datare: sec. al XIX-lea;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean, Sibiu;
- Descriere: catifea roșie, peste care este
aplicată o țesătură cu fir metalic și treisprezece
galoane (bumbi) circulare, având în vârf pietre de sticlă roșie și verde, care alternează,
realizate din argint aurit. Capetele cordonului
sunt prevăzute cu cheutori (Vorgeschmeide sau Senkel), care prezintă ornamente
metalice turnate.
Cordon săsesc, nr. inv. A-150
- Datare: sfârșit de sec. XVIII-început de sec.
XIX;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean, Braşov;
- Descriere: catifea vișinie, peste care este aplicată o țesătură cu fir metalic și zece galoane
(bumbi) circulare, având în vârf pietre de sticlă
roșie și maro, care alternează, din argint aurit.
Capetele cordonului sunt prevăzute cu cheutori (Vorgeschmeide sau Senkel), care prezintă ornamente metalice turnate.
Cordon săsesc, nr. inv. A-633
- Datare: sfârșit de sec. XVIII-început de sec.
XIX;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean, Braşov;
- Descriere: catifea vișinie, peste care este
aplicată o țesătură cu fir metalic și doisprezece
galoane (bumbi) circulari, având în vârf pietre de
sticlă roșie și albastre care alternează, din argint
aurit. Capetele cordonului sunt prevăzute cu
cheutori (Vorgeschmeide sau Senkel), care prezintă ornamente metalice turnate.
Ac de păr săsesc, nr. inv. A-657
- Datare: secolul al XIX-lea;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean;
- Descriere: formă circulară, margine cu fir metalic
răsucit, iar central prezintă o piatră mare vișinie.
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Ac de păr săsesc, nr. inv. A-656
- Datare: sfârșit de sec. XVIII;
- Material: argint aurit;
- Atelier: transilvănean;
- Descriere: formă de floare, cu petale formate din
trei sticle roșii și trei bumbi, montate pe un disc din
alamă și un pistil cu o a patra sticlă roșie montată în
vârf, înconjurată de pietre albastre și așezată pe o
montură metalică.
Ac de păr săsesc, nr. inv. A-101
- Datare: sfârșit de sec. XIX;
- Material: alamă și sticlă;
- Atelier: transilvănean;
- Descriere: Formă de floare, cu petale formate din
trei sticle roșii și trei bumbi montate pe un disc din
alamă și un pistil cu o a patra sticlă roșie montată
în vârf, înconjurată de patru ornamente în formă
de floare din metal și sticlă verde. Lipsă un bumb
metalic.
Ac de păr săsesc, nr. inv. A-259
- Datare: secolul al XIX-lea;
- Material: alamă și sticlă;
- Atelier: transilvănean;
- Descriere: formă de floare, cu petale formate
din patru sticle roșii și patru fâşii metalice, montate pe un disc din alamă și un pistil cu o altă
sticlă roșie montată în vârf, înconjurată de mici
petale albastre .
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FURCI DE TORS DIN SUDUL TRANSILVANIEI
Aurel DRAGNE1
QUENOUILLES DU SUD DE LA TRANSYLVANIE
RÉSUMÉ
L'ornement et la typologie de la quenouille sont detaillés minutieusement dans cette
étude. Les chercheurs ont remarqué un grand répertoire original de motifs ornementaux et
décoratifs. A ce sujet-ci, on peut distinguer des motifs géométriques, floraux, phytomorphes,
porteurs de symboles. On a mis en évidence, de même, les techniques de création, la realisation de l’ornement, la structure du champ decoratif et son symbolisme.
Le présent ouvrage renferme la spécificité des quenouilles provenant des communautés roumaines, saxones du sud de la Transylvanie, à la suite des donnations et
acquisitions récentes.
Mots-clés: quenouille, collection etnographique, typologie, symbolistique, ornement.

Furca de tors, cât și fusul, constituie două dintre cele mai vechi unelte
întrebuințate în procesul de obținere a firelor, în urma prelucrării fibrelor textile (in
și cânepă) sau a celor de origine animală (lâna).
De la apariția ei, în neoliticul timpuriu, și până în prezent furca de tors nu a
suferit modificări majore din punct de vedere funcțional: rolul ei este acela de a
susține caierul, înlesnind munca torcătoarei.
Artistic, a cunoscut însă în evoluția sa forme diverse, de la primitivul băț
bifurcat (lat. furca), până la creații deosebite, de pildă furca cu aripi, măiestrit lucrată
de tinerii păcurari din Mărginimea Sibiului spre a fi oferită în dar logodnicelor.
Într-un studiu anterior dedicat furcilor de tors deținute în patrimoniu de către
Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”2, am propus o tipologie a acestora în arealul
făgărășean3. Cu acest prilej s-au identificat cinci tipuri: 1. furca de tors cu coarne sau
cornițe; 2. furca de tors cu patru sau mai multe laturi decorate prin crestare; 3. furca
de tors cu aripi; 4. furca de tors cu tijă plată; 5. furca de tors cu tijă lungă și suport.
Ele aparțin celor două grupe categoriale: furca cu tijă scurtă ori furca purtată la brâu
sau la subsuoară – care formează corp comun cu torcătoarea –, specifică populației
românești, și furca cu tijă lungă – detașată de torcătoare –, utilizată preponderent în
comunitățile maghiare și săsești din Transilvania4.
Muzeograf, doctor în istorie, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș; e-mail:
aureldragne@yahoo.com.
2
Aurel Dragne, Furci de tors din patrimoniul Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat”,
în: „Acta Terrae Fogarasiensis”, VII, Făgăraș, Editura Negru Vodă, 2018, p. 558-574.
3
Țara Făgărașului, popular Țara Oltului, constituie o regiune etnografică bine individualizată,
care cuprinde localitățile din depresiunea omonimă, dintre Munții Făgărașului și Valea Oltului,
de la sud de Racoș până la Turnu Roșu (Valer Butură, Etnografia poporului român, ClujNapoca, Editura Dacia, 1978, p. 42.).
4
Aurelia Diaconescu, Furca de tors. Unealtă, simbol și obiect de artă populară, Cluj-Napoca,
1
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Am urmărit totodată să evidențiem difuziunea acestor tipologii în arealul
menționat, cunoscută fiind specificitatea celor trei subzone etnografice – vădită
îndeosebi la nivelul portului – ale Țării Oltului: Avrigului, Făgărașului și Perșanilor5.
Pentru zona centrală, constituită din localitățile grupate în jurul Făgărașului,
precumpănitoare este furca de brâu, îndeosebi arhaicul tip denumit „furcă cu coarne
sau cornițe”. În realizarea ei, o parte a ramurilor de pe tijă au fost păstrate, fasonate
și răsucite înspre propriul ax, cu rol atât funcțional – suport pentru caier –, cât și
estetic.
În extremitatea răsăriteană, în localitățile Părău, Comăna, Veneția și
Cuciulata predomină tipul „furcii de tors a cărei tijă prezintă patru laturi decorate prin
crestare”. Uneori piesele sunt prevăzute la bază cu un suport. E cunoscută ca „furcă
închistrițată”.
Din păcate, muzeul nu are înregistrate în patrimoniu furci de tors care să
provină din extremitatea apuseană a Țării Făgărașului. Am fost astfel constrânși să
folosim exclusiv informația oferită de sursele publicate. Acestea consemnează pentru
zona Avrigului o tehnică specifică de realizare a decorației: înainte de a fi crestat,
lemnului furcii îi este conferit un colorit aparte, obținut prin afumare6.
Realizarea unei tipologii este însă anevoioasă, chiar riscantă, dat fiind faptul
că nu dispunem de suficiente piese și surse care să ne ofere informații complete sau
cel puțin satisfăcătoare. Astfel identificarea și analiza unor furci de tors inedite nu e
doar binevenită, ci constituie o necesitate.
De la redactarea ultimului studiu dedicat furcilor de tors aflate în colecțiile
sale, muzeul făgărășean a avut șansa de a-și îmbogăți patrimoniul cu alte 12 piese
valoroase, care se adaugă celorlalte 22 de exemplare deja publicate.
Din cele 12 furci de tors, una a intrat în patrimoniu ca urmare a unei donații
(Fig. 1), iar celelalte provin din colecția Szöcs (Fig. 4-13). Din păcate, la cele din
urmă nu avem nicio evidență primară care să conțină date referitoare la zona etnografică, datare, proveniență, proprietar anterior etc. O analiză succintă relevă faptul
că una dintre piese prezintă caracteristicile furcilor de tors specifice Țării Oltului (Fig.
4-6). Celelalte 10 sunt specifice comunităților săsești din sudul Transilvaniei.
În pofida unui decalaj de aproximativ două decenii, primele două piese
analizate (Fig. 1, Fig. 4) prezintă numeroase similitudini în privința tehnicilor de
producere, a modalității de realizare și dispunere a decorației, a simbolisticii.
Din punct de vedere al formei, ele pot fi încadrate categoriei largi a furcilor
de tors cu tijă plată7.

Editura Mega, 2012, p. 18-19.
5
Cornel Irimie, Portul popular din Țara Oltului. I. Zona Făgăraș; II. Zona Avrig; III. Zona
Perșanilor, în: „Caiete de artă populară”, 1958.
6
D. Comșa, Din ornamentica română. Crestături în lemn, reeditare după Album de crestături
în lemn, 1909, în: „Transilvania”, Sibiu, 1979, text introductiv de Rodica Fota, p. 3.
7
Autorii unui catalog de artă populară românească considerau că varietatea de forme și
decorație a furcilor de tors este atât de mare, încât e posibilă o tipologie a acestora pe regiuni.
Ei clasificau furcile de tors din spațiul românesc în două categorii: rotunde și plate (Tancred
Bănățeanu, Paul Petrescu, Boris Zderciuc, Arta populară în România, București, Editura
Meridiane, 1964, p. 42).
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Prima dintre piese (Fig. 1), provine din Sâmbăta de Jos, localitate situată în
zona centrală a Țării Făgărașului. Nu avem niciun temei să ne îndoim de faptul că și
cea de a doua furcă (Fig. 4) ar aparține tot zonei etnografice a Țării Oltului.
Ca tehnici de producere se evidențiază cioplirea și traforarea, iar dintre cele
de realizare a decorației vopsirea, crestarea și incizia.
Câmpul ornamental al pieselor e alcătuit cu precădere din motive geometrizate și stilizate. Elementul ornamental dominant e triunghiul care, prin intermediul
unei compoziții armonios structurate, formează motive complexe, precum dreptunghiul, rombul sau rozeta solară.
Principiile fundamentale care stau la baza compozițiilor sunt verticalitatea și
simetria. Decorația impresionează prin migală și regularitate. Alternanța motivelor
conferă câmpului ornamental spațialitate, armonie, distincție și sobrietate.
Inserarea de oglinzi în casete dedicate, vopsirea furcilor înainte sau după
crestare accentuează efectul artistic al compozițiilor. Albastrul vinețiu specific,
folosit în trecut cu precădere în zugrăvirea caselor și a interioarelor țărănești din
Mărginime și Făgăraș, e o imitație a celui mediteranean, receptat și adoptat de păstorii
transhumanți ardeleni în peregrinările lor balcanice.
În realizarea decorației, motivele geometrizate și cele liber desenate se întrepătrund organic. În categoria celor din urmă se regăsesc atât elemente ornamentale
fitomorfe, cât și simbolic-religioase.
Prin ornamentica sa, furca de tors constituie depozitarul unui tezaur de
înțelesuri și simboluri străvechi. Însemnele crestate și incizate ne descoperă nu doar
valențe artistice, ci relevă un limbaj al sensurilor și valorilor pe care noi astăzi nu îl
mai putem percepe în totalitatea și deplinătatea sa.
Ghirlanda florală în glastră (Fig. 6) poate fi asociată motivului străvechi al
pomului vieții. Prin verticalitate și simbolismul îngemănat, furca de tors poate fi
asemuită arborelui sacru reprezentând, metaforic, calea dintre Cer și pământ, sacru și
profan. În acest cadru crucea și rozetele astrale figurate în vârful furcilor de tors pot
fi asociate Paradisului. Ele întruchipează Masa Raiului, temă reprezentativă în
iconografia populară, cât și Sânurile lui Avraam, motiv de sorginte biblică, veterotestamentară. Crucea încununează cu semnul biruinței calea unei vieți ce nu e
întotdeauna lipsită de griji și încercări, dar pe care omul, călător prin această lume, e
dator să le asume și depășească prin muncă, asceză, modestie și practica virtuții.
Complexitatea compoziției și acuratețea reprezentării denotă măiestria
creatorului popular, dublată de un rafinat simț artistic, dovedit prin realizarea unor
piese remarcabile, parte dintre ele unicat. Acestea poartă amprenta inconfundabilă,
marca artizanului: sunt semnate, inițialele meșterului, comanditarului sau ale fetei
îndrăgite căreia îi era dedicată furca regăsindu-se crestate în lemn, alături de datare
și scurte orații.
Această practică e firească, întrucât între uneltele specifice industriei casnice
tradiționale, furca de tors se detașează ca piesa cu cea mai mare încărcătură simbolică,
fiind prezentă atât în riturile de inițiere feminină, cât și în ceremonialuri de trecere,
de pildă nuntă-căsătorie sau înmormântare.
Furca de tors ce are ca proveniență localitatea Sâmbăta de Jos a fost dăruită
în 1949 de către Dumitru Șuteu soției sale Eugenia (Genica) Șuteu, bunica pe linie
paternă a doamnei Laurenția Blendea, moștenitoarea piesei. Stau mărturie anul și
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inițialele „S.G.” incizate pe furcă (Fig. 2-3). Fiul lui Dumitru, Virgil Șuteu, căsătorit
cu Olimpia Ilare, a fost un iscusit tâmplar, moștenind probabil de la tatăl său iscusința
și aptitudinile tehnice de prelucrare a lemnului.
Piesă de o rară frumusețe și deosebită valoare, cealaltă furcă de tors (Fig. 4)
impresionează prin acuratețea reprezentării și a ingeniozității de care dă dovadă
creatorul popular în mărturisirea dragostei și afecțiunii față de persoana iubită.
Se recurge la metafora versificată care, crestată pe una dintre fețele furcii
(Fig. 5), redă un lirism de o fină sensibilitate și candoare, ce capătă înspre final
accente nostalgice:
„SUVENIREA DE LA MINE ESTE O FLOARE DIN TRECUT / I.
CARE ÎN EA SE AMINTEȘTE CÂT DE BINE NEAM AVUT / V.”.
Textul se încadrează organic în câmpul ornamental, atât prin măiestria redării
caracterelor, ca parte a decorației, cât și a relației cu motivul floral reprodus pe latura
opusă (Fig. 6). Plantă din genul Myosotis, cu peste 50 de specii, floarea de nu mă
uita e redată cu naturalețe și rafinament. Dacă etimologic numele florii provine din
limba franceză, atestat încă de la 1532 – „Ne mʼoubliez pas” –, ca sens denumirea e
în strânsă legătură cu spațiul german. Aici era obiceiul ca fetele să poarte la piept
aceste flori – germ. Vergissmeinnicht –, a căror culoare era asemuită albaștrilor ochi
ai iubiților.
Caracterele „N; I; UM; T; A/U; A”, discret incizate ca parte a motivului
floral, amplasate în două registre delimitate de axa ondulatorie a tulpinii, au valoare
de criptogramă. Decriptate, acestea relevă un abil joc al sensurilor, descoperind nu
atât numele florii – NU MĂ UITA –, cât înțelesul simbolic și valoarea sentimentală,
ca năzuință a tinerilor de eternizare a iubirii.
Alte două însemne care apar pe furcă sunt „V” și „I”. În suită, „VI” sunt
crestate pe fondul închis de la baza furcii, fiind astfel mai bine evidențiate. Le regăsim
și la sfârșitul celor două versuri, de această dată, în ordinea citirii, inversate: „I.; V.”.
Ele trebuie înțelese ca inițiale ale numelor celor doi îndrăgostiți.
Tipologic, piesa aparține mijlocului secolului trecut. Indicii de o mai mare
acuratețe în privința datării sunt oferite de modalitatea în care sunetul „î” este
reprezentat în text (ÎN; CÂT), autorul furcii fiind deprins cu regulile de scriere impuse
de normele ortografice dintre 1932 și 1953.
Cele zece piese săsești aparțin categoriei furcilor de tors cu tijă lungă. În
funcție de modelul adoptat în realizarea lor, piesele pot fi grupate ca furci cu tijă de
secțiune octogonală, pătrată, circulară și de formă tetraedrică.
Doar două dintre exemplare mai păstrează suportul original de susținere,
constituit dintr-o placă traforată în lemn, cu trei sau patru picioare, în care era înfiptă
tija furcii. Celelalte fie nu au fost prevăzute, fie suportul s-a desprins și pierdut.
Tehnicile vechi precum cioplirea și crestarea sunt folosite mai rar. Noile
procedee, traforarea, geluirea-rindeluirea, șlefuirea și strunjirea denotă gradul mai
înalt de calificare al artizanului în prelucrarea lemnului. Cu siguranță, mare parte
dintre aceste piese au fost produse de meșteri specializați în această branșă, în cadrul
unui atelier. Acest fapt e și mai evident în ornamentica furcilor, realizată aproape în
exclusivitate prin vopsire și pictare, cu motive și tehnici specifice mobilierului pictat
tradițional săsesc. Sunt folosite cu precădere motivele fitomorfe, florale și simbolice.
Între acestea se detașează cele deja consacrate: laleaua și pomul vieții.
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Un singur exemplar dintre furcile de tors are tija de secțiune octogonală (Fig.
7). Ea se distinge prin vechime, cromatică, decorație și simbolism.
Datarea furcii poate fi cu ușurință coborâtă până la cumpăna secolelor XVIIIXIX. Piesa a fost realizată prin cioplire, crestare și incizie, elementele ornamentale
ale decorului fiind figurate cu deosebită măiestrie în relief.
Registrul cromatic se evidențiază prin rafinament și sobrietate: tija furcii, de
fond brun-închis, e delimitată în registre, prin intermediul liniilor orizontale și oblice
de culoare albă.
Motivul floral dominant este Floarea reginei, germanul Edelweiss (în traducere literală nobil și alb), care, reprezentat în jumătatea superioară, conferă piesei
distincție aristocratică.
Plantă a înălțimilor, floarea de colț simbolizează puritatea, noblețea sufletească, dragostea profundă și atașamentul. Escaladând înălțimi ce s-au dovedit uneori
fatale, bărbații culeg această floare, ca act de bravură și curaj, spre a o oferi ființei
iubite, într-un distins gest de devoțiune.
Un alt motiv cu bogată încărcătură simbolică este mărul, reprezentat pe
verticala furcii de tors în multiple ipostaze: arbore în stare vegetală, inflorescență și
fruct (Fig. 8).
Prin capacitatea de regenerare, de reînnoire și rodire periodică, mărul este
asociat, alături de brad, pomului vieții și arborelui sacru. Dacă bradul e o alegorie a
tinereții masculine, mărul îngemănează un simbolism asociat cu fecunditatea
feminină8.
Mărul-fruct constituie unul dintre cele mai vechi simboluri erotice:
rotunjimile lui amintesc conturul sânului de fată, iar roșeața sa se asociază rumenelei
obrajilor 9 . „A dărui și a primi mărul, remarcă cercetătorul Romulus Antonescu,
constituie actul simbolic al încredințării dragostei fără rezerve, iar consumarea
mărului de către tineri devine simbol al împărtășirii iubirii”10.
Furcile de tors de secțiune pătrată (Fig. 9-11) și cele tetraedrice (Fig. 12)
împărtășesc nu doar aspectele legate de funcționalitate, dar și cromatica și decorul.
Acestea nu au fost prevăzute cu un suport spre a fi așezate pe podea. În schimb,
porțiunea mediană a tijei, atent aleasă ca centru de greutate al piesei în poziție ușor
aplecată este special prelucrată, înlesnind prinderea și transportul. În timpul lucrului,
furca era așezată cu baza pe podea și susținută de picioarele torcătoarei11.
Mare parte a furcilor de secțiune pătrată sunt datate 1880 (Fig. 9), 1890 (Fig.
10) și 1900 (Fig. 11).
La furcile de formă tetraedrică, tija este împărțită în registre delimitate prin
ample excizii (Fig. 12).

R. Antonescu, Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești, disponibil on line:
http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-SimboluriCredinte-Traditionale-Romanesti.pdf, p. 411-412.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Reprezentarea grafică a femeilor torcând în șezătoare de către Trude Schullerus e ilustrativă
în acest sens. Imaginea e reprodusă în volumul Sașii despre ei înșiși, coord. Ligia Fulga, vol.
1, Brașov, Editura Transilvania Expres, 2008, p. 126.
8
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Piesele ornamentale circulare din vârful tijei sunt frecvent realizate prin
procedeul strunjirii. Uneori sunt înlocuite de elemente simbolice, ca de pildă focul,
transpus plastic prin intermediul flăcării. În acest caz, furca tetraedrică poate fi
asemuită unui obelisc, îngemănându-și simbolismul cu cel al focului ce sălășluiește
în profunzimile ființei prin simțământul de iubire. E o metaforă de glorificare a iubirii
înalte, statornice, dublată de înțelepciune, purificare și iluminare, ca parte a aspirației
spre transcendent și eternizare.
Suplețea și grația sunt trăsături definitorii pentru furca rotundă, a cărei tijă e
sensibil mai lungă și subțire decât a celorlalte piese (Fig. 13). Baza furcii, traforată în
lemn, reproduce frecvent motive simbolice, ca de pildă inima, centru moral, intelectual și emoțional al ființei.
Remarcabila valorificare editorială – Sașii despre ei înșiși –, datorată
efortului recuperator al specialiștilor de la Muzeul de Etnografie Brașov surprinde,
prin complexitatea abordării, și informații valoroase în privința furcilor de tors. În
localitatea Meșendorf nu se produceau furci pictate, ci variante mai simple 12 . În
schimb, la Viscri a funcționat un centru renumit pentru realizarea acestora. Până la
mijlocul secolului al XX-lea aici a activat tâmplarul Hamrodi, ce lucra pe bază de
comenzi. În trecut era obiceiul ca a treia zi de Crăciun feciorii să ofere fetelor furci
de tors frumos împodobite13. Fetele care nu primeau furcă, dar își doreau o piesă
deosebită, erau nevoite să-și cumpere.
Atât furcile de tors specifice populației românești, cât și cele săsești nu își
reduc caracteristicile la factorul de utilitate. Analiza relevă deopotrivă valori estetice
și simbolice: ornamentația pieselor exprimă specificul cultural al fiecărei etnii. „În
ansamblul unei arte plastice populare, afirma Nicolae Dunăre, ornamentica alcătuiește un document etnografic de o importanță asemănătoare cu a folclorului
literar, a muzicii populare, a graiului și altor fenomene culturale și sociale specifice.
Prin acest document se relevă multiplele căi de dezvoltare materială și spirituală,
precum și de exprimare artistică ale unui popor”14.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Furcă de tors, Țara Oltului, 1949.
Fig. 2 – Furcă de tors, Țara Oltului, 1949. Detaliu datare.
Fig. 3 – Furcă de tors, Țara Oltului, 1949. Detaliu inițiale.
Fig. 4 – Furcă de tors, Țara Oltului (?).
Fig. 5 – Furcă de tors, Țara Oltului (?). Detaliu text.
Fig. 6 – Furcă de tors, Țara Oltului (?). Detaliu motiv floral.
Fig. 7 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei.

Ibidem, p. 252. Anna Gooss, localnică intervievată de Ligia Fulga referitor la furcile de tors,
răspunde: „Furcile astea se făceau în Viscri, nu la noi. La noi nu se făceau cu flori”. La
întrebarea dacă furcile erau dăruite fetelor de către feciori, Ana Gooss afirmă: „Care o avut
da. Care nu, o cumpărat dacă o vrut să aibă furcă frumoasă”.
13
Ibidem, p. 127-127.
14
Nicolae Dunăre, Ornamentică tradițională comparată, București, Editura Meridiane, 1977,
p. 21.
12
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Fig. 8 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei. Detaliu motive simbolice.
Fig. 9 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei, 1880.
Fig. 10 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei, 1891.
Fig. 11 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei, 1900.
Fig. 12 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei.
Fig. 13 – Furcă de tors săsească, sudul Transilvaniei.
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ESTE MARCEL DUCHAMP
CEL MAI IMPORTANT ARTIST DIN ISTORIE?
Sorin OANE1
IS MARCEL DUCHAMP THE MOST IMPORTANT ARTIST IN HISTORY?
ABSTRACT
Marcel Duchamp (1887-1968) was a critic of conventional art and his visions were
quickly adopted by a group of artists who during the First World War fled to Switzerland and
joined a „anti-art”. He is, however, the ready-made father in painting, but also sculpture,
using banal objects that gave them titles that had nothing to do with their usual use. Readymade, as an idea and practice, reduced to zero any aesthetic doctrine and virtuosity of
execution.
Keywords: Marcel Duchamp, ready-made, L.H.O.O.Q., The fountain, anti-art, Nu
descendant un éscalier, Bicycle Wheel, Paisaje fautif, Etant donnés.

Marcel Duchamp mai important decât Picasso... Un academician francez,
Jean Clair, declara, în 2014, într-un interviu publicat în suplimentul cultural al
cotidianului Le Figaro, cǎ Marcel Duchamp este un artist mai important decât
Picasso. Apropo, Picasso este considerat astăzi cel mai mare artist al secolului al XXlea. De ce este Picasso cel mai mare artist al secolului al XX-lea? În 1907, Picasso
pictase „Domnișoarele din Avignon”. Cu acest tablou, pentru prima oară în istorie,
un pictor rupea într-un mod clar cu arta bazată pe perspectivă (ori perspectiva lineară
guverna pictura încă din Renaștere, ea fiind, în fapt, singura modalitate corectă de
redare a spațiului!). Marea revoluție a picturii secolului al XX-lea a fost împotriva
perspectivei lineare. Cubiștii au oferit însă modalități de a arăta simultan, în două
dimensiuni, planurile variate ale aceluiași obiect. Adică au transformat o pictură 3D
într-una 2D. Dar tot 2D fusese și arta bizantină. Doar că ceea ce făcea Picasso era un
fenomen invers, distructiv, de reducere a 3D la 2D. „Pe vremuri – spunea artistul –,
picturile avansau către desăvârșire în etape. Fiecare zi aducea ceva nou. O pictură
era o sumă de adăugiri. În cazul meu este o sumă de distrugeri”2. Aici este, în fapt,
esența cubismului. Criticii de artă credeau că o altă revoluție artistică (de fapt, o
involuție) nu mai poate fi. S-au înșelat. Aici intervine Marcel Duchamp. Cine a fost
Duchamp?
Marcel Duchamp (1887-1968) a fost un artist francez (cetățean american din
1955). Făcea parte dintr-o familie de artiști. Bunicul lui era pictor. Tatăl său, notarul
Justine Isidor Duchamp a avut 6 copii, din care 4 au devenit artişti (Raymond
sculptor, iar Marcel, Suzanne şi Jacques Villon pictori). Marcel este un autodidact, el
nefăcând niciodată o școală de pictură, în sensul clasic al cuvântului. Iar opera sa se
Profesor, doctor în istorie, Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Râmnicu Vâlcea; email: oanesorin@yahoo.com.
2
Daniel Boorstin, Creatorii, vol. II, București, Editura Meridiane, 2001, p. 397.
1
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rezumă la câteva lucrări. Nu a fost un mare pictor, nici un mare sculptor, ci un genial
incitator la revolte artistice, un anarhist al artei, un formidabil „instigator cultural”.
În prezent, Duchamp este considerat un pionier al tuturor mişcărilor artistice moderne
(pop art, op art, neodadaism, cinematism, happening etc.). Astăzi există chiar un
premiu francez pentru creativitate artisticǎ care îi poartǎ numele. Duchamp moare în
octombrie 1968 şi este îngropat la Rouen (Franţa). Pe piatra de mormânt este gravat
acest epitaf: „De altfel, întotdeauna mor alții”3. Artistul a vrut să practice paradoxul
până la sfârșit.
Dar artistul francez nu fost un anarhist, un instigator cultural, de la început.
Să îi urmărim, pe scurt, evoluția artistică.
PE DRUMURI UMBLATE (1912-1915)
Duchamp începe să picteze cu adevărat prin 1908. Timp de patru ani (19081912) realizează tablouri în diferite stiluri: impresionist, futurist, fovist, dadaist,
cubist sau cinetic. Dar, din 1912 încep „experimentele” sale artistice. Duchamp face
acum trei lucrări interesante:
1) „Nud coborând o scară”. În 1912, la 25 de ani, Duchamp realizează „Nud
coborând o scară”, tabloul fiind inspirat de o poezie a prietenului său, Jules Laforgue.
Pictura aceasta este echivalentul a ceea ce astăzi ar fi o fotografie stroboscopică:
imaginile se suprapun succesiv pentru a crea un sentiment de mișcare. Duchamp a
crezut însă că a realizat o pictură cubistă și s-a prezentat cu ea la Salonul
Independenților de la Paris (12 martie 1912), dar cubiștii i-au respins opera
considerând-o... futuristă. Artistul s-a simțit profund jignit, mai ales că mulți dintre
cei din comisia de jurizare îi erau buni prieteni. Dar, de fapt, jigniți erau ceilalți: a)
cubiștii pentru că urau nudurile și obiectele în mișcare – căci, în acest caz, obiectul
nu putea fi redat din mai multe perspective; b) pictorii tradiționaliști, care iubeau
nudurile, dar nu puteau admite „fărămițarea” acestuia în multiple planuri; c) iar
publicul larg ura această lucrare pentru că nu vedea pe pânză nici un nud și nici nu
putea spune dacă nudul este de femeie sau de bărbat – un indiciu, are penis4.
În 1915, profitând de faptul că a fost declarat inapt pentru serviciul militar
(insuficiență cardiacă) – în condițiile în care izbucnise Primul Război Mondial –,
Duchamp și-a luat lucrarea și a plecat cu ea la New York. Încurajat de achiziționarea
tabloului său de către un celebru cuplu de colecționari americani, Louise și Walter
Arensberg, s-a lăsat expus la Philadelphia Museum of Art. Un critic a scris în New
York Times (publicație cu mare autoritate într-ale artei), că „Nudul care coboară scara
pare o explozie la o fabrică de rumeguș...”. Sentința era dură, iar experimentul futurist
a încetat.
2) „Mireasa dezbrăcată la piele de către flăcăi”. În 1913, Duchamp face o altă
lucrare interesantă. Este vorba despre „Mireasa dezbrăcată la piele de către flăcăi”.
Sunt două panouri de sticlă conectate, ca două ilustrații ce trebuiesc văzute împreună.
În partea superioară, chipurile, ar fi o mireasă, care așteaptă să se întâlnească cu nouă
burlaci frustrați, aflați pe panoul de jos, care arată ca niște bujii. Ei încearcă să
dezbrace mireasa folosindu-se de un mecanism, asemănătoar unui motor electric în
Paul Ioan, Scara coboară un nud, în: „Magazin”, din 9 martie 2011, online, http://www.
magazin. ro/content/view/8479/7/.
4
Elisabeth Lundy, Viața secretă a marilor artiști: tot ce nu ți-au spus niciodată profesorii
despre marii pictori și sculptori, București, Editura Art, 2018, p. 224.
3
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doi timpi. Duchamp a lucrat la aceasta operă până în 1923. Titlul final a fost „Marea
sticlă”. Originalul este afișat acum în Muzeul de Artă din Philadelphia, dar există și
replici ale operei la Stockholm, Tokyo și Londra. Lucrarea este realizată din resturi
de diferite materiale, cu foițe de plumb și fire electrice... Deci, era mai curând o
lucrare dadaistă, în care femeia era trasă spre înălţimi de imaginaţia ei, iar bărbații
trași în jos de instinctele lor. Experimentul dadaist s-a oprit aici.
3) „Bicicleta”. În anul 1913, aflat încă la Neuilly (Franța), Duchamp
realizează „Bicicleta”, adică fixează o roată de bicicletă cu furcile în sus pe un taburet.
Deoarece roata putea fi învârtită, acest artefact reprezintă unul dintre cele mai
timpurii exemple de artă cinetică. Duchamp nu i-a conferit niciodată calitatea de artă.
Pentru el a fost vorba despre o ... distracție.

Nud coborând o scară, Mireasa dezbrăcată la piele de către flăcăi
și Bicicleta (primele două se afla la New York, ultima la Paris,
la Muzeul Național de artă modernă. În poza din dreapta se vede și artistul)

REVOLUȚIA READY-MADE (1916-1920)
În 1916, Duchamp realizează „Uscătorul de sticle”... Uscătorul de sticle (sau
„Rackul”, mai pe englezește) lui Duchamp era un obiect metalic folosit pentru a usca
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sticlele recent spălate. Este primul ready-made din istorie (însă francezul va elabora
termenul și conceptul teoretic al artei ready-made ceva mai târziu). Ready-made-ul
este denumirea în engleză pentru „lucrurile gata-făcute”, cărora Duchamp le conferea
funcția de opere de artă5.
De fapt, acest prim ready-made din istorie a fost creat... de la distanță. Mai
precis, din New York, unde Duchamp se afla în exil, din 1915. Astfel, în decembrie
1916, el i-a trimis o scrisoare surorii sale, Suzanne Duchamp, prin care i-a cerut să ia
uscătorul de sticle din atelierul său (care se găsea acolo din 1914), și să pună pe el
semnătura artistului. Uscătorul nu a fost modificat în nici un fel, ci pur și simplu
semnat cu numele artistului. Mai fuseseră câteva cuvinte scrise pe marginea lui, dar
ele au fost uitate de Duchamp și, în consecință, sunt necunoscute de către posteritate.
Originalul a fost aruncat la gunoi de sora artistului în 1917, după ce Marcel Duchamp
s-a mutat în Statele Unite!
Dar, un uscător de sticle putea fi înlocuit! Și astfel, artistul fotograf Man Ray,
după ce a cumpărat un alt uscător, a pozat o nouă versiune a acestuia în 1935. Și acest
rack a fost aruncat la gunoi. Dar, în 1959, Muzeul MoMa din New York a decis să
îl onoreze pe Duchamp cu o expoziție. Conducerea muzeului i-a cerut lui Man Ray
să expedieze rackul din 1935, în lipsa acestuia, să cumpere un altul de la Grand
Bazarul (l'Hôtel de Ville) din Paris, magazinul care a furnizat și primul rack. Ceea ce
Man Ray a și făcut. Noul „uscător de sticle” fost cumpărat apoi de Robert Rauschenberg pentru 3 dolari(!). Dar, spre disperarea fanilor americani ai lui Duchamp, el nu
era semnat6. Șansa a făcut ca această deficiență să fie depășită. Jasper Johns (și el
un mare artist american, dar care atunci era și iubitul lui Rauschenberg), l-a invitat pe
Duchamp în atelierul său și i-a cerut francezului să-l semneze. Și astfel, uscătorul de
sticle cumpărat de Man Ray în 1959 a fost semnat de Duchamp la începutul anului
1960. Artistul nu a putut să-și amintească inscripția originală. În locul ei el a scris:
„Imposibil pentru mine să-mi amintesc fraza originală MD/Marcel Duchamp/1960”.
56 de ani mai târziu, Fundația „Robert Rauschenberg” a vândut acest obiect Galeriei
„Thaddaeus Ropac” din Paris.

Uscătorul de sticle
Nadjie Laneyrie-Dagen, Pictura: Din tainele atelierelor, București, Editura Rao, 2005, p.
204.
6
Thibaut Wychowanok, The crazy story of Marcel Duchamp`s „Bottle rack” the very first
readymade, în: „Numero”, 7 dec., f.a., online în: https://www.numero.com/en/art/readymade-marcel-duchamp-Robert-Rauschenberg-Foundation-taddhaeus-ropac#_.
5
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„Fântâna” – cel mai absurd și mai nebun produs artistic al secolului. În anul
1917, Marcel Duchamp realizează cel mai instigator ready-made al său, pisoarul
numit „Fântâna”. Este cea mai cunoscută operă a sa. În 2004, pisoarul lui Duchamp
a fost declarat cea mai influentă opera de artă a secolului al XX-lea. Evident,
pisoarul original a dispărut aruncat la gunoi. Dar, după 1950, Duchamp a autorizat
mai multe copii, în total ajungându-se la 11, împrăștiate acum în muzee sau colecții
particulare (puteți vedea una dintre ele, de exemplu, la „Tate Modern” din Londra).
„Fântâna” era o recunoaștere a faptului că industria biruise arta. „Sculptura”
era ...gata-făcută. Nici un artist nu mai făcuse ceva asemănător. Cum poate un simplu
pisoar, așa cum întâlnim în orice toaletă de bărbați, să capete atâta importanță? Nu
era cu nimic modificat, pictat, spart, desenat sau orice altceva. Era doar un banal...
pisoar. Totuși, acest banal pisoar joacă un rol esențial în artă și a schimbat felul în
care ne raportăm la un obiect artistic. Cum a început totul?
Incredibila poveste a postmodernismului a început la New York într-o dupăamiază liniștită din anul 1917. Statele Unite tocmai se pregăteau să intre în război.
Tot acum, trei bărbați s-au întâlnit să ia masa și să schimbe opinii cu privire la o
expoziție importantă care urma să fie organizată la New York. Cei trei erau: pictorul
Joseph Stella, colecționarul de artă Walter Arensberg și artistul Marcel Duchamp.

Duchamp și Joseph Stella. În a doua poză este Walter Arensberg
Joseph Stella (1877-1946), era un imigrant italian. Stilul și subiectele sale
artistice s-au schimbat frecvent pe parcursul carierei. Imaginile sale artistice despre
America industrială au avut însă mare succes. Stella a fost responsabil pentru
aducerea futurismului în Statele Unite și a fost o figură de frunte în mișcarea
„precizionistă”, în creștere între anii 1920-1930.
Walter Arensberg era cel care l-a sprijinit pe Duchamp în toate încercările
sale artistice, din momentul în care acesta a pus piciorul în Statele Unite (mai târziu,
Arensberg avea să devină obsedat de povestea templierilor și de faptul că Francis
Bacon a scris, de fapt, operele lui Shakespeare).
Marcel Duchamp și-a anunțat acum prietenii că dorea să depună o lucrare la
salonul Societății Artiștilor Independenți din New York – care susținea că ar accepta
orice lucrare de artă, atâta timp cât artistul plătea taxa de înscriere. După ce au făcut
ceva conversație de voie în timpul unui prânz agreabil, cei trei au decis să meargă
împreună la J.L. Mott Ironworks, un furnizor de materiale pentru instalatori, din 118
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Fifth Avenue. Duchamp a cumpărat de acolo un pisoar, l-a semnat cu denumirea „R.
Mutt, 1917”, și l-a înscris la Salon cu numele de „Fântâna”.
„Fântâna” generează cea mai importantă discuție despre artă din istorie...
George Bellows, un pictor respectat și, altminteri, mare admirator al lui Duchamp, sa revoltat. El a spus că nu poate expune așa ceva într-o galerie, în primul rând pentru
că obiectul este indecent. Arensberg i-a atras, însă, atenția că atâta vreme cât autorul,
R. Mutt, și-a plătit contribuția, trebuie luat în considerare. „Vrei să spui că, dacă near trimite cineva o balegă de cal lipită pe o pânză ar trebui să o expunem?” – întrebase
Bellows. „Mă tem că da”, i-a răspuns Arensberg. Consiliul de administrație al
Societății a respins „Fântâna” pe motiv că nu era o adevărată operă de artă. Ea a fost
intenționat uitată în spatele unuia dintre panourile despărțitoare. Duchamp, care era
și el membru al Consiliului de administrație al Societății, a demisionat în semn de
protest7.

Fântâna
L.H.O.O.Q., un ready-made cu contribuția autorului (Duchamp ironizeză cel
mai celebru tablou din istorie). În 1919, pe o carte poștală cu reproducerea celebrului
tablou al lui Leonardo da Vinci, „Mona Lisa”, Marcel Duchamp îi adaugă Giocondei
barbă și mustăți.
Subiectul Mona Lisa, tratat satiric, fusese deja explorat în 1887 de Eugene
Bataille (aka Sapeck), când a creat-o pe „Mona Lisa fumând o pipă”, publicată în Le
Rire. Nu este însă clar dacă Duchamp era familiarizat cu activitatea lui Sapeck. Cert
este însă că, în 1919, cultul „giocondismului” era practic o religie seculară. Francezii
priveau pictura cu reverență, iar defăimarea lui Duchamp a fost o lovitură grea, de
neadmis. Mona Lisa asta din 1919 face parte astăzi dintr-o colecție privată din Paris,
dar este acum împrumutată Muzeului Național de Artă Modernă al Centrului
„Georges Pompidou” din capitala franceză.
În 1930, Duchamp va executa următoarea versiune a Giocondei sale, căreia
îi va da titlul de „L.H.O.O.Q.”. Aceste inițiale, citite în franceză, reprezintă un joc
fonetic; „Elle a choud au cul”, în traducere ar fi „Ea are fundul înfierbântat”, o expresie vulgară sugerând că o femeie posedă o anumită neliniște sexuală. Umorul lui
Duchamp era de prost gust. Dar importanța acestei opere este enormă, și iată de ce.
Will Gompertz, O istorie a artei moderne. Tot ce trebuie să știi despre ultimii 150 de ani,
Iași, Editura Polirom, 2014, p. 21-28.
7
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Mâzgălind ca un țânc reproducerea după tabloul lui Leonardo, Duchamp
desacralizează arta marelui maestru italian. Transformând o reproducere obișnuită
într-un tablou, Duchamp ridică un obiect fără mare valoare la rangul de operă de artă.
Este o variantă a ready-made-ului, respectiv „ready-made-ul cu ajutorul artistului”
(sau „rectificat”).
Transformând-o pe Gioconda într-un bărbat, Duchamp face aluzie la teza
formulată de Freud despre homosexualitatea maestrului italian și face ipoteza
obraznică conform căreia „zâmbetul Mona Lisei e departe de a fi inocent, ci mai
degrabă... excitat”. „Giocondul” era astfel eliberat de către Duchamp din constrângerea înfățișării feminine în care l-ar fi deghizat Da Vinci. De altfel, în anul următor
(1920), Duchamp își va atribui sieși o identitate de femeie, cu numele de Rose Selavy.
Ba, chiar a desenat-o și pe soția celui mai bun prieten al său (Francis Picabia) în haine
bărbătești.

Creația lui Eugen Bataille și L.H.O.O.Q.
PERIOADA ROSE/RROSE SELAVY
În 1918 Duchamp îşi ia rămas bun de la pictură. Este la apogeu, suprarealiştii
îl admiră şi îl consideră un model de artist care s-a rupt de artă în favoarea experienţei
trăite. Refuză să participe la salonul Dada deschis la Paris, în 1920. Continuă să
lucreze însă la proiectul „Miresei pe sticlă”, dar marea sa pasiune devine, de acum
încolo, şahul. De acum încolo, Duchamp câştiga bani dând lecţii de şah unor elevi
talentaţi. Mai realizează, totuși, câteva lucrări sub un pseudonim ciudat, de femeie.
În 1920, artistul se dedubleză, alegând să fie și femeie, sub pseudonimul Rose
Sélavy („rose c’est la vie” – „viaţa este roz”), devenit ceva mai târziu Rrose Selavy
– un joc de cuvinte care ar suna „éros c’est la vie” – sexul este viața. Al doilea r de la
Rrose a fost adăugat în 19218. Sub înfățișarea de femeie, Duchamp i-a pozat artistului
și prietenului său american Man Ray. Rrose Sélavy este acea parte a feminităţii din
orice masculinitate. Duchamp susține că o femeie e de fapt un bărbat pe dos. Iar acest
David Cottington, Modern Art: A very short introduction, Oxford University Press, New
York, 2005, p. 79.
8
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aspect al personalității sale se regăsește și în opera sa, care mizează acum pe calambururi și pe jocurile fonetice. Rrose Selavy a produs propriile ei opere de artă. Astfel...
„Văduva proaspătă”, este un ready-made bazat pe un joc fonetic. „Fresh Widow”,
lucrarea din 1920, este prima lucrare semnată de alter ego-ul lui Duchamp, Rose
Sélavy. La baza lucrării sta scris „Copyright Rose Selavy 1920”. Lucrarea a fost
construită de un tâmplar în conformitate cu instrucțiunile artistului. În locul panourilor de sticlă se găsesc plăci din piele, care împiedică vederea prin ferestre. Este
un joc fonetic între cuvintele „french window”/„fresh window” (fereastra franceză/
văduvă proaspătă). Era în același timp și o referință directă la mulțimea văduvelor
ca urmare a Primului Război Mondial. Acum, opera face parte din colecția MoMA
din New York.

Văduva proaspătă
„De ce nu strănută Rrose Sélavy”. Tot în 1920, Duchamp a conceput compoziția „De ce nu strănută Rrose Sélavy”, în care admirăm o cușcă cu 152 cuburi de
marmură care imită cuburile de zahar, trabucuri și un termometru oral, menit să
măsoare temperatura marmurei. Lucrarea va fi expusă în 1923. O explicație a operei,
oferită chiar de către Duchamp, implică „răceala” cuburilor de marmură, proprietățile
„dătătoare de căldură” ale cuburilor de zahăr, termometrul de evaluare a temperaturii
și... strănutul care poate rezulta din cauza contrastului cald-rece. O altă interpretare,
mai generală și mai vagă, ar fi că „dragostea nu este ușoară – aluzie la greutatea operei
–, ci este spontană precum un strănut”.

Duchamp în poza lui Man Ray și De ce nu strănută Rose Sélavy (1920),
Muzeul de artă din Philadelphia, Colecția Louise și Walter Arensberg
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PERIOADA MARIA MARTINS
„Peisaj ofensator”, tabloul făcut cu spermă. María Martins (1894-1973), fiica
unui ministru de justiție din Brazilia, pasionată de cultura budistă și arme medievale,
a fost muza și neîmplinirea amoroasă a pictorului. Femeia nu i-a putut fi mai mult
decât amantă (s-au păstrat 35 de scrisori de la Duchamp pentru Maria). S-au întâlnit
în 1943 la New York, ea fiind soția ambasadorului brazilian în SUA, dar o persoană
libertină, care îl admira pe artistul francez. Era și ea un artist bine cunoscut pentru
sculpturile sale moderne. Povestea lor de dragoste a durat șapte ani. Ea a rupt relația,
în 1950 (când soțul ei s-a întors în Brazilia), amintindu-și de obligațiile sale familiale
(era măritată și mama a trei copii). Dar Duchamp și-a pus fanteziile de voyeur pe
pânză, și în secret, a realizat două opere de artă („Peisaj ofensator” și „Dat”) ce aveau
să fie cadoul suprem pentru iubita sa.
Mai întâi, a fost pictura intitulată „Paisaje fautif” (Peisaj ofensator), realizată
în 1946, pe care artistul a realizat-o cu propriul lichid seminal. „Materialul” a fost
descoperit mult mai târziu, când specialiștii în pictură au analizat, sub microscop,
proveniența lichidului de pe pânză.

Maria Martins (cu o sculptură surrealistă a sa) și Paisaje fautif
„Dat”, o dioramă pornografică tridimensională. În 1969, la un an după
moartea artistului, Muzeul din Philadelphia prezintă un mare proiect artistic, ţinut
secret de Duchamp, o dioramă pornografică tridimensională. Opera se numea „Etant
donnés” (Dat), Duchamp lucrând la ea 20 de ani (1946-1966). Spectatorul era obligat
să privească printr-un vizor făcut într-o uşă. El descoperea o femeie dezbrăcată (de
fapt, un manechin), culcată pe un aşternut de crengi, cu picioarele desfăcute, ca întro totală dăruire. În mână, femeia ţine o lampă de gaz care luminează un peisaj cu o
cascadă. Opera îți creează senzație de voyeurism, de violare a intimității.
De fapt, aici Duchamp se întoarce la artă tradițională, dar cu două diferențe.
În „Etant Donnés”, Duchamp a demonstrat că arta poate să fie conceptuală, dar și
„retinală” (adică să se adreseze, în același timp, și ochiului și sentimentului), și că
poate să fie și „gata-făcută” și să necesite și o măiestrie a compoziției. Artistul închide
cercul complet. Opera asta este o „împăcare”, de fapt, între arta tradițională și cea
conceptuală.
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Etant Donnés (Dat). Opera face parte din colecția permanentă
a Muzeului de Artă din Philadelphia
O SCURTĂ ISTORIE A DEFINIȚIILOR ARTEI
De fapt, Duchamp, prin toată opera lui, pune în discuție ideea de artă. Asta
este adevărata miză a operei lui, problema ce este arta? Sigur, artistul era un rebel.
Scriitorul Thomas Girst, a explicat în cartea sa Dicţionarul Duchamp că artistul
francez „refuza să accepte orice şi punea totul sub semnul întrebării”. Numai așa a
devenit Duchamp un „artist inventator”, care a schimbat regulile jocului. De fapt,
Duchamp a făcut ultimul pas pentru atingerea autonomiei artei, ultimul pas al
independenței artistice. Pentru a-l înțelege pe artistul francezo-american este necesară
însă o scurtă incursiune în definițiile artei, pe diferite perioade:
1) Antichitate – sec. XIX: „Arta este ceva mimetic și retinal”. Totul pleacă
de la vechii greci care considerau că arta este imitație și frumusețe. Duchamp a
respins această definiție a artei dintr-un motiv foarte simplu: disprețuia profund așanumita „arta retinală”, arta menită să încânte doar privirea. La Duchamp arta nu mai
este imitație, ci devine viața însăși. Originalul este mai bun decât imitația sa. Asta
face, în fapt, arta ready-made. Apoi, Duchamp ne spune că arta este peste tot.
Oriunde privim în jurul nostru – clădiri, oameni, pomi, sticlă, asfalt, frunze, mașini
etc. –, toate acestea, la un loc, sunt creația formidabilă a cuiva.
2) Secolul al XIX-lea: „Arta constă în transmiterea către ceilalți a sentimentelor trăite de artist”. Romanticii secolului al XIX-lea credeau că opera de artă nu
cuprinde doar realitatea reprezentată (nu este un obiectivism mecanicist), ci şi gândurile creatorului despre acea realitate sau o posibilitate a artistului de a-și exprima
emoțiile. Scriitorul rus Lev Tolstoi chiar definea arta drept „o activitate ce constă în
transmiterea către ceilalți a unor sentimente trăite de artist, cu scopul ca ceilalți să le
trăiască şi ei”.
Duchamp considera însă că arta nu trebuie pusă în slujba sentimentului, ci a
minţii. Artistul pune astfel bazele artei „conceptuale”. Ea apare ca un răspuns împotriva formalismului care punea accentul mai mult pe formă, pe culoarea și textura
unei opere de artă, decât pe ceea ce aceasta reprezenta. De exemplu, „Fântâna”
reprezintă un simplu pisoar. În mod normal, el nu poate fi considerat nicidecum o
operă de artă, însă Marcel Duchamp îi oferă o interpretare conceptuală. Cultura, crede
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Duchamp, te faci să înțelegi mai mult, sau altfel spus, și altceva. Dacă ai suficientă
cultură înțelegi astfel influența, nemărturisită, a lui Freud și a complexului său
oedipian. „Fântâna” nu se referă practic la pisoar, ci la omul care urinează în el, și
dacă vă imaginați forma sa deschisă, ca o vulvă de femeie, cu omul în picioare
dezbrăcat în fața ei, ei bine, puteți vedea unde conduce aceasta. Deci, tema principală
a „Fântânii” devine... sexul.
3) Sfârșitul secolului al XIX-lea: „Arta exprimă o tendință socială”.
Andre Breton îl numea pe Duchamp „eroul destinat să elibereze opera de creaţie de
tirania societăţii”. Hippolyte Taine a fost cel care a promovat această manieră de
a înțelege arta. Taine, un filozof reprezentativ pentru perioada care a urmat
romantismului francez, încadrat în general între 1820 şi 1850, a încercat să
insereze spiritul ştiințific în toate ariile cunoaşterii, inclusiv în artă. Francezul era
pozitivist și considera că operele artistice sunt produsele unei epoci, sunt un mod prin
care se exprimă, de fapt, societatea. La români, poziția asta este exprimată de C-tin
Dobrogeanu-Gherea care susține ideea „artei cu tendință”, în contra direcției lui
Maiorescu care susținea ideea „artei pentru artă”. Duchamp respinge și această
poziție, căci nu societatea – considera artistul –, conferă unui obiect statutul de artă,
ci persoana care „alege”, ea singură, ce obiect să devină artă.
4) Prima jumătate a secolului al XX-lea: „Doar criticii de artă stabiliesc ce
anume este arta”. Teoria „instituțională” susține ideea că a defini arta pe baza unor
criterii precum imitația, expresivitatea, frumusețea etc. a eşuat, criteriile alese nefiind
comune doar formelor de artă. Teoria susținea ideea că niște critici de artă stabilesc,
pe baza autorității lor, care obiect este artistic și care nu. Opera de artă presupune deci
un statut conferit de către cineva care are dreptul să o facă. Numai că Duchamp
respinge și această poziție, căci artistul susținea vehement că orice om obișnuit poate
să decidă singur care obiect este artistic și care nu.
CONCLUZIA? ESTE DUCHAMP CEL MAI MARE ARTIST DIN
ISTORIE?
Răspunsul este da. Asta... dacă acceptăm definția artei dată de Duchamp:
„Arta este o problemă de alegere a oamenilor, a tuturor oamenilor, chiar și a celor de
rând”. Deci, nu criticii de artă stabiliesc ce este artă și ce nu, ci fiecare om poate să
facă asta.
Ideea lui Duchamp despre artă apare într-o revistă avangardistă pe nume The
Blind Man, în care artistul se justifică în legătură cu lucrarea sa „Fântâna”. Textul
manifestului avea să devină esențial pentru arta modernă: „Nu are nicio importanță
dacă dl. Mutt a făcut Fântâna cu mâinile sale sau nu. El este cel care A ALES-O. A
ales un obiect din viață, pe care l-a pus într-un alt context, loc în care vechea
semnificație și utilitate a acestuia au dispărut, anulate de noul titlu și noul punct de
vedere. Autorul a creat, astfel, un nou gând legat de acest obiect”. De fapt, acest banal
pisoar a schimbat felul în care ne raportam la orice fel de obiect artistic. Accentul
cade deci pe „alegere”, nu pe producerea propriu-zisă a lucrării artistice. Arta este
actul de a alege. Asta ne spune, în esență, Duchamp. Simpla alegere a unui obiect
spre a fi expus ca operă de artă reprezintă un act creator. Cu condiția, evident, ca
imaginea să fie șocantă (este celebră vorba de duh a lui Duchamp: „Dacă o imagine
nu este șocantă, atunci este degeaba”). Deci, sunt două condiții de nedepășit dacă vrei
ca obiectul ales de tine să fie recunoscut drept artă.
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Ideea șocantă. Ready-made-ul reducea la zero orice virtuozitate a execuției.
Dar fără o idee originală, șocantă, obiectul ales nu putea deveni artă. Arta nu mai are
legătură cu frumusețea, ci cu ideile. Ea nu mai are funcția de a face plăcere ochiului,
ci minții. Duchamp susținea că pe primul loc trebuie să punem conceptele și abia apoi
să gândim ce formă ar putea fi potrivită pentru a le exprima. Asta însemna însă și
refuzul mediului plastic convenţional, artistul folosind fie obiectele gata-făcute,
neacceptate de arta convenţională, fie folosirea unor resturi de materiale. Nihilismul
însemna, în pictura de atunci, să eviți folosirea uleiului9.
Duchamp a pus bazele artei conceptuale. Termenul de artă conceptuală este
folosit pentru întâia oară în anul 1961 într-un articol al filozofului avangardist Henry
Flynt. De fapt, concluzia artei conceptuale a fost formulată de români, cu mult timp
înainte de Duchamp sau Flynt, căci ei au „o zicere” care expune esența artei conceptuale: „nu-i frumos ce e frumos, ci-i frumos ce-mi place mie”. Arta conceptuală este,
de fapt, o ironică anti-artă, o artă tradițională pe dos. Ea s-a văzut confruntată imediat
cu două pericole:
Manierismul, adică rutina și superficialitatea. Pentru a evita manierismul
propriu, Duchamp a creat doar 13 ready-made-uri într-o perioadă de 30 de ani (deci,
nu a făcut prea multe „alegeri”).
Instabilitate conceptuală, căci odată cu promovarea conceptelor arta devine
ambivalentă, adică ea poate fi în același timp și artă și ne-artă. Reversul situației de
mai sus a venit, de altfel, imediat. De exemplu, unii oameni „au ales” că pisoarul lui
Duchamp este... doar pisoar, și nu operă de artă. Astfel, în 1999, Bjorn Kjelltoft a
urinat în pisoarul lui Duchamp expus în Stockholm. Nu a fost singurul. Yuan Chai
și Jian Jun Xi, doi artiști chinezi, au vrut să facă același lucru, motivând că, de fapt,
artistul definește ceea ce e arta. Adică lucrurile deveniseră ambivalente și în ceea ce
privește arta și ne-arta: pisoarul a devenit artă, dar și arta a devenit un pisoar! Arta
depinde de acum încolo de ceea ce căutăm10. Contextul în care un obiect este văzut
este foarte important.
Publicitatea. „Omul de rând” a lui Duchamp trebuia să fie un mare „instigator
cultural”, dacă voia ca obiectul pe care el îl alesese ca fiind artă, chiar să fie recunoscut ca atare de către ceilalți. În ciuda faptului că mulți s-au întrebat de ce „Fântâna”
este un obiect artistic, afirm cu tărie că Duchamp chiar a realizat o operă de artă,
pentru că a făcut lumea să vorbească, mai mult ca de obicei, despre acel artefact. Cum
s-a întâmplat asta?
La puțin timp după ce a expus „Fântâna”, Duchamp a aranjat ca „lucrarea
lui” să fie fotografiată de Alfred Stieglitz, un fotograf de geniu. Această fotografie,
publicată în The Blind Man este, de fapt, singura imagine rămasă a obiectului original.
Probabil, vă veți întreba ce s-a întâmplat cu pisoarul original. A fost aruncat la gunoi
de către Stieglitz imediat după ce l-a fotografiat11.
Matei Vișniec, Omul care a ucis pictura, în: „RFI. România”, 29 septembrie 2014, online,
https://www.rfi.ro/special-paris-72240-omul-care-ucis-pictura-retrospectiv-marcelduchamp-la-beaubourg.
10
Richard Dorment, Marcel Duchamp: Art changed forever, în: „Telegraph”, din 26 februarie
2006, online, https://www.telegraph.co.uk/culture/art/3671455/Marcel-Duchamp-Art-changed-for-ever.html.
11
Evantia Barca, Incredibila poveste a pisoarului care a decalnșat nebunia în arta contem9
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Fântâna lui Duchamp, fotografiată de Alfred Stieglitz
Deci! Orice definiție a artei se caracterizează în primul rând prin relativism.
Depinde de epocă, de şcoală, de direcția culturală (esențialism, istoricism, funcționalism, pragmatism, structuralism, esteticism etc.). Prin urmare, orice definiție, dacă
respectă principiile teoriei unde se vrea încadrată, va fi corectă12.
Deci, este Marcel Duchamp cel mai mare artist din istorie? Cu siguranță da.
Asta doar dacă acceptăm criteriile pe care el le-a stabilit pentru artă. Dar asta însemnă,
dacă accepți arta așa cum o gândea Duchamp, că orice om simplu poate să fie și el,
la un moment dat, la fel..., adică cel mai mare artist din istorie.

porană, în: „Artunited.ro” din 25 august 2018, online, în: http://artsunited.ro/incredibilapoveste-a-pisoarului-care-a-declansat-nebunia-in-arta-contemporana-2038.
12
Irina-Maria Manea, Se poate găsi o definiție a artei? Mai multe perspective istorice, în:
„Historia.ro.”, online în: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/se-poate-gasi-odefinitie-a-artei-mai-multe-perspective-istorice.
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SCULPTORUL VASILE BLENDEA –
UN CLASIC AL ARTEI ROMÂNEŞTI, ARTIST AL CETĂŢII
Dumitra BULEI1
SCULPTOR VASILE BLENDEA –
AN CLASIC OF ROMANIAN ART, ARTIST OF TOWN
ABSTRACT
The paper Memorial Hause Vasile Blendea presents the hause of the sculptor Vasile
Blendea that reunites works of sculpture, paintings, graphics, drawings, in which is presented
the history of Targoviste, through monuments and voivodes, landscapes and streets, ordinary
people and historic and cultural personalities, writers and teachers.
In this place are gathered a lot of objects, furniture, textiles, pictures, books,
personal belongings used in his artistic activity of sculptor and writer.
A subchapter of the article speaks about Vasile Blendea as an important artist of
Targoviste.
Keywords: Vasile Blendea, sculptor, writer, art, Memorial House, Targoviste.

Afirmaţia poate părea oarecum exclusivistă, având în vedere viaţa culturală
a Târgoviştei, însă Vasile Blendea, prin hazard, originar fiind din Peştişanii Gorjului,
cu rădăcini brâncuşiene, având o evoluţie diferită, ca exprimare artistică (printr-o
viziune clasică, cuprinzătoare, de tip renascentist), se va stabili, încă din 1926, pentru
o perioadă destul de îndelungată, în vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti, ca
profesor la catedra de Desen şi Caligrafie, la Şcoala Normală, actualul Colegiu
Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”. Era – parcă – aşteptat în aceste locuri, spre a da chip
unor voievozi uitaţi, în lunga înşiruire, ca de pisanie, de sub poarta Curţii Domneşti.
S-a dovedit a fi, simultan, ca simţire, contemporanul celor din vremea sa: ostaşi sau
oameni de rând, orăşeni şi ţărani, atât de inedit surprinşi în modestia existenţei lor de
vremuri grele – perioada Primului Război Mondial. A preţuit – deopotrivă – oamenii
şi natura. Artistul a fost prea puţin comentat şi valorificat în contextul epocii sale,
poate şi datorită unei rezerve pe care şi-o impusese: aceea a preocupărilor susţinute
în vederea perfecţionării în multiple direcţii, precum restaurarea unor lăcaşuri de cult,
sculptura monumentală, până la cea de mici dimensiuni, pictura de şevalet, grafica.
Vasile Blendea (5 noiembrie 1895-8 aprilie 1988), „un clasic al artei
româneşti”, s-a născut pe 5 noiembrie 1895, al optulea fecior al soţilor Maria şi
Constantin Blendea, ţărani moşneni din nordul Olteniei, în satul Gureni, al comunei
Peştişani, comună în care văzuse lumina zilei, cu 19 ani mai devreme, de data aceasta
în satul Hobiţa, Constantin Brâncuşi, părintele sculpturii moderne. Dovedeşte talent
precoce la desen, încă din clasele primare de la şcolile din Boroşteni şi Frânceşti,
iniţiat fiind de fratele mai mare, învăţătorul Tanasie Blendea. După terminarea
Cercetător științific, doctor în istorie, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”,
Târgoviște; e-mail: buleidumitra@yahoo.com.
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cursului superior al Şcolii Normale din Turnu Severin, în 1916, este deja un desenator
cunoscut. Între 1916 şi 1918, va începe stagiul militar în Regimentul de Infanterie 18
Gorj, de unde va fi recrutat pentru Şcoala Militară din Botoşani; trimis pe front,
sublocotenentul de rezervă Blendea Vasile ia parte activă la luptele de la Mărăşti,
Valea Putnei, Valea Şuşiţei şi Muncelu. După 1918, până în 1920, când devine
student al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, uceniceşte – un timp –, pe lângă
„zugravii de subţire”, deprinzând tainele picturii murale, cu ocazia pictării bisericii
din Hobiţa, Peştişani-Gorj. Angajat, mai târziu, de sculptorul Emil Beker din
Bucureşti, va executa pentru acesta diverse ornamente. Ca student, remarcat de
directorul şcolii, pictorul George Demetrescu Mirea, va urma în paralel şi cursurile
de sculptură, cu Dimitrie Paciurea, şi cele de pictură monumentală, cu Costin
Petrescu, având la catedra de desen pe Frederich Storck. În toamna anului 1924, după
absolvirea Şcolii de Arte Frumoase, este numit profesor de desen la Focşani. În anul
următor debutează la Salonul Oficial, expunând bustul „Profesorului Ghilerdea”;
şase ani consecutiv participă cu lucrări de sculptură şi pictură la Salonul Oficial. În
1926 se transferă la Târgovişte, la Şcoala Normală, actualul Colegiu Naţional
„Ienăchiţă Văcărescu” (din 1935, în faţa liceului se află bustul din bronz, operă a
sculptorului, fost profesor al acestei instituţii). În postura de dascăl, Vasile Blendea a
dovedit multă dăruire şi exigenţă, rămânând un model pentru mulţi elevi. Dintre
aceştia amintim şi pe cei care, mai târziu, au format nucleul Şcolii de literatură de la
Târgovişte: Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Al.
George, Timotei Constantinescu, care, uneori, şi-au alăturat scrierilor savoarea unor
schiţe sau compoziţii, pornite chiar de la maestru. Pasionat să lucreze asiduu în
Târgovişte, s-o surprindă cu îndărătnicia străzilor ei vechi, ca şi în măreţia trecutului,
oprindu-se la cele două mari ansambluri, în special, Curtea Domnească şi Mănăstirea
Stelea, artistul simte nevoia claustrării, pentru a putea crea cu patimă. Se retrage în
turnul clopotniţei de la Mănăstirea Stelea şi, de aici, se vor ivi lucrări meşteşugite, cu
vibrante calităţi artistice, care evocă oraşul, în dimensiunea sa patetică, oraş de
provincie, cu artere umile, umbrite de măreţia imaginilor medievale. Dealtfel, şi în
atelierul pe care-l avusese artistul în Târgovişte, pe o stradă ce duce spre Bulevardul
Carol I, îşi dovedise „uşurinţa” sa de creator – titan în ale sculpturii, aglomerând cu
bucurie diverse lucrări, deosebite ca factură: busturi. Este relevant cel al inginerului
Mario Amico, al soţiei acestuia, al profesorului Alexandru Vasilescu – primul
director al muzeului târgoviştean –, al Emiliei, soţia artistului, al publicistului Jean
Vasiliu, al altor apropiaţi din familie, dar şi reliefuri cu temă istorică, mici compoziţii
ingenue. În lucrările de mari proporţii, amplasate – multe – în preajma Târgoviştei,
inspirate din tragedia frontului, dominantă este ideea sacrificiului şi, de asemenea,
persistă sugestia forţei umane, sensuri ale existenţei contopite în blocuri masive de
gips. Personajele se disting statuar, ca într-o impresionantă hiperbolă a morţii şi a
vieţii, având subînţeleasă „izbânda”.
Catedra îi lasă destul timp liber, care-i permite colaborarea cu pictorul
Belizarie, fost coleg, pe care-l invitase să vină la Târgovişte, unde lucra la pictura de
la Mitropolie. În climatul patriarhal al vechii cetăţi de scaun, Vasile Blendea se va
angaja la restaurarea unor fresce medievale, lucrând – în același timp – compoziţii,
creând grupuri statuare cu caracter alegoric, între care „Piramida jertfelor”, datată
1924, Focşani, pierdută din păcate, păstrată însă într-o fotografie reprodusă în
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albumul dedicat vieţii şi operei lui Vasile Blendea. Această lucrare constituie germenele unui periplu de opere monumentale închinate de artist Primului Mare Război,
rezultatul unor „fascinaţii imprimate de şcoala lui Paciurea” 2 , mulează busturi şi
schiţează portrete în cărbune. În toamna lui 1927, obţine – prin concurs – o bursă de
specializare la Paris, ca membru al Şcolii Române de la Fontenay-aux-Roses. Aici
Vasile Blendea participă cu succes la Salon des Artistes Français, iar revistele Les
Artistes d'aujour-d'hui şi Revue Moderne îi reproduc sculpturile expuse. Pentru
decorarea şcolii, artistul concepe şi redă în frescă o amplă compoziţie, realizată în
1929, la îndemnul profesorului N. Iorga, cu tema „Brâncoveanu la sfinţirea Mănăstirii Surpatele-Vâlcea”, lucrare elogiată de savant. Acesta, în numele Academiei
Române, îi va încredinţa o misiune importantă: aceea de a executa copii după operele
româneşti aflate în muzeele şi castelele din Austria, Germania şi Elveţia. Între altele,
în castelul din Ambras-Tirol, Vasile Blendea va descoperi faimosul portret al lui
Vlad Ţepeş pe care îl va copia în condiţii excelente; de asemenea, copiază
Evangheliarul lui Ştefan cel Mare, cu text şi ilustraţie.
Revenit în ţară, în 1930, îşi reia activitatea de profesor la Şcoala Normală din
Târgovişte, iar în 1932 vernisează întâia expoziţie personală, fiind sprijinit de
profesorul Ion Negoescu şi de poetul Matei Alexandrescu. În atelierul înjghebat în
clopotniţa de la Mănăstirea Stelea, va continua să proiecteze monumente, să execute
portrete, să consacre din ce în ce mai mult timp picturii de şevalet. Va rămâne la
catedra din Târgovişte timp de aproape 30 de ani (până în 1953, când se pensionează),
anii cei mai fertili ai carierei sale de sculptor, desenator, pictor monumentalist,
restaurator de vechi fresce medievale de la biserici din Târgovişte şi din judeţul
Dâmboviţa.
Mobilizat şi încorporat ca ofiţer de rezervă, va lua parte activă la luptele din
Primul Război Mondial, iar în răgazul ce i se oferea încerca să deseneze cât de mult.
Asprimea vieţii din tranşee îi căleşte caracterul, victoriile repurtate de camarazii săi
îi pun în evidenţă sentimentul patriotic, sădindu-i în suflet dorinţa ardentă de a întruchipa în limbaj artistic înalte idealuri naţionale.
Această perioadă din viaţa sa îi conferă prilejul ca vocaţia de artist să se manifeste exclusiv prin desen. El nu va fi mobilizat ca reporter de front precum fuseseră,
la 1877, Grigorescu, Henţia, Mirea, Szathmary, şi nici nu a făcut parte din grupul de
artişti de pe lângă Cartierul General al Armatei, cum fuseseră, în 1916-1918, Jalea
sau Medrea. El va fi simplu combatant, ceea ce nu l-a împiedicat însă să umple caiete
întregi cu schiţe inspirate din realitatea crudă a războiului, privind şi notând lapidar,
cu spontaneitate şi cu vervă, aspectele diurne ale vieţii din tranşee, cu tot cortegiul de
suferinţe şi de lipsuri. În schiţe apar adesea ostaşi răniţi, chiar şi peisajele surprinse
în desene prezintă răni adânci, precum cele din satul Varniţa, cu case în ruină, distruse
de obuze.
Ca sculptor, după Primul Război Mondial, cu amintirea proaspătă a scenelor
de luptă la care a fost părtaş, s-a înrolat şi el, ca mulţi alţi confraţi, în campania de
ridicare de monumente publice, menite a cinsti memoria eroilor căzuţi la datorie, pe
2

Vlad Rodnei, Vasile Blendea. Atelier, în: „Ramuri”, 15 aprilie 1973.
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front. Primul din seria monumentelor ridicate în diverse localităţi ale judeţului
Dâmboviţa, este un basorelief care înfăţişează luptele de la Mărăşti şi Mărăşeşti,
înălţat în 1932, în Târgovişte, în memoria Regimentului 22 Infanterie, la Teiş, la unitatea militară. „Jertfa”, concepută şi tratată ca o „Pieta”, este următorul monument,
turnat în bronz şi înălţat în 1933, în comuna Răzvadul de Sus, urmat de un altul, în
1934, în Răzvadul de Jos, intitulat „Despărţirea”, prevăzut şi cu un basorelief. Se vor
succeda şi alte monumente, ridicate la: Voineşti, „Omagiu eroului”, la Valea LungăCricov, „Tatăl şi fiul”, la Ocniţa, „Paza ţării”, toate însoţite şi de basoreliefuri, cu
scene de campanie (machetele în gips ale majorităţii acestor monumente, în mărime
naturală, se pot admira în sălile de expoziţie de la Muzeul Vasile Blendea, inaugurat
în 7 septembrie 2002, la Târgovişte).
Dacă judecăm, fie şi numai după titlul dat de artist operelor sale, vom înţelege
şi mai bine că lucrările sunt impregnate de sentimentul participantului direct, care a
trăit nemijlocit realităţile războiului. El, artistul-sculptor, este adânc pătruns de semnificaţia operelor create, învestindu-le nu numai cu ştiinţa rece a meşteşugului, dar şi
cu spiritul civic al artistului-cetăţean. La alcătuirea acestor monumente s-a folosit de
un limbaj alegoric, bogat în simboluri, cu multiple elemente de recuzită specifică
genului: arme, cărţi, steme, trofee. Referindu-se la cele trei monumente, „Jertfa”,
„Despărţirea” şi „Omagiu eroului”, Marin Petre Constantin, artist plastic târgoviştean, în ziarul Dâmboviţa din 1967 le defineşte ca fiind „emoţionantă operă
sculpturală - tripticul statuar închinat războiului mondial, acele monumente de la
Răzvadul de Sus, Răzvadul de Jos, Voineşti”.
În revista Luceafărul, din 30 iulie 1977, un fost elev al maestrului, poetul
Grigore Arbore, sub titlul „Maestrul Vasile Blendea”, notează următoarele aprecieri:
„Profesorul de liceu Vasile Blendea a executat monumentele întru slava celor pieriţi
pe câmpurile de bătălie ale primului război mondial în lupta pentru întregirea ţării.
Ele evită retorica şi convenţia, au un echilibru şi o simplitate ce sunt reflex, nu doar
al ştiinţei compoziţionale, ci şi a unei călduri umane, transmise cu generozitate
formelor ce se înscriu firesc în spaţiu. Nobleţea atitudinilor personajelor, totdeauna
de un tragism demn şi reţinut, starea lor de tensiune lăuntrică subliniată cu discreţie,
fac din aceste monumente nu doar reuşite indiscutabile ale genului, sub raport formal.
Ele se constituie ca un veritabil punct de reper pentru ceea ce atunci, ca şi acum, se
poate înţelege prin valoarea morală, civică a artei (...)”.
În 1938 este mobilizat cu gradul de locotenent de rezervă în Regimentul 9
Vânători, iar în 25 martie 1944 este concentrat şi trimis din nou pe front, în pofida
vârstei înaintate, pentru a cunoaste iarăşi mizeria, tristeţile şi pătimirile din tranşee.
După lăsarea la vatră, o anume oboseală sufletească îl împiedică să înceapă vreo
lucrare importantă.
Din perioada ultimă a concentrării (aprilie-iunie 1944) datează scrisorile
artistului către soţia sa Emilia, scrisori aflate în colecţiile muzeului târgoviştean. Sunt
scrisori pline de grijă pentru cei de-acasă, de gingăşie şi delicateţe, cu descrieri de
peisaje, de atmosferă, creionarea unor personaje cunoscute în această perioadă
petrecută pe front. Sunt şi scrisori-memorii adresate unor oficialităţi, cu dorinţa de a
i se face dreptate, în sensul că în locul acestuia trebuia să plece un coleg mai tânăr.
Dar ca şi acum, şi atunci erau destule lucruri nedrepte, care nu se rezolvau cu prea
mare uşurinţă şi fără de suferinţă.
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Din 1953, când se pensionează, se va muta la Bucureşti, unde va avea pe rând
două ateliere şi va lucra în continuare, cu aceeaşi pasiune şi dăruire. Aici, tot ca o
reminiscenţă a şederii la Târgovişte, va realiza macheta monumentului „Vlad Ţepeş
în faţa Cetăţii”, busturile lui Vlad Ţepeş, cel al lui Dan al II-lea şi al lui Matei
Basarab. A modelat – deopotrivă – şi busturile unor scriitori, care au diapazonul
limbii române, precum Ienăchiţă Văcărescu, aflat în faţa colegiului naţional, care-i
poartă numele, apoi pe cel al romanticului adolescentin Vasile Cârlova, aşezat iniţial
în parcul Mitropoliei, iar mai apoi în faţa şcolii cu acelaşi nume şi, cu profundă
înţelegere a caracterului, pe cel al scriitorului Alexandru Brătescu-Voineşti, în două
variante, una dintre acestea flancând una din aleile de acces de la Muzeul Scriitorilor
Dâmboviţeni, muzeu organizat în casa scriitorului târgoviştean.
Vasile Blendea nu poate fi confiscat numai ca lucrând sau însemnând extrem
de mult pentru Târgovişte. Firea sa de artist era dublată de cea a unui patriot
desăvârşit, cu mare interes pentru istoria ţării, de la începuturi, pentru ca, urmărindo prin secole, să ajungă a da ce se cuvine unor personalităţi ale ţării, precum Regele
Ferdinand sau Badea Cârţan (monument amplasat în imediata apropiere a Cetăţii
Făgăraşului), la poluri opuse în ierarhia socială, însă oameni de prestigiu ai
României, care au servit-o cu abnegaţie, încât artistul, prin monumentele dedicate, le
conferă valoarea de simboluri naţionale. Din întreaga creaţie a artistului Vasile
Blendea, cu trăsături dăltuite, ca o predestinare a drumului său în viaţă şi în artă,
respiră – cu francheţe – convingerea că patria este obârşie – sevă de trăire individuală
şi colectivă, sursă inepuizabilă a frumosului, în înţelesul bărbăţiei, care imprimă
Cetăţii o trecere neperisabilă.
Personajul istoric asupra căruia Vasile Blendea s-a oprit cu cel mai viu interes
şi cu o dragoste nedisimulată, a fost, însă, Tudor Vladimirescu. Originea comună a
eroului şi a artistului, din aceeaşi provincie a ţării, Gorjul, poate fi una din explicaţii.
O alta constă în faptul că, în persoana lui Tudor, se regăsesc, în egală măsură, luptătorul, pe plan social, şi patriotul, preocupat de independenţa ţării, sculptorul fiind
foarte sensibil la amândouă aceste componente. Eroul de la Vladimiri, a cărui iconografie este destul de vastă, începuturile regăsindu-se în opera lui Theodor Aman,
nu a cunoscut, până la Vasile Blendea, ceva mai sugestiv, mai convingător, mai
autentic, în grandoarea sa. Se poate afirma că, în elaborarea acestei imagini, de o
deosebită forţă, nimic n-a fost expediat. Totul a fost gândit şi întruchipat până în cele
mai mici detalii. Capul eroului, de o plasticitate deosebită, este de o frumuseţe plină
de gravitate, exprimând o dârzenie de neclintit, care trădează o mare energie, subliniată de pumnul strâns la piept, ca şi de mâna încleştată pe mânerul sabiei. Sunt
redate, de asemenea, cu o scrupuloasă respectare a adevărului, datorată şi unei documentări minuţioase, costumaţia şi atributele luptătorului, toate la un loc contribuind
la alcătuirea unei imagini ce implică, în aceeaşi măsură, calităţi fizice şi însuşiri
morale: mândrie, vitejie, hotărâre, neânduplecare. Izbutită sub toate aspectele, această
imagine a lui Tudor, creaţie a lui Vasile Blendea, a convins. Şi, iată, două variante
ale lucrării au devenit monumente publice, care înfrumuseţează două localităţi:
Slatina şi Vladimiri-Gorj. În această perioadă devine membru al Uniunii Artiştilor
Plastici.
În 1977, la Sala Dalles, va fi vernisată expoziţia retrospectivă, considerată un
important eveniment plastic al anului, la 82 de ani, din care peste 50 închinaţi artei
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româneşti. Majoritatea presei centrale îi consacră cronici elogioase. Studiourile
cinematografice „Al.Sahia” marchează evenimentul printr-un documentar în culori,
realizat de fostul său elev de la Târgovişte, regizorul Pompiliu Gâlmeanu.
O altă operă în care Vasile Blendea şi-a pus întreaga măiestrie şi pasiune,
izvorâtă din preţuirea pentru personajul istoric întruchipat în ea, este proiectul pentru
statuia marelui savant Nicolae Iorga. Este binecunoscută relaţia strânsă care a existat
între model şi artist, încă din perioada pariziană (1927-1930). Astfel, în atari împrejurări i s-a oferit posibilitatea sculptorului să-l cunoască bine ca profesor şi de
asemenea ca orator pe marele nostru profesor de la Vălenii de Munte. În aceste două
ipostaze l-a surprins Blendea pe Nicolae Iorga în 1935, respectiv în 1974. În ceea ce
priveşte ultima variantă, există o foarte pertinentă caracterizare a istoricului de artă
Vasile Drăguţ, la care se raliază şi criticul şi istoricul de artă Vasile Florea (cel carei va dedica şi o monografie, în 2002, lansată la Târgul de carte Gaudeamus, în acelaş
an), prin care se exprimă astfel sugestia reputatului critic: „Craniul expresiv, cu
acele neregularităţi caracteristice, încadrarea gâtului, arcul nervos al mâinii
drepte al cărui index împunge aerul, modelul diferenţiat cu vervă, totul concură
la reuşita acestui proiect de monument a cărui finalizare şi ridicare pe soclu ar
constitui un dublu act de dreptate: pentru memoria lui Nicolae Iorga, pe care
nimeni nu l-a evocat mai convingător, şi pentru arta sculptorului Vasile Blendea,
a cărei cunoaştere şi preţuire se impun cu necesitate”3. Şi continuăm cu aprecierile
unui mare artist plastic, Sabin Bălaşa: „Artist complet, dotat cu acel mănunchi de
forţe care creează proporţia spiritualităţii, cu multiple trimiteri, sculptorul Blendea ne
dă, în macheta monumentului ce-l reprezintă pe Nicolae Iorga, ca şi în cea a lui Matei
Basarab sau Ştefan cel Mare, dovada unicului mod de a figura personalitatea cuiva,
prin viguroase mijloace sculpturale: veneraţia pentru subiect. Iorga, vertical, profetic, cu bustul şi capul retras în faţa propriului gest ce anunţă sensul ascendent
al istoriei românilor, cu acel vizibil uragan interior al minţii, al temperamentului
său, este, cred eu, creaţia care-l reprezintă cu adevărat pe marele istoric, opera
unui artist care l-a cunoscut şi venerat... Sculptorul Vasile Blendea face parte din
acei oameni care simt că ei datorează totul celorlalţi, că, oricât ar trăi, tot nu ar avea
timp să mulţumească din plin dărniciei acestui pământ şi îşi amintesc cu greu de răutatea unor trecători. Opera unui artist este alcătuită din totalitatea viziunilor lui, dar,
mai ales, din etica, sensul uman pe care-l conţin ele, sens ce îl dovedeşte pe autor a fi
exemplar, demn de urmat. Aici, cred eu, se află rostul educativ al artei şi, tot aici, datoria noastră faţă de cei care-şi fac datoria. Îmi pare nespus de bine că dorinţa noastră
sinceră de a ne întruchipa în artă, istoria, de a realiza pe pământul ţării opere patriotice
convingătoare, va continua să se transforme în faptă şi acum, când constatăm, cu întârziere, o disproporţie între valoarea proiectelor create de sculptorul Vasile Blendea
şi puţinătatea monumentelor definitive. Cred că destinul omului este firea lui şi, din
ce s-a văzut, firea acestui maestru al sculpturii româneşti a fost să se bată doar cu
îndărătnica materie şi cu nevăzutele gânduri ce urmau a fi întruchipate în ea”4.
Vasile Drăguţ, Din cuvântul rostit la vernisajul Expoziţiei retrospective Vasile Blendea, de
la Sala Dalles, Bucureşti, 1977, considerat un important eveniment al artei plastice din acel
an. La cei 82 de ani, Vasile Blendea este omagiat pentru cei 50 de ani închinaţi artei plastice
româneşti.
4
Sabin Bălaşa, Vasile Blendea, în: „Contemporanul”, nr. 32, din 12 august 1977.
3
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În anul următor, Târgoviştea, recunoscătoare pentru vibraţiile dăruite prin
frumuseţea monumentelor cu care a înzestrat-o, va găzdui cu emoţie o retrospectivă
Vasile Blendea.
La 8 aprilie 1988, la vârsta de 93 de ani, sculptorul Vasile Blendea va trece
la cele veşnice şi va fi înmormântat la Cimitirul Mănăstirii Viforâta, alături de soţia
sa Emilia.
În 1994, la Muzeul de Artă Tulcea se va organiza o amplă expoziţie de pictură, sculptură şi desen cu titlul „În preajma unui centenar”, iar în 1995 la muzeele
de artă din Târgu-Jiu şi Târgovişte, două repere importante în viaţa şi creaţia
sculptorului, va fi organizată expoziţia retrospectivă „Centenar Vasile Blendea”, în
sălile Muzeului de Arheologie.
Raliindu-ne unei asemenea pioase chemări, ca cea a pictorului Sabin Bălaşa,
suntem conştienţi că, pentru valorificarea operei acestui „clasic al artei româneşti”,
care este sculptorul Vasile Blendea, mai sunt multe de făcut. La îndeplinirea acestui
deziderat contribuie, într-un fel, şi expoziţia permanentă ce cuprinde cea mai mare
parte a creaţiei sale artistice, dar şi o serie de piese memoriale. Expoziţia este organizată în Casa Angela Georgescu, monument de arhitectură din secolul al XVIIIlea, restaurată special pentru a adăposti Colecţia memorială Vasile şi Emilia Blendea,
în Târgovişte, oraş pe care maestrul l-a iubit atât de mult şi i s-a dăruit întrutotul,
înzestrându-l cu numeroase monumente.
Din septembrie 2002, în vechea cetate de scaun de la Târgovişte fiinţează
Muzeul Vasile Blendea, într-o casă-monument, Casa Angela Georgescu, nu departe
de Curtea Domnească, fostă reşedinţă voievodală mai bine de trei veacuri. Colecţia
foarte valoroasă, cuprinde lucrări de sculptură, pictură, desen, cărţi, mobilier şi alte
piese cu valoare memorială. Este o donaţie care încheie un testament spiritual al
artistului, dus la îndeplinire, cu mult suflet, dragoste, responsabilitate, recunoştinţă şi
mulţumire pentru un lucru bine făcut de către fiul său adoptiv, profesorul, pictorul,
restauratorul Constantin Blendea.
Rămâne ca cei investiţi în păstrarea operei şi memoriei acestei personalităţi
a artei plastice româneşti, dăruită cu atâta generozitate şi dragoste pentru aceste locuri
încărcate de istoria neamului, istorie pe care a venerat-o prin întreaga sa fiinţă şi care
l-a inspirat pe Vasile Blendea, ca dascăl şi artist al Cetăţii, să se aplece cu mai mare
pioşenie, veneraţie, înţelegere, respect şi, nu în ultimul rând, cu grija şi competenţa
specialistului în a conserva şi valorifica, cu înalt profesionalism, acest tezaur cultural,
donat Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, care din 7
septembrie 2002 se constituie în Muzeul Vasile Blendea. Astfel, la marea familie a
muzeelor memoriale dedicate unor importanţi sculptori români, precum Jalea,
Irimescu, Medrea, Guguianu, se mai adaugă un muzeu valoros.
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DESPRE TEATRU, CENZURĂ COMUNISTĂ ȘI OPOZIȚIE
ÎN JURNALUL DE ATELIER AL LUI AUREL BARANGA
Ramona Monica LAZĂR1
ON THEATRE, COMMUNIST CENSORSHIP AND OPPOSITION
IN THE STUDIO DIARY OF AUREL BARANGA
ABSTRACT
Starting from The Studio Diary written by Aurel Baranga on some „notebooks”, as
the author called them, I have studied in parallel the printed version (1978), the manuscript
and the text of the play „The Rabid Lamb”. I have added to the historical and literary research
several documents from the correspondence received by Baranga from various personalities
active in the former Soviet bloc. Terms such as theatre, censorship and opposition, that were
keywords in Romania during the years 1950-1960, as well as other verbal structures used by
those in the government apparatus of the Communist regime, with whom Baranga interacted,
appear in the above mentioned sources and are the object of my documentation.
Keywords: theater, censor, opposition, symbols, journal, manuscript, comedy,
dramatic art, mail, Communism.

În 1913, la 20 iunie, la București, se naște viitorul dramaturg Aurel Baranga
(numele la naștere: Leibovici). A absolvit bacalaureatul la Liceul „Matei Basarab”
din București (1931) și Facultatea de Medicină (1938). Până în 1944 va practica
sporadic medicina; în toamna lui 1941 și-a deschis un mic cabinet de cartier, la
capătul Căii Dudești. În 1929 are loc debutul literar cu schița „Noapte albă”, în
„Bilete de papagal” a lui Tudor Arghezi. A fost redactor-șef la Urzica, secretar literar
(1947-1953) și director artistic (1958-1961) la Teatrul Național din București, membru în colegiul de redacție al revistei Teatrul2. În 1979, la 10 iunie, tot la București,
se stinge Aurel Baranga, în același an în care apărea un interviu cu acesta în cartea
de interviuri a lui George Arion, tipărită la Editura Eminescu3. Din cele 20 de piese
de teatru tipărite în timpul vieții sale, am ales pentru articolul de față cea mai jucată
din ele, „Mielul Turbat”. Scrisă în memoria lui Miron Radu Paraschivescu, premiera
absolută a piesei a avut loc la data de 25 februarie 1954, în regia lui Sică
Alexandrescu4.
Debutează în dramaturgie, răspunzând „comenzii sociale”, cu piesa „Bal în
Făgădău” (1946); se impune prin comedia „Mielul turbat” (1954), în care apare tipul
Muzeograf, Muzeul Național al Literaturii Române, București;
e-mail: monicalazar75@gmail.com.
2
Academia Română, coord. Eugen Simion, Dicționarul General al Literaturii Române
(DGLR), A/B, București, 2004, p. 354; Aurel Sasu, Dicționarul Biografic al Literaturii
Române (DBLR), (A-L), București, 2006, p. 106.
3
Seria Teatru comentat. Aurel Baranga, Teatru. Cu un „Cuvânt înainte” de Traian Șelmaru și
un „Portret al dramaturgului” de Valeriu Râpeanu, București, 1989, p. 759.
4
Ibidem, p. 57-150.
1
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de personaj specific teatrului său, reluat în „Adam și Eva” (1963), „Sfântul Mitică
Blajinu” (1966), „Opinia publică” (1967), „Interesul general” (1971)5.
Pornind de la „Jurnalul de atelier”, scris de Aurel Baranga pe niște „caiete”,
așa cum le numea autorul, am început să studiez exemplarul tipărit (1978)6, în paralel
cu manuscrisul 7 și varianta manuscrisă a piesei „Mielul turbat” 8 . Am adăugat
studiului istorico-literar și câteva documente din corespondența primită de Baranga
din partea mai multor personalități și instituții de cultură din fostul bloc sovietic9.
Cuvinte-cheie, precum teatru, cenzură și opoziție, în România anilor 1950-1960,
precum și alte formule verbale folosite de cei din aparatul de conducere al regimului
comunist, cu care Aurel Baranga a și interacționat la un moment dat, apar în sursele
de mai sus și fac obiectul documentării10.
În „Jurnalul de atelier” Baranga amintește despre „Comandament”, statul
major de propagandă al Blocului Partidelor Democratice, de la Hotelul „Continental”,
unde se discutau „aprobările” în cultură, în anul 195111. Relațiile de colaborare și
prietenie cu câțiva regizori, precum Sică Alexandrescu și Sandu Eliad, pe fondul
cenzurii, fac obiectul studiului prezent, Baranga consultându-se cu aceștia de foarte
multe ori, în speranța găsirii unor formule teatrale de exprimare veridice, fără ca
cenzura să fie implicată12.
Aspecte legate de „metoda de lucru” folosită pentru traducerile pieselor
străine în limba română și montarea lor, patima cu care lucra Baranga, canonul
infernal al telefoanelor venite de „sus” pentru a schimba sau tăia din actul creației, se
regăsesc în jurnalul autorului și se reflectă în piesele sale. Am ales „Mielul turbat” ca
studiu de caz (cu varianta „Cioara vopsită”), interesându-mă mai multe aspecte,
modul în care Baranga a compus piesa, cenzura impusă, cum a trecut peste aceasta,
pașii urmați până la premieră, practic o mică istorie a piesei.

A. Sasu, op. cit..
Inv. 35.587, Fond Literatură curentă, Biblioteca Muzeului Național al Literaturii Române –
București (MNLR).
7
Inv. 25.603/1-16, Fond Aurel Baranga, manuscris și dactilogramă, Mielul turbat, Actul II,
1951; dimensiuni: 30x21 cm, hârtie.
8
Inv. 25.602/1-74, Fond Aurel Baranga, manuscris, Cioara vopsită (prima variantă a piesei
Mielul turbat); dimensiuni: 29,5x21 cm, hârtie.
9
Inv. 25.751, mss., scrisoare (cu plic), Mihai Raicu către Aurel Baranga, 1958; inv. 25.762,
dactilogramă, scrisoare, Andrei Popin către Aurel Baranga, 1968.
10
„Jurnalul de atelier (1978), o selecție din însemnările intime întinse pe parcursul a treizeci
de ani și rescrise din perspectiva deceniului al optulea, conține date despre geneza și
elaborarea pieselor sale, fragmente de artă poetică, notații autobiografice, crochiuri ale unor
personalități artistice și portrete acide de nomenclaturiști, creionate cu cinismul celui care a
fost, în același timp, un beneficiar al multor privilegii” (vezi M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu,
Dicționarul scriitorilor români, A-C, București, 1995, p. 177).
11
În Republica Populară Română (1947-1965), stat socialist, aprobările în cultură urmau o
procedură standard, impusă de cenzura epocii, traseul instituțional fiind următorul: Uniunea
Scriitorilor (avizare), Ministerul Propagandei (avizare), Ministerul Culturii (aprobare), orice
sugestie/modificare fiiind trimisă direct solicitantului (vezi A. Baranga, Jurnal de atelier,
București, 1978, p. 7).
12
Ibidem, p. 8-9.
5
6
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Baranga a început lucrul la 21 februarie 1951, titlul inițial al piesei fiind
„Cioara vopsită”. A terminat piesa la 13 iunie 1951. La 25 februarie 1954 a avut loc
premiera, în sala „Comedia” de la Teatrul Național din București, personajul
principal, Spiridon Biserică, fiind jucat de Ion Vasiliu Birlic13. Iată cum a fost văzută
piesa „Mielul turbat” de regizorul Sică Alexandrescu în 1956: „Ne aflăm, deci, în fața
unei satire contemporane, la care spectatorii asistă, de la început până la sfârșit, la o
critică îndrăzneață, necruțătoare, făcută unor stări de lucruri dăunătoare, pe care
publicul le condamnă cu râsul lui optimist, robust și disprețuitor”14.
„Mielul turbat” este o comedie în trei acte, organizate în tablouri și scene,
tabloul principal fiind reprezentat de cabinetul tehnic al unei întreprinderi metalurgice
din Moldova. „E un cabinet tehnic de inovații care respinge din principiu toate inovațiile, apoi, din teama răspunderii, le aprobă pe toate, vădind o dereglare continuă,
anormalitate totală”15.
Personajul principal, Spiridon Biserică, este ironizat pentru perseverența în
„domeniul” inovațiilor, acceptat apoi ca un membru important în activitatea de
creație, iar în final să fie chemat medicul întreprinderii, ca să îl evalueze. Naivul
Spiridon Biserică, cu o psihologie cam rudimentară, este un tip aparent inofensiv, ceși speculează propria candoare, conștient de avantajul pe care îl are în fața adversarilor săi16. Ajuns consilierul comisiei de inovații din întreprindere, Biserică se
transformă din „mielu lu’ Dumnezeu” în „miel turbat”, denunțând abuzurile din uzină
și fiind pasibil de o internare în ospiciu.
„(…) Mircea Cavafu (inginer-referent): Cine a venit cu propunerea? „Mielul
lui Dumnezeu”, ai?
Vasile Bontaș (referent tehnic): Da, dar a turbat mielul! Și știți că dintre toate
animalele, mielul e ăl mai periculos când turbează (...)”17.
Secvențele dialogate și replicile din comedie conțin cuvinte și expresii
specifice vocabularului din „nomenclatorul arhivistic de partid” din anii ’50, termeni
populari, aforisme.
În varianta piesei „Cioara vopsită” întâlnim cuvintele plan, rentabilitate și
tovarăși insoliți, dacă nu respectau directivele venite pe linie de partid18. Dosarele
trimise comisiei de inovații din uzină trebuiau să conțină următoarele: propunere,
schiță, referat, rezoluție, pe cele mai multe dintre ele fiind scris: „Se amână”19. Raidul
ce urma să se facă în întreprindere, pentru a face verificări, era compus din cadre și
presă, aservite cenzurii politice20.
Însăși titlul variantei piesei de teatru se regăsește în textul propriu-zis:
„(...) Păi, nu-i așa, nenicule, nu-mi umbla mie cu cioara vopsită: schiță
nereglementată, nedimensionată... (...)”21.
Ibidem, p. 17.
Seria Teatru comentat. A. Baranga, Teatru..., p. 149.
15
Valentin Silvestru despre Mielul turbat, în Aurel Baranga, Teatru..., p. 64.
16
M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, Dicționarul scriitorilor români..., p. 178.
17
A. Baranga, Teatru..., p. 112.
18
Inv. 25.602, Cioara vopsită (prima variantă a piesei Mielul turbat), mss., f. 22, recto.
19
Ibidem, f. 2, recto.
20
Ibidem, ultima filă, recto.
21
Ibidem, f. 3, recto.
13
14
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În „Mielul turbat”, Actul II, pedepsele aplicate spionilor din uzină însemnau
detenție la bibliotecă22. Despre muncitorul Spiridon Biserică superiorii vorbesc cu
ironie, până și numele acestuia fiind luat în derâdere.
„(…) Bontaș: …moaștele sfântului Spiridon...
Cavaful: Biserică, ăsta, ce propune?
Bontaș: O cheie. O cheie franceză fără ghivent (…)”23.
Din corespondența purtată de Aurel Baranga cu diverse personalități ale
blocului ex-sovietic, am selectat câteva documente, ce fac referiri la premiera pieselor
„Mielul turbat” (Bulgaria, decembrie 1958) și „Opinia publică” (adaptare TV în RPF
Iugoslavia, decembrie 1968). Din cercetarea lor se desprinde o idee generală și anume
existența unei cenzuri politice în cultura statelor foste comuniste, nuanțări constatându-se la nivelul conducerii de stat și al bugetelor alocate sau nu instituțiilor de
teatru, în cazul nostru.
Regizorul Mihai Raicu, aflat în Bulgaria, la un teatru cu doar 24 de actori,
face repetiții la „Mielul turbat”. Piesa urma să aibă premiera în ianuarie 1959. Raicu
îi scrie lui Baranga, pe atunci director artistic al Teatrului Național din București,
transmițându-i impresii de la repetiții. Textul fusese pus la punct, dar cu tăieturi și
modificări (finalul), impuse de cenzura din cultură. Despre actorii bulgari, Raicu
scria: „Actorii bulgari nu sunt poate de calitatea alor noștri, dar fiind mult mai serioși
și mai pasionați, spectacolele lor ies cu această amprentă: precizie și dăruire”24.
Traducătorul Andrei Popin se afla în RPF Iugoslavia (Pančevo), în decembrie
1968, pentru a pune la punct premiera piesei „Opinia publică”, scrisă de Baranga.
Singura ofertă acceptată de Agenția Iugoslavă pentru drepturile de autor a fost adaptarea TV a piesei, într-un interval de timp impus de cenzură, respectiv în 60 de
minute, fapt care a determinat tăieturi și modificări ale textului, eliminarea unor roluri
secundare. În legătură cu situația teatrelor din fosta Iugoslavie, Popin afima: „(…)
nefiind subvenționate de stat, sunt mai mult decât precaute în alegerea repertoriului,
preferând autori deja cunoscuți publicului lor”25.
Ambele scrisori aparțin depozitului de documente și manuscrise al Muzeului
Național al Literaturii Române. Au fost digitizate și incluse în programul de evidență
centralizată informatizată (DOCPAT), fiind valorificate prin articolul prezent.
„Aurel Baranga a descoperit și a impus dramaturgiei contemporane câteva
tipuri de teme, situații și personaje satirice proprii noii societăți românești. Traficul
de influență, ridicolul jocului ierarhiilor administrative, birocrația cronică și confortul
incompetenței, toate acestea, înscrise în perimetrul mai larg a ceea ce am numit
ipoteza unei conspirații a mediocrității, sunt câteva din descoperirile satirice ale lui
Aurel Baranga”26.

Inv. 25.603, Mielul turbat, Actul II, mss., f. 10, recto.
A. Baranga, Teatru..., p. 80.
24
Inv. 25.751, Scrisoare (cu plic), Mihai Raicu către Aurel Baranga, 13 decembrie 1958, mss.,
f. 1, verso.
25
Inv. 25.762, Scrisoare, Andrei Popin către Aurel Baranga, 1968, dactilogramă, f. 1, recto.
26
M. Ghițulescu, în DGLR, A/B, p. 355.
22
23
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Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Aurel Baranga (centru), New York, decembrie 1957.
Fig. 2 – A. Baranga, „Jurnal de atelier”, coperta 1.
Fig. 3 – A. Baranga, „Jurnal de atelier”, coperta 2.
Fig. 4 – A. Baranga, însemnare despre „Mielul turbat”.
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80 DE ANI DE LA INTRAREA NAVEI-ŞCOALĂ MIRCEA
ÎN DOTAREA FORȚELOR NAVALE ROMÂNE. GENERALUL
ADJUTANT PAUL TEODORESCU ARTIZAN AL CEREMONIEI
Andreea ATANASIU-CROITORU1
THE SCHOOL-SHIP MIRCEA – 80 YEARS OF ACTIVE SERVICE
IN THE ROMANIAN NAVY. GENERAL PAUL TEODORESCU –
MAIN SUPPORTER OF THE CEREMONY
ABSTRACT
In his position as Minister of Air and Navy he was the main contributor for most of
the naval achievements in this period. The speeches held by general Teodorescu on different
occasions and the thanks he received from the authorities are proof of his involvement in
carrying out important achievements such as: the launch of the motorship Transilvania and
the motorboats Albatros and Pescarusul, and the creation of the naval base for the Salvamar
Society. These events took place on Navy Day (September 8 1938). Other events include the
arrival ceremony of the school-ship Mircea (May 17 1939), the launch of the minelayer
Amiral Murgescu – June 14 1939 and the start of the construction of the naval base at Tasaul,
also on Navy Day (August 15 1939).
Perhaps the most important moment for us was on May 17 2019, when we celebrated
80 years of active service for the school-ship. Mircea is the embodiment of a naval tradition
of great relevance for our Navy.
Keywords: school-ship Mircea, active service, 80 years, Romanian Navy, general
Paul Teodorescu.

Paul Teodorescu s-a născut la 28 iunie 1888 la Bacău şi a trecut în nefiinţă la
17 ianuarie 1981, la Mănăstirea dintr-un Lemn, unde îşi doarme şi somnul de veci.
General şi membru corespondent (din 1938) al Academiei Române, a deţinut funcţii
importante în stat, precum cea de comandant al Academiei Militare din Bucureşti
(1936-1937), subsecretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale, în guvernul
Gheorghe Tătărescu (17 noiembrie-28 decembrie 1937), subsecretar de Stat la
Ministerul Apărării Naţionale în guvernul Octavian Goga (28 decembrie 1937-10
februarie 1938), subsecretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale în guvernul
Patriarhului Miron Cristea (10 februarie-30 martie 1938), ministrul Aerului şi
Marinei în guvernul Patriarhului Miron Cristea (30 martie 1938-1 februarie 1939),
ministrul Aerului şi Marinei în guvernul Patriarhului Miron Cristea (1 februarie-28
septembrie 1939), ministrul Aerului şi Marinei în guvernul Constantin Argetoianu
(28 septembrie-23 noiembrie 1939), ministrul Aerului şi Marinei în guvernul
Gheorghe Tătărescu (24 noiembrie 1939-11 mai 1940)2.
Șef Secție Istoria Marinei, doctor în istorie, expert Patrimoniu Naval, Muzeul Național al
Marinei Române, Constanța; e-mail: andreea.maria.croitoru@gmail.com.
2
Andreea Atanasiu-Croitoru, 125 de ani de la naşterea generalului adjutant Paul (Pavel)
Teodorescu, în: „Marina Română”, XXIII, nr. 3-5 (160-162), aprilie-septembrie 2013, p. 51.
1
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General adjutant Paul (Pavel) Teodorescu
În calitatea sa de ministru al Aerului şi Marinei a luat parte activă la multe
din realizările Marinei sau a contribuit din plin la înfăptuirea acestora. Discursurile
rostite de generalul Teodorescu cu diverse prilejuri, dar şi mulţumirile care i s-au adus
cu aceleaşi ocazii de către reprezentanţi ai aparatului de stat, demonstrează gradul
mare de implicare pe care l-a avut în realizarea unor evenimente de maximă importanţă precum: botezul motonavei Transilvania, a şalupelor Albatros şi Pescăruşul,
şi a bazei navale a Societăţii „Salvamar”, care au avut loc de Ziua Marinei (8
septembrie 1938); ceremonia de sosire în ţară a navei-şcoală Mircea din 17 mai 1939;
lansarea la apă a puitorului de mine Amiral Murgescu din 14 iunie 1939 şi aşezarea
pietrei de temelie a portului militar Taşaul, de Ziua Marinei (15 august 1939)3.
Poate că cel mai important moment este cel de la care se împlinesc în anul
2014, în ziua de 17 mai, 75 de ani. Ne referim la ceremonia de sosire în ţară a naveişcoală Mircea, continuatoarea unei frumoase tradiţii.
Mircea – prima navă-şcoală4 a Marinei Militare Române a fost construită ca
o necesitate descrisă de înfiinţarea, în 1881, a Şcolii Copiilor de Marină din Galaţi
pentru pregătirea practică a elevilor. Printr-o notă din 22 august 1881 a Ministerului
de Război, adresată şefului Corpului Flotilei, se aproba încheierea unui contract cu
şantierele „Thames Iron Works” din Londra, pentru construcţia unor nave militare.
La 12 august 1882, nava-şcoală Mircea, numită după domnitorul Ţării Româneşti, de
către reprezentantul nostru la Londra, Ion Ghica, sosea la Galaţi 5 după ce făcuse
înconjurul Europei în 14 zile, sub comanda maiorului Vasile Urseanu. Până în 1931,
Idem, Din cuvântările generalului adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei,
în vol. „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981). Vocaţia creativităţii. 125 de
ani de la naştere”, coord. prof. Valentin Ciorbea, PS Emilian Lovişteanul, Comandor Marian
Moşneagu, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2013, p. 187.
4
Caracteristici: corp de lemn (cu coastele de fier), deplasament 360 t, dimensiuni: 36x7,6x3,6
m; viteza 8-12 Nd, 14 vele cu o suprafaţă totală de 490 mp, cu care pe vânt favorabil se putea
atinge viteza de 12 Nd. Tunuri II x 80 mm, II x 57 mm, 1 tun-revolver, 1 mitralieră 11,43 mm
(Cdor. (r) Anton Bejan (coord.), Cam. (r) Raymond Stănescu, cdor. (r) Neculai Pădurariu, dr.
Carmen Atanasiu, cdor. (r) Ovidiu Victor Ionescu, cdor. (r) Paul Ionescu, Dicţionar
Enciclopedic de Marină, vol. I, București, Editura Societăţii Scriitorilor Militari, 2006, p. 336;
se va cita în continuare DEM I).
5
Ion Ionescu, Georgeta Borandă, M. Moşneagu, Noi contribuţii la istoria Marinei Militare
Române, Constanța, Editura Muntenia&Leda, 2001, p. 182-183.
3
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când a fost scoasă din serviciu, şi de altfel, până în aprilie 1944, când a fost distrusă
de bombardamentul aviaţiei sovietice în portul de la Dunăre, prima noastră navăşcoală a efectuat 17 voiaje în Marea Neagră, 12 în Marea Mediterană, două în
Oceanul Atlantic şi două pe Dunăre până la Giurgiu şi Calafat, a rezistat la o furtună
foarte puternică în mai 1888, în Marea Neagră, dovedindu-şi excepţionalele calităţi
nautice; în 1896-1899 de la bordul ei s-au executat ridicări topografice ale litoralului
românesc pe baza cărora s-a elaborat în ţara noastră prima hartă marină, care a fost
premiată în 1909 cu medalia de aur la concursul internaţional de la Paris. În timpul
„vieţii” ei au fost elaborate manuale şi regulamente, s-a conturat limbajul marinăresc,
la termenii vechi de origine latină, veneţiană, greacă şi turcă adăugându-se termeni
noi. Se poate spune că nava a jucat cu adevărat un rol foarte important în dezvoltarea
Marinei Române6.
Istoria celor două nave Mircea se suprapune un timp. În cadrul primei
consfătuiri a Ligii Navale Române, la data de 7 aprilie 1927, s-a pus problema creării
unui fond pentru construcţia unei noi nave-şcoală cu vele, atât de necesară în practica
marinărească, strângându-se în cele din urmă suma de 6 milioane de lei, la care s-au
adăugat 112 milioane lei din bugetul statului. Cu aceşti bani s-a plătit şantierului
naval „Blohm und Voss” din Hamburg, Germania, construcţia noii nave-şcoală destinată pregătirii cadrelor de marină7.

Nava-școală „Mircea”
Revista Marea Noastră, reprezentând ea însăşi o tradiţie, editată cu aceeaşi
seriozitate şi atunci ca şi acum de Liga Navală Română, a subliniat cu fidelitate
importanţa evenimentului trăit cu entuziasm în urmă cu 70 de ani de martorii momentului solemn al sosirii navei-şcoală Mircea în ţară:
„Iată cum s-a născut noul Mircea a cărui sosire în ţară o sărbătorim astăzi:
La 26 Ianuarie 1938 d. Ministru al Aerului şi Marinei, Radu Irimescu închee
contractul cu Şantierul Blohm & Voss din Hamburg pentru construirea acestei năvi
în care prevedea termenul de livrare în Ianuarie 1939. Lucrările pe cală au început la
DEM I, p. 336-337.
Georgeta Borandă, Nave de luptă româneşti. Breviar, în I. Ionescu, Georgeta Borandă, M.
Moşneagu, op. cit., p. 186.
6
7
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15 Aprilie 1938 şi lansarea navei a avut loc la 22 Septembrie 1938 cu mare solemnitate, la care au asistat membrii Legaţiei României din Berlin, oficialităţile civile,
reprezentanţii militari şi ai Marinei Germane din Hamburg, ofiţerii delegaţi ai
Marinei Regale, o companie de onoare germană, reprezentanţii Şantierului Blohm &
Voss, 8 reprezentanţi ai Străjii Ţării şi un numeros public.
După cuvântarea entuziastă a d-lui Brabeţeanu, în limba germană, d-na
Brabeţeanu botează nava în numele MS Regelui Carol al II-lea cu numele Mircea,
spărgând tradiţionala sticlă de şampanie de prova navei, după care Mircea, împodobit
peste tot cu tricolorul românesc alunecă încet şi sigur în elementul său”8. Şi continuă
articolul din Marea Noastră: „De altfel, totul este prevăzut la bord pentru a corespunde scopului de navă-şcoală modernă: maşini auxiliare pe punte, servomotor
pentru cârmă, vinţ de ancoră, cabestane etc. toate manevrate electric. Afară de aceasta
se află la bord încălzire centrală şi toate instalaţiunile electrice de iluminat, ventilaţie
şi chiar bucătării electrice.
De remarcat este că noul Mircea, cu aprobarea MS Regelui, poartă la prova
galionul reprezentat prin bustul primului voevod al nostru care şi-a împins hotarele
până la Marea cea mare, al domnitorului Mircea cel Bătrân şi care a cunoscut cel
dintâi perspectiva ieşirei noastre la larg”9.
Foarte frumoasă este descrierea primelor momente ale intrării şi acostării
navei-şcoală în portul Constanţa, dar şi deosebita importanţă şi reverenţa cu care era
tratat ministrul Aerului şi Marinei, generalul adjutant Paul Teodorescu. Regăsim
aceste preţioase rânduri în fondul de arhivă creat de Statul Major al Marinei, dosar
nr. 130, f. 38-50 şi adus la lumină de cunoscutul cercetător de la Arhivele Militare
din Piteşti, dl. Cornel Ţucă10:
„La orele 8.45, noul bric se afla în apropierea Farului Carol, iar după un sfert
de oră a intrat falnic, în sunetul fanfarei şi a uralelor nesfârşite.
Bricul Mircea, spiritul de ieri şi de totdeauna al vechiului bric Mircea a
reînviat magic înfăţişarea noului vas care alunecă princiar, acostând lângă navele
Marinei Regale, escortat de hidroavioane, având de-a dreapta şi de-a stânga pe
Salvamar şi Pescăruş, precum şi mai multe cutere, noul vas-şcoală a făcut manevra
de acostare la dană.
Pe cheu, disciplinaţi, dar cu un avânt pe care îl presimţi în toată admirabila
sa înfrigurare, elevii Şcolii Navale, cu ochii sclipitori, [privesc] statura grandioasă a
noului vas-şcoală. Vasul lor. Ofiţerii şi compania de onoare, în mare ţinută şi într-o
perfectă aliniere, erau în aşteptare. Fotografii îşi pregăteau aparatele, operatorii
cinematografici ai Subsecretariatului Presei şi Propagandei, stăteau la pândă.
Marea Noastră, VIII, nr. 6/iunie 1939, p. 140. În revistă se dau şi caracteristicile tehnice ale
noi nave: „lungimea navei fără bompres este de 73 metri şi lăţimea 12 metri. La un pescaj de
5 metri, deplasamentul ei comportă 1.630 de tone, înzestrată cu 3 catarge complect invergate,
posedă o suprafaţă de vele totală de 1.750 de metri pătraţi şi cu motorul său Diesel de 520 de
cai deţine o viteză de 9,5 noduri cu velele strânse. Pentru serviciile bordului nava mai posedă
încă trei motoare Diesel de câte 60 de cai, în serviciul de staţiune un dinam de 60 kilovaţi şi
pentru o noapte o baterie de acumulatori. Pe navă se pot ambarca: 15 ofiţeri, 28 maiştri şi submaiştri, 50 de marinari şi, în plus, 40 de ofiţeri elevi şi 100 de elevi”.
9
Ibidem.
10
Cornel Ţucă, „Mircea”, în: „Document”, II, nr. 2 (6)/1999, p. 2-7.
8
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Pe distrugătorul Regina Maria se afla, în aşteptarea festivităţilor, domnul
viceamiral Petre Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale, domnul general
Stoicescu, comandantul Forţelor Aeriene, domnul general [Nicolae] Macici, comandantul garnizoanei Constanţa, domnul contraamiral Victor Schmidt, comandantul
Litoralului Maritim, domnul inginer Nicolae Caranfil, fost ministru al Aerului şi
Marinei, d-nii amirali de rezervă: Corneliu Bucholtzer, Sebastian Eustaţiu, N. Negru,
I. Coandă, Gavrilescu, C. Niculescu-Rizea, domnul inginer Chiriac etc., ofiţerii
superiori din garnizoană şi toţi ofiţerii de marină.
După sosirea navei-şcoală Mircea [aflat sub comanda comandorului August
Roman, secondat de căpitanul Alexandru Martac-n.a.], patru marinari, [împreună cu
comandorul Aurel Negulescu, secretarul general al Ligii Navale Române-n.a.], au
adus la bordul navei pavilionul şi Cartea de Aur donate de Liga Navală Română.
La ora 10.10, domnul căpitan comandor August Roman, comandantul naveişcoală, a debarcat la uscat pentru a face vizita de sosire domnului viceamiral Petre
Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale, care se afla la bordul distrugătorului
Regina Maria.
Oficialităţile, oaspeţii invitaţi [elevii Şcolii Navale şi aspiranţii-n.a], s-au
ambarcat pe navă [la 10.30, iar cei ai Şcolii de Specialităţi au rămas pe cheu-n.a.].
La ora 11.00, gorniştii anunţă sosirea domnului general adjutant Paul
Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei.
Domnul ministru, însoţit de domnul Eugen Titeanu, subsecretar de stat la
Ministerul Propagandei Naţionale, domnul contraamiral Gheorghiu, secretar general
al Ministerului Aerului şi Marinei, domnul rezident regal au trecut în revistă
compania de onoare de pe cheu; apoi s-au ambarcat pe bordul navei Mircea.
Domnul ministru al Aerului şi Marinei a fost primit de domnul viceamiral
comandant ridicându-se la catarg pavilionul ministerial.
Pe puntea superioară a navei s-a desfăşurat ceremonialul predării pavilionului
de pe veteranul Mircea pe noua navă Mircea”.
Au luat cuvântul amiralul Petre Bărbuneanu, comandantul Marinei Regale,
care a făcut o descriere a noii nave, viceamiralul Ioan Coandă, vice-preşedintele Ligii
Navale Române, generalul adjutant Paul Teodorescu şi viceamiralul Eustaţiu
Sebastian.
Nu putem exclude din şirul discursurilor pe cel al viceamiralului Ioan Coandă
care subliniază rolul jucat de Liga Navală Română în „ecuaţia” noului Mircea,
mulţumeşte Majestăţii Sale şi nu uită să îşi aducă omagiile generalului adjutant Paul
Teodorescu, considerat un adevărat „autor moral” al evenimentelor ce au adus navaşcoală în ţară:
„Domnule Comandant,
În numele Ligii Navale şi în numele acelor buni români, care răspunzând la
apelul Ligii au subscris pentru construcţia unei noui nave-şcoală Mircea, vă
exprimăm domniei voastre, ofiţerilor şi echipajului, toată bucuria şi admiraţia noastră
pentru destoinicia marinărească cu care aţi săvârşit prima călătorie a noului Mircea
şi pentru demnitatea cu care aţi reprezentat ţara prin porturile străine pe care le-aţi
atins, şi vă spunem cu bună voe românească: Bine aţi venit!
Domnule Ministru,
Domnilor, iubiţi marinari,
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Acum câţiva ani, bricul Mircea, gârbovit de apăsarea celor cincizeci de ani
de viaţă, în care timp, bătut de vânturi şi valuri a străbătut în lung şi în lat toate mările
Europei, a fost retras spre veşnica odihnă, pentru ca în liniştea apelor să-şi depene
amintirile atâtor călătorii, la care au învăţat arta marinărească toţi începătorii
marinăriei româneşti, noi toţi din generaţia trecută şi mulţi din generaţia de azi.
MS Regele Carol II cu înaltu-i spirit de înţelegere, a măsurat cel dintâi şi cel
mai bine, ce a însemnat bricul Mircea pentru viaţa marinărească română, sintetizând
aceasta prin cuvintele „Spiritul Mircea”.
Tot Majestatea Sa a observat de îndată urmările lipsei lui Mircea şi a dat
alarma. Se pierde spiritul Mircea, ne trebue neapărat şi cât mai grabnic un nou
Mircea.
Liga Navală Română sesizându-se de alarma Suveranului, a luat chestiunea
în cercetare, a desbătut-o în comitetele ei, a început propaganda prin revista „Marea
Noastră” şi la urmă cu Înaltul consimţământ al Augustului ei Preşedinte, a lansat un
apel către ţară, pentru strângerea fondului necesar construcţiei unei noui nave-şcoală.
În acelaşi timp amiralitatea marinei regale, a studiat diferitele tipuri de nave-şcoală
din marinele străine şi a stabilit tipul care să răspundă cât mai bine la nevoile marinei
noastre militare şi comerciale.
Când s-a văzut că apelul Ligii nu va produce suma trebuincioasă din cauză
că ţara era solicitată pentru alte constribuţii mai mari, impuse de apărarea ei, găsirea
fondului pentru Mircea devenise oarecum dificilă. Dar MS Regele a deslegat şi
această chestiune, indicând posibilitatea.
D. Radu Irimescu, fost ministru al Aerului şi Marinei, fiu de marinar, a dat
imediat comanda construcţiei în Germania, iar d. general-adjutant Paul Teodorescu,
actualul ministru, care arată o deosebită solicititudine activităţii maritime a ţării,
pentru care noi marinarii îi păstrăm dragoste şi recunoştinţă, a desăvârşit opera,
dându-ne fericirea de a păşi astăzi pe puntea noului Mircea.
Liga Navală Română îndeplineşte cu acest prilej datoria de a exprima MS
Regelui, sentimentele de înalt devotament şi mulţumire a întregei marinărimi române.
Iar ţie, frumos copil Mircea, îţi spunem: Micul bric Mircea a purtat jumătate
de veac cu mândrie, dragul nostru tricolor, prin mările şi ţările Europei şi acelor
străini care pe atunci nu ştiau că există o Românie, noi marinarii lui, le spuneam: la
gurile Dunării trăieşte poporul român, care se străduieşte să dea aşezare unui stat de
ordine şi civilizaţie. Acum măreaţa fregată Mircea, ia pavilionul care a fluturat atâta
vreme la picul părintelui tău, poartă-l cu aceiaş mândrie peste oceane, răzbate prin
furtuni şi valuri până la capătul celeilalte lumi şi voi marinarii de azi şi de mâine
spuneţi celor de acolo că azi la gurile Dunării poporul român a isbutit prin vrednicie
şi vitejie să se facă mare şi să aşeze pentru veşnicie, un Stat de puternică civilizație şi
nesfârşită ordine, sub conducerea Marelui şi Înţeleptului Rege Carol al II-lea.
Liga Navală, din slabele ei mijloace oferă tânărului Mircea, pe lângă cărţile
cu numele tuturor celor care au răspuns la apelul ei, şi pavilionul de onoare, pe care
să-l faceţi să fâlfâie cu mândrie sub faldurile lui să daţi tot ce e mai bun din voi pentru
Patrie şi Rege.
Domnule Ministru,
Se scurgeau zilele rând pe rând şi ocazia tot nu se mai ivea pentru a putea să
ne îndeplinim, cu un moment mai devreme, nu numai plăcerea, dar chiar datoria de a
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vă exprima, în numele Ligii Navale Române şi a întregei marini româneşti,
mulţumirile noastre recunoscătoare pentru tot ce aţi înfăptuit de la venirea Dvs. în
capul departamentului Aeronauticii şi Marinei cu care se asigură progresul şi buna
aşezare a serviciilor depinzând de acel Minister.
De rândul acesta nu mai voim a pierde ocaziunea de a vă exprima cele mai
recunoscătoare mulţumiri, de tot concursul ce ne-aţi dat, întinzându-ne o mână
protectoare pentru a înfăptui, la rândul nostru, o parte din îndatoririle prevăzute în
statutul LNR.
Plănuisem, cu ocazia adunării generale a Ligii Navale din Martie, ca să vă
sărbătorim împreună cu colegii Dvs., dar evenimentele din timpurile din urmă nu vau dat răgaz de a răspunde dorinţei noastre11.
În semn de omagiu, de dragoste şi devotament, vă rugăm, Domnule Ministru,
a primi acest mic dar12, care vă va reaminti întreaga noastră iubire ce vă păstrăm şi
vă vom păstra, urându-vă să rămâneţi, pentru binele instituţiei, cât mai mult timp în
capul ei, pentru a vedea realizându-se idealul la care voiţi să ajungă marina noastră –
civilă şi militară. Aşa să vă ajute Dumnezeu!”.
Redăm, în continuare, discursul generalului adjutant Paul Teodorescu,
artizan al frumoasei ceremonii de primire a noi nave:
„Eri, la Sullina s-a sărbătorit ridicarea pavilionului românesc, la gurile
Dunării, eveniment de o importanţă capitală pentru prestigiul Ţării; astăzi sărbătorim
sosirea bricului Mircea, la Constanţa, un alt eveniment însemnat, prin aportul ce va
aduce în desvoltarea marinei româneşti.
Am ţinut ca intrarea bricului Mircea în rândurile navelor noastre să fie făcută
în prezenţa gloriosului său predecesor, bricul Mircea de la 1882, şi a valoroşilor săi
comandanţi, ca un omagiu de recunoştinţă pentru tot ce a reprezentat, vasul şi
echipajele lui, în decursul a mai bine de jumătate de veac, în marina noastră, ca
pregătire profesională şi formarea unui spirit marinăresc.
Bricul Mircea, alăturea de fregata Mircea ne înfăţişează nu numai partea
formală de pură comparaţie a unui vas ultra modern, ci înţelesul adânc al unui trecut
bogat în fapte pilduitoare şi a unui viitor sigur de realizările lui.
Cele două nave fixează momentul a două mari epoci: Aceea a bătrânului bric
Mircea – a marinei mari – care s-a deschis de curând plină de speranţe. Epoca bricului
Mircea de la 1882 este aceea a începutului marinei noastre, care, cu tot entuziasmul
tinereţii ei a format echipaje curagioase, a pregătit cadre destoinice, a creiat marina
comercială care a purtat cu o deosebită mândrie frumosul nostru tricolor, pe întinsul
apelor şi a pus piatra solidă la temelia marinei moderne.
Această eră, de prosperitate şi înflorire, înscrie cea mai scumpă pagină din
istoria Marinei Româneşti.
Epoca care se deschide a bricului Mircea nou va fi perioada de realizare a
unei marine puternice atât militară cât şi comercială, conform planului propus aşa
cum au întrezărit-o bătrânii marinari. Ea va însemna suveranitatea României pe apă
şi mântuirea ei spre Marea Largă, cum a profeţit Mihail Kogălniceanu.
Marea Noastră, p. 142.
Darul a constat dintr-o flamură a Ligii Navale Române, ridicată la un baston aşezat pe o
elice şi având o roată de cârmă, care manevrează ridicarea şi coborârea flamurei.
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Începută sub auspiciile unei preţioase moşteniri, sub semnul înfăptuirilor de
astăzi în lumina evenimentului de bun augur de la Sulina, această epocă trebuie
privită cu toată încrederea. Ca şi era trecută, ea va şti să înscrie, suntem siguri, o
pagină tot atât de glorioasă.
Domnilor,
De bună seamă, toţi cei de aci, şi cu noi, toată ţara se bucură de sporirea
unităţilor noastre cu o navă, care umple un gol aşa de simţit în pregătirea personalului
nostru navigant.
Unul însă dintre noi, acel care întruchipează epoca bătrânului bric Mircea,
luptătorul pentru independenţă, căpitanul bricului din memorabila furtună de la 1888,
comandantul Marinei de mai târziu, în care calitate, la 1914, alături de ministrul de
Război de atunci, generalul Crăiniceanu, semnează un raport către Consiliul de
miniştri pentru comanda unui nou bric Mircea, venerabilul decan de astăzi al
amiralilor, d. amiral Eustaţiu, trebue să fie cel mai fericit văzându-şi gândul înfăptuit.
În aceste momente înălţătoare datori suntem să arătăm că factorul determinant în comanda acestei nave este Majestatea Sa Regele, Ctitorul marinei moderne,
care se străduieşte cu Intuiţia Sa clarvăzătoare să dea României, Marina Militară şi
Comercială, de care are ea nevoie, ca factor militar şi economic.
De asemenea, trebuie să cităm pe d. Irimescu, fostul ministru al Aerului şi
Marinei, care a făcut comanda, întregul guvern care a pus la dispoziţie fondurile necesare de 120 de milioane, cât şi toţi donatorii care au contribuit cu suma de 6 milioane.
Tuturor acestor mari români le aducem prinosul nostru de recunoştinţă.
Domnule Amiral,
Încredinţând acest vas Marinei, pe care cu dragoste şi pricepere o comandaţi,
sunt sigur că prin dese exerciţii practice şi călătorii de studii, veţi face, ajutat de
distinşii dv. subalterni şi emeriţii marinari, să se îndeplinească dorinţa Majestăţii Sale
Regelui exprimată în neumărate rânduri, ca: spiritul bricului Mircea, generos, plin de
dragoste, de avânt şi de sacrificii să se perpetueze în marina noastră, pentru prosperitatea şi slava ei.
Să trăiască Majestatea Sa Regele !
Să trăiască Marele Voievod Mihai !
Să trăiască Marina Militară şi Comercială !
TELEGRAMA TRIMISĂ MS REGELUI
S-a expediat MS Regelui următoarea telegramă:
Întruniţi pentru primirea navei şcoală Mircea vechii marinari, laolaltă cu cei
tineri, roagă respectuos, prin mine, pe Majestatea Voastră să binevoiască a primi
asigurarea adâncei recunoştinţe ce simt că datoresc Înaltului Ctitor al nouei marine
române, împreună cu reînnoirea legământului sacru că nu vom cruţa nicio jertfă
pentru a răspunde cu larg prisos aşteptărilor Majestăţii Voastre şi Ţării.
(ss) G-ral adj. Paul Teodorescu
Ministrul Aerului şi Marinei.
La care MS Regele a binevoit să răspundă cu următoarele înălţătoare cuvinte:
Foarte fericit de intrarea în serviciu a Navei NS Mircea fac cea mai caldă
urare iubitei mele marine, că acest vas va corespunde chemării sale şi că odată cu
numele, spiritul vechiului bric Mircea va fi trecut sfânt pe noua navă-şoală.
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CAROL R.”13.
După urarea făcută de către generalul adjutant Paul Teodorescu, ministrul
Aerului şi Marinei, pentru Majestatea Sa Regele Carol II, a luat cuvântul amiralul
Eustaţiu Sebastian care nu a uitat să mulţumească celui care a depus tot efortul
necesar pentru înzestrarea Marinei Române cu această nou navă, generalul Paul
Teodorescu:
„Ni s-a făcut deosebita cinste – a spus d-sa –, să fim de faţă, în mijlocul dvoastră, ca reprezentând trecutul.
Omul, prin el însuş, n-ar preţui mult, dacă n-ar reprezenta prin viaţa sa, în
mediul trăit, însuşirile bune ale tuturor cu cari a convieţuit.
Nu pe noi ne cinstiţi, ci pe toţi înaintaşii, pe cari îi reprezentăm. Toţi marinarii
trecutului sunt întrupaţi astăzi, în persoana noastră: toţi, absolut toţi, au dat tot ce au
avut mai bun, sufletul lor, pentru marină, pentru Armata de apă a ţării, de care a fost
legată întreaga lor viaţă.
Fără să încriminăm pe nimeni pentru lăsarea în uitare a acestei instituţii
dătătoare de putere şi producătoare de avuţie naţională – avem datoria morală a numi
pe aceia cari au contribuit ca să menţie spiritul marinăresc a tot ce trebuie să fie fala
Neamului.
Dintre marinari amintesc pe amiralul Maican, întemeietorul marinei, ca şi pe
toţi urmaşii conducători ai ei.
În fruntea tuturor, însă, a stat şi stă Casa noastră Domnitoare cu Regii,
Reginele, Prinţii şi Principesele României, cari au susţinut Armata noastră de apă, cu
tot avântul lor de adânci cunoscători ai nevoilor ţării.
De un an s-a schimbat radical faţa ţării. Capul statului este astăzi Acela care
întrupează, care încheagă într-un singur tot corpul cu sufletul întregii Naţiuni.
Aleşii dintre aleşi, cari au înţeles tâlcul noului ritm al înţeleptului Rege, stau
strânşi, împreună cu întreaga Naţiune pentru propăşirea ţării.
Pentru Marină, alesul aleşilor sunteţi D-Voastră domnule Ministru.
Marina şi marinarii trecutului, devotaţi Regelui şi ţării, pătrunşi de spiritul
Mircea, salută cu cea mai mare mulţumire sosirea în apele româneşti a nouei nave
Mircea.
Marinarii prezentului să privească spre acei ai trecutului, să-i egaleze, să-i
întreacă chiar, în drumul lor pe întinsul apelor. Spiritul Mircea să fie menţinut şi
transmis din generaţie în generaţie în vecii vecilor.
Închinăm, domnule ministru, acest toast în sănătatea D-voastră, Să trăiască
domnul general Paul Teodorescu, ministrul marinei şi aerului”14.
Imediat după încheierea discursurilor, între orele 11.30 şi 12.00 s-a vizitat
nava, servindu-se oaspeţilor o gustare şi o cupă de şampanie. După-masă, între orele
16.00-19.00 nava a fost vizitată de către familiile invitaţilor şi ale ofiţerilor din
Marina Regală Română. Seara, la bordul motonavei Transilvania, în salonul de
onoare, a avut loc un mare banchet care s-a dat în cinstea evenimentului.

13
14

Marea Noastră, p. 143.
Ibidem.
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN COLECȚIA DE FOTOGRAFII
A MUZEULUI NAȚIONAL AL MARINEI ROMÂNE (1943-1945)
Silvia IONIȚĂ1
THE SECOND WORLD WAR IN THE PHOTOGRAPHIC COLLECTION
OF THE ROMANIAN NATIONAL NAVAL MUSEUM (1943-1945)
ABSTRACT
The contribution of the Romanian Navy to the greatest military conflict ever known
by mankind was another brave example of leadership for the national history of Romania. It
was a period which will always be remembered by future generations.
An important source with a high degree of validity in the transmission of information
for the Second World War are the pictures and documents from the collection held by the
Romanian National Naval Museum. A part of these are very valuable, some even unique
because they are the last depiction for the people who took part in the war. They depict war
heroes, personalities, politicians, officers and even sailors, some of them killed in action for
their country.
Keywords: the Second World War, pictures, documents, national history, collection,
Romania National Naval Museum.

Participarea Marinei Române la cea mai mare conflagrație cunoscută
vreodată de omenire, a adăugat în cartea de istorie națională file cu momente care vor
rămâne vii în memoria tuturor generațiilor viitoare.
Un izvor istoric important, cu rol în păstrarea și transmiterea informațiilor
din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial sunt și imaginile-document prezente
în colecția de fotografii a Muzeului Național al Marinei Române.
Între anii 1941-1945, România a pus la dispoziția efortului de război întreaga
flotă militară, precum și aproape totalitatea flotei sale comerciale, atât la mare, cât și
la Dunăre2 , chiar și în condițiile în care, în anii de început ai războiului, marina
noastră se confrunta cu numeroase probleme tehnice și de operativitate a navelor3.
În situația în care acțiunile Marinei Române au fost subordonate încă de la
începutul războiului comandamentului naval german din Marea Neagră, putem considera colaborarea dintre Marina Germană și Marina Regală ca fiind una specifică
relației între doi aliați aflați în cadrul unui război de coaliție care au căutat, în mod
loial, să depună toate eforturile în slujba cauzei comune și care au cunoscut perioade
mai mult sau mai puțin tensionate, în funcție de situația de pe front, așa cum se
întâmplă deseori într-un astfel de război4.
Muzeograf, doctor în istorie, Muzeul Națioanal al Marinei Române, Constanța; e-mail:
silviaionitza@yahoo.com.
2
Nicolae Koslinski, Raimond Stănescu, Marina Română în al II-lea Război Mondial, vol. III,
1944-1945, București, Editura Modelism Internațional, 1998, p. 335.
3
Dorin Mara, Marina Regală a României în cel de al doilea război mondial, București,
Editura Economică, 2000.
4
Ibidem, p. 152.
1
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După cum am menționat deja în prima parte a acestui material, eforturile
Marinei Române în anii 1941-1942 au fost orientate către misiuni de escortă a
convoaielor în bazinul de vest al Mării Negre, către siguranța în zona porturilor
românești, dar și către războiul minelor care a necesitat depunerea unui efort uriaș,
pierderile fiind pe măsură5.
În anii 1943-1944, Marina Română a continuat participarea la campania din
est, care, în ansamblul său, a însemnat conducerea și executarea apărării strategice în
Dobrogea, implicarea Marinei în executarea și apărarea transporturilor navale, care a
fost o operație strategică, având un rol principal. Marina a participat totodată la
operația ofensivă pe comunicațiile inamice și la operația de retragere din Crimeea6.
La începutul anului 1943, pe baza experienței de război, armata română va fi
supusă unei organizări mai ample, scopul urmărit fiind îndeplinirea obiectivelor și
misiunilor viitoare.
Marina Română este și ea reorganizată: Forța Navală Maritimă se transformă
în Comandamentul Forței Navale Maritime (CFNM), aflat în subordinea Comandamentului Marinei Militare; Divizia de Mare este transformată în Comandamentul
Apărării Litoralului Maritim (CALM) și acționa și ca o bază navală; Divizia de
Dunăre este transformată în Comandamentul Forțelor Navale Fluviale (CFNFl);
Detașamentele Maritime Liman și Odessa, ca și detașamentul Dunărea de Sus au
rămas în continuare în subordinea Comandamentului Marinei.
Funcția de comandant al Marinei, deținută din 1942 de viceamiralul Ioan
Georgescu, a fost contopită cu cea de șef de stat major al Marinei, acesta devenind
implicit subșef al Marelui Stat Major pentru activitățile specifice7.

Contraamiralul Ioan Georgescu la Comandamentul Marinei Militare,
împreună cu un grup de ofițeri
Vezi Silvia Ioniță, Al Doilea Război Mondial în colecția de fotografii a Muzeului Național
al Marinei Române (1939-1942), în vol. „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic.
Istorie, relații politice și diplomație”, VI, Constanța, Editura Muzeului Național al Marinei
Române, 2018, p. 355-371.
6
D. Mara, op. cit., p. 147.
7
N. Koslinski, R. Stănescu, op. cit., vol. II, 1942-1944, București, Editura Făt-Frumos, 1997,
p. 13, 14.
5
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Tot în 1943 flota română se îmbogățește cu nave noi. Vor intra în dotare
submarinele Rechinul și Marsuinul, care, împreună cu submarinul Delfinul, aflat în
serviciu încă din 1936, vor forma Escadrila de submarine.

Submarinele Marsuinul și Rechinul
Aceste două submarine au fost realizate după planuri furnizate de o casă
constructoare din Haga (Olanda), IVS-NV „Kantoor voor Scheepsbouw” (Șantier de
construcții navale), care, ca și alte întreprinderi asemănătoare din Spania și Finlanda,
înființate după Primul Război Mondial, folosea personal german și experiența tehnică
germană pentru realizarea de submarine. Asamblarea elementelor de carenă a început
la Galați în 1938, dar construcția a fost întârziată de izbucnirea războiului european,
ocuparea Olandei de către germani și schimbarea unora dintre casele furnizoare ale
instalațiilor de bord. În mai 1941 au fost lansate la apă cele două submarine, S1 la 5
mai și S2 la 25 mai, redenumite ulterior Rechinul și respectiv Marsuinul8.
Submarinele au ajuns la Constanța în mai 1943 și au intrat într-o lungă
perioadă de probe. Abia între noiembrie 1943-februarie 1944 a fost reglată absorbția
bulei de aer produsă la lansarea torpilelor de sub apă la Rechinul, în timp ce pentru
Marsuinul perioada de probă s-a încheiat abia în aprilie 1944.
Prima misiune operativă a Rechinului a durat 25 de zile și a constat în
efectuarea unor patrulări în bazinul răsăritean al Mării Negre. La 15 iunie 1944, sub
comanda căpitanului Nicolae Țurcanu, submarinul va pleca pentru 45 de zile într-o
nouă misiune, de patrulare și supraveghere în bazinul estic9.
Dacă Rechinul a efectuat două cruciere destul de liniștite, Marsuinul a făcut
și el o crucieră, însă plină de peripeții.
A plecat din Constanța în dimineața de 10 mai 1944, a trebuit să aștepte până
seara pentru a putea ieși prin plasa barajului de mine, în coada unui convoi. La 1
noaptea (11 mai), după ce își stabilise direcția sud-est, o navă din escorta convoiului
(R-boot) îl confundă cu o navă inamică și trage asupra sa cu mitraliera. Submarinul
lansează proiectile trasoare pentru a fi recunoscut, însă dimineața, pe când naviga la
suprafață, către orele 6.30, este zărit de către un hidroavion german BV care se
întorcea din explorare și care îl semnalizează ca inamic10.
Cristian Crăciunoiu, Războiul submarin în Marea Neagră, 1941-1944. Acțiunile Marinei
Române, în: „Modelism”, p. 9-10.
9
Ibidem, p. 10.
10
Ibidem, p. 14.
8
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Tot din motive de confuzie, submarinul a fost perifonat de nave de vânătoare
proprii, care au lansat 420 de grenade. La 13 iunie, submarinul, navigând pe coasta
turcească într-o crucieră de antrenament pentru verificarea materialului și formarea
personalului, execută prima misiune la front. O zi mai târziu, Marsuinul intră în zona
de operațiuni Batumi și primește un număr mare de grenade antisubmarin. Până la
data de 23 mai, când primește ordin să se întoarcă la Constanța, submarinul a fost
reperat și grenadat în numeroase rânduri. În drum spre casă a fost surprins de o
furtună puternică, marea majoritate a membrilor echipajului suferind puternic din
cauza răului de mare. Un avion inamic lansează în ziua de 26 mai șase bombe care
explodează în pupa submarinului. Submarinul își încheie tumultuoasa crucieră la data
de 27 mai și intră la Constanța după întâlnirea cu formația de siguranță11.
Dintre poveștile lăsate posterității de Marina Română prin participarea la cel
de Al Doilea Război Mondial, se desprinde cea a unor pacheboturi moderne și
luxoase, mândria Serviciului Maritim Român, care, în condițiile izbucnirii războiului
mondial și-au pus trese de marină militară pe care le-au purtat cu cinste, unele dintre
ele până în momentul sfârșitului glorios, dar tragic12. Momente din istoricul acestor
nave sunt surprinse în fotografii care se află în Colecția Muzeului Național al Marinei
Române.
Una dintre navele aparținând SMR care și-a cunoscut sfârșitul în timpul celui
de Al Doilea Război Mondial a fost pasagerul Carol I, care, transformat în crucișător
auxiliar-puitor de mine, s-a scufundat în golful Varna, la 10 octombrie 1941,
înregistrându-se 21 de victime13.
În fototeca Muzeului Național al Marinei Române există mai multe fotografii
cu o altă navă a SMR, Sulina, care a fost scufundată prin torpilare de către un submarin sovietic la 29 mai 1942, în zona Odessa. Povestea acestor două nave a fost
redată pe larg, cu prezentarea unor fotografii sugestive, în prima parte a acestui
material14.
Epopeea tragică a „lebedelor albe”15 a continuat în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial, în timpul „Operației 60.000”, când Marina Regală Română a pierdut
3 nave civile – Danubius, România și Durostor –, iar alte două au fost grav avariate
– Alba-Iulia și Dacia16.
Nava România, construită la șantierul naval din Saint-Nazaire, a sosit în țară
la 1 aprilie 1905. Acest pasager maritim a împlinit prin întreaga sa activitate urarea
Ibidem, p. 27.
Nicolae Mujicicov, Destinul unor nave – stolul lebedelor albe, în: „Revista Maritimă”, I,
nr. 1, octombrie-decembrie 2010, p. 18.
13
M. Moșneagu, O istorie tragică a Marinei Comerciale Române, Constanța, Editura Ex
Ponto, 2006, p. 10.
14
Vezi Silvia Ioniță, op. cit.
15
Călători români și străini au numit cu admirație pasagerele SMR „lebedele albe ale Mării
Negre” datorită albului strălucitor al piturii; vezi Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota
Maritimă Comercială Română. Un Secol De Istorie Modernă, 1895-1995, Constanța, Editura
Fundației „ANDREI ȘAGUNA”, 1995, p. 65.
16
Ioan Damaschin, Cargourile românești masacrate în cel de-al Doilea Război Mondial, în
Carmen-Irene Atanasiu, Andreea Atanasiu-Croitoru (coord.), Constanța, Editura Muzeului
Marinei Române, 2011, p. 198.
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lui Carol I rostită la ceremonia de botez, reușind timp de aproape 40 de ani să înfrunte
biruitor „furtunile și valurile mărilor și să ducă tot mai departe faima numelui de
Român”17. A participat la război, fiind transformat în 1942 în puitor de mine. A fost
folosit în operațiuni de minare în luna aprilie 1943 în larg de Odessa, după care nava
a plecat la Sevastopol. A participat apoi la operațiuni de minare pe coasta vestică a
Crimeei, pentru protejarea navigației pe drumul dinspre nord. A revenit la Constanța
sub puternica protecție a distrugătoarelor Regina Maria și Regele Ferdinand, și, după
ce a făcut plinul de mine, împreună cu Amiral Murgescu, România a executat o nouă
minare la vest de Chersones, însoțită de cele două distrugătoare. Va mai face minări
în zona Crimeei și rămâne apoi la Sevastopol ca navă bază pentru vedetele torpiloare
germane staționate în acel port. În primăvara anului 1944 nava România a participat
la operațiunile de evacuare a capului de pod de la Sevastopol-Chersones. În larg de
Sevastopol, în timp ce prelua trupe aduse de la uscat de pontoane și nave mici,
România a fost atacată de aviația sovietică și lovită18.
Comandorul (r) Nicolae Mujicicov a fost martor direct al evenimentelor din
acea dimineață de 11 mai, făcând parte din echipajul distrugătorului Regele
Ferdinand, navă comandant a operațiunilor de evacuare „în condițiile deosebit de
grele ale unei înfruntări pe timp de zi cu a unei aviații inamice foarte agresivă și
beneficiind și de o supremație aeriană totală în zonă”.
Acesta își amintește: „Într-unul din momentele de acalmie, între două atacuri
în picaj asupra navei noastre a avioanelor sovietice, am putut zări prin binoclul
puternic pe care îl aveam asupra mea, agonia navei „România”.
Atacată de aviație, nava a primit o lovitură la pupa, unde s-a produs o
explozie urmată de un incendiu violent. Puteam distinge șirul de oameni din trupele
evacuate, scurgându-se spre prova navei. Aici au apărut ambarcațiuni mai mici care
au început a prelua naufragiații. În acest timp incendiul se manifesta din ce în ce mai
violent.
Când am plecat din zonă spre Constanța, respectiv în jurul orei 10.45, nava
ardea și un fum gros se înălța deasupra ei. Ulterior, când noi nu eram acolo, nava s-a
scufundat la o distanță mică de intrarea în baia Sevastopolului, puțin spre N-V”.

România, devenită navă de luptă după montarea tunurilor
17
18

V. Ciorbea, Carmen Atanasiu, op. cit., p. 62-63.
N. Mujicicov, art. cit., p. 18.
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Supraviețuitoare a stolului „lebedelor albe”, nava Dacia a fost construită tot
la șantierul naval din Saint-Nazaire în anul 190719. După multiplele misiuni de minare
efectuate, Dacia va participa și ea la aducerea în țară a celor scăpați din infernul
Sevastopol-Chersones. Martor la acest eveniment a fost Romeo Hagiac, aspirant pe
atunci, care făcea parte din echipajul distrugătorului Regina Maria. Comandorul (r)
Nicolae Mujicicov redă mărturia acestuia: „(...) Ajunsă în noaptea de 11-12 mai în
fața Sevastopolului, „Dacia” ia la bord între 800-1.000 de oameni, în parte răniți,
aduși cu pontoane de transport. Iluminată de parașute luminoase, nava este bombardată de aviație. Primele bombe brizante cad alături, schijele rănind câțiva oameni.
O bombă ușoară lovește nava spre pupa făcând 8 morți. Către miezul nopții, nava
care staționa până atunci în derivă, pleacă fără escortă navigând cu 15-16 Nd. În zori
este atacată de avioane sovietice torpiloare. Trăgând șase salve scurte de baraj cu
presele de 105 mm și executând manevra de evitare, „Dacia” face față cu bine
atacului.
La ora 15.18 are loc ralierea cu distrugătorul „Regina Maria”, sub escorta
căruia ajunge la Constanța la ora 17.00 din 12 mai 1944. Rămasă singura supraviețuitoare dintre crucișătoarele lebede, „Dacia” avea să mai execute o misiune de
minare, în noaptea de 25/26 mai, la sud de Sulina, împreună cu „Amiral Murgescu”;
minarea a fost executată sub acoperirea distrugătoarelor, torpiloarelor și vedetelor
torpiloare ale flotei noastre maritime.
Perioada de așteptare din ultima parte a operațiunilor Flotei Române din
Marea Neagră (mai-august 1944), a cuprins ieșiri sporadice ale navei în dispersare,
în fața portului Constanța, atunci când aveau loc bombardamente ale aviației inamice.
Bombardamentul masiv din dimineața de 20 august 1944, cam pe la ora 8.35,
găsește „Dacia” în port la dana 4, bombele avariind cabina TFS al navei. Alte bombe
cad în apropierea pupei și în borduri. Nava iese în mare, în dispersare și va suferi și
alte bombardări. Răniții de la bord vor fi luați de remorcherul dragor „Basarabia”
comandat de aspirantul Romeo Hagiac”20.

Echipajul navei Dacia, fotografiat în fața
spărturii punții provocată de o bombă în anul 1944
Florin Stan, Câteva date privind Marina Civilă Română în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, în: „Flota Maritimă Comercială Română între tradiție și actualitate”, Carmen-Irene
Atanasiu, Andreea Atanasiu-Croitoru (coord.), Constanța, Editura Muzeului Marinei Române,
2011, p. 175.
20
N. Mujicicov, art. cit., p. 19.
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Cargoul Alba-Iulia, construit în anul 1922, este protagonistul unui alt episod
petrecut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Alba-Iulia s-a aflat printre
navele supraviețuitoare, reușind să se salveze dintr-o situație deosebit de grea, fiind
adusă în portul Constanța la remorcă, deși a fost grav avariată de atacurile aviației
sovietice în ziua de 18 aprilie 194421. În aceea zi, din cei aproximativ 5.000 de soldați
români și germani aflați pe navă, și-au pierdut viața aproximativ 1.000. Supraviețuitorii au fost preluați de R-boot-uri germane, de canoniera Ghiculescu și de
navele convoiului „Ossag”22.
Martor ocular la epopeea navei a fost cpt. cdor (r) Doru Ionescu, care s-a aflat
pe distrugătorul Regele Ferdinand. Această navă, împreună cu distrugătorul Regina
Maria, a primit ordin „să se îndrepte cu viteză maximă spre un punct situat cam la
1/3 din distanța dintre Sevastopol și Constanța, unde se afla cargoul Alba-Iulia, ce se
scufundă, în scopul salvării supraviețuitorilor.
(...) Spre seară am sosit la locul ordonat unde am găsit următoarea situație:
Nava Alba-Iulia plutea, abandonată, canarisită 10 grade la babord. În jurul
navei încă se mai vedeau plutind câteva cadavre, iar în apropiere se aflau două vedete
dragore germane cu mulți oameni salvați la bord. Distrugătorul „Mărăști”, încărcat și
el până la refuz cu oameni, naviga în zonă. Canoniera „Ghiculescu” deja plecase și la
scurt timp după sosirea noastră și „Mărăști” ia cap Constanța, dispărând curând
dincolo de orizont.
Ne-am învârtit și noi un timp în jurul navei.
Nouă ni se părea că nava se înclină tot mai mult și că sfârșitul său era aproape.
Însă, spre dimineață, „Alba-Iulia” se zărea tot așa cum o găsisem, canarisită jalnic și
părăsită (...)”.
În data de 19 aprilie o echipă se deplasează la bordul navei pentru a face
constatări la fața locului. „Raportul verbal era descurajator, nimic nu presupunea o
eventuală posibilitate de repunere în stare de navigație a navei. Ba s-au auzit chiar
unele voci care propuneau sabordarea navei pentru a nu prezenta pericol pentru
navigație.
Însă aceste idei nu au fost luate în considerație. Ofițerii tineri erau cu toții
pentru încercarea de a salva nava”.
Echipa formată din ofițerul Doru Ionescu împreună cu câțiva oameni aleși de
acesta și-a asumat misiunea de a salva nava. Obiectivele lor erau „repunerea în funcțiune a aparatului motor, de a revitaliza nava, de a da ajutor pe timpul remorcării
navei și păstrarea legăturii permanente cu comandantul convoiului, contribuind în
același timp la veghea antiaeriană și antisubmarină, zona fiind nesigură”23.
Prin eforturi susținute, care au durat câteva ore bune, nava a putut fi remorcată prin pupa, chiar dacă aceasta prezenta toate compasurile stricate. Un alt martor
ocular a fost aspirantul mecanic Chirică. Acesta, la întoarcerea în portul Constanța, a
întocmit un raport în care preciza: „Până la intrarea în funcțiune a servomotorului
cârmei, am pus la cârma manuală patru oameni în ideea de a ajuta manevra, dar nava
V. Ciorbea, Carmen Atanasiu, op. cit., p. 171.
M. Moșneagu, Catastrofă navală în Marea Neagră, în: https://m.ziuaconstanta.ro on line,
accesat: 02.09.2019.
23
D. Ionescu, Din epopeea navei „Alba-Iulia”, în: „Marea Noastră”, I, nr. 5, octombriedecembrie 1992, p. 10.
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fiind remorcată de pupa, cârma nu prea ajuta la manevră, din care cauză drumul urmat
era cam departe de a fi în linie dreaptă.
Avem totuși un drum general aproximativ vest cu patru noduri (...)”. În drum
spre Constanța, distrugătorul Regele Ferdinand, care însoțea nava Alba-Iulia, a semnalat prezența unui submarin inamic și a lansat două atacuri asupra acestuia, însă fără
succes pentru că submarinul a reușit în timp util să coboare la limita maximă. „Între
timp convoiul se depărtase atât de mult de locul luptei încât era necesar ca escorta
principală să revină la locul său, pentru a preîntâmpina alte eventuale atacuri”. În
dimineața zilei de 20 aprilie „am intrat într-un mare banc de ceață. Nu se poate vedea
nici la 5 metri. Urc un marinar de veghe în gabia catargului din pupa, dar nici de acolo
nu se poate vedea nimic prin ceață. Aceasta ceață ne va învălui ca o plapumă, ascunzându-ne vederii submarinelor și aviației dușmane.
La ora 7.30 ne aflam în fața Constanței, unde ne aștepta pilotul pentru intrarea
în port.
La ora 8.00 sunt înapoi la bordul lui „Ferdinand” împreună cu echipa mea de
punte. Mecanicii au fost solicitați să rămână în continuare la bordul „Alba-Iulia” până
la ora 09.00 când nava a acostat la cheu în dana 16. Nava a fost adusă în port, fiind
salvată, la aceasta contribuind și echipajul său de voluntari de pe distrugătorul
„Regele Ferdinand””24.
Forțele Navale Maritime aveau să citeze, prin Ordinul de Zi nr. 440 din 26
aprilie 1944, eroii acestei misiuni îndeplinite la limita deznădejdii și a supraviețuirii25.

Cargoul Alba-Iulia la sosirea în țară în anul 1933
Drama cargoului Durostor și a echipajului său este rememorată de căpitanul
de lungă cursă Mircea Nicolau, transferat în anul 1943 pe această navă. Acesta își
amintește că „Angajați în transporturi de material pentru front și la evacuarea trupelor
române din Crimeea-Sevastopol, am efectuat fără pierderi evacuarea la Constanța din
Sevastopol a Regimentului 9 Călărași-Constanța, a Regimentului 79 infanterieTulcea (...). La data de 11 mai 1944, din ordinul comandantului Diviziei de Mare,
amiral Macellariu, nava „Durostor” a primit misiunea specială de a ieși din nou în
24
25

Ibidem, p. 11-12.
M. Moșneagu, sursa citată.
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larg, cu direcția Sevastopol, pentru a recupera ambarcațiunile întâlnite în drum cu
ultimele trupe și răniți evacuați de la punctul Kersones, și în același timp să dăm de
lucru forțelor navale și aeriene sovietice, care odată cu căderea Sevastopolului porniseră pe mare, la vânătoarea ariergărzilor române, aflate pe tot soiul de ambarcațiuni,
avariate și în dificultate. Pe drumul ordonat am întâlnit nava „Amiral Murgescu” care
ne-a comunicat „la portavoce” că Sevastopolul a căzut și nicio navă nu mai trebuie
să se apropie de Crimeea. Am continuat căutarea de supraviețuitori, până la orele
09.00, când am fost atacați de avioane torpiloare pe care le-am evitat cu succes. A
urmat o alarmă de submarine, când o grupare de 21 de avioane în picaj (material
american Aero-cobra) ne-a atacat cu bombe (material german capturat) grupate câte
patru. Atacul fiind executat avion cu avion, am reușit să evităm bombele prin manevrarea navei. Avioanele 20 și 21 și-au lansat bombele concomitent, astfel că ultima
grupă de patru bombe a căzut în apă, în babord, tangențial cu bordajul navei care a
fost pulverizat. Nava „Durostor”, lovită și sub linia de plutire, a fost inundată
(magazia 1 și 2), nava începând să se scufunde de la prova. S-a hotărât abandonarea
navei și transferul echipajului în bărcile și plutele de salvare. Odată efectuată
evacuarea, comandantul titular Eustațiu Mihai a sărit în apă în timp ce efectuam un
ultim control, în timonieria distrusă, aruncând la mare documentele navei, după care
am trecut prin bordul tribord, într-o ultimă barcă (barca de serviciu), care, fără rame,
fusese ținută lângă bordaj de ofițerul III. Era ora 16.17 când nava „Durostor” a
dispărut, scufundându-se. Am fost culeși de o navă de escortă, un R-boot german cu
quasitotalitatea echipajului. Comandantul, grav rănit în apă (primise un proiectil de
20 mm de la avioane ) a decedat către orele 20.00. Grav răniți mai erau matelotul și
ospătarul, care au decedat la Spitalul Militar din Constanța. Nava germană, cu
echipajul alsacian, ne-a debarcat fără alte pierderi la Constanța, la dana 10. După
câteva zile am fost convocat la Gara Maritimă Constanța și, împreună cu un grup de
ofițeri SMR (navele „Ardeal” și „Durostor”), și un grup numeros din Marina Regală
Română, am fost decorați la sediul amiralității germane din stațiunea Carmen Sylva,
cu crucea de Fier.
Din partea autorităților române am fost anunțați că am fost distinși cu „Steaua
României”, dar, până la sosirea „Stelei”, au venit rușii și am fost „rechiziționați” pe
remorcherele din portul Constanța, în serviciul ocupanților”26.

Cargoul Durostor în portul Galați
Mircea Nicolau, Drama Cargoului „Durostor”... și a echipajului său, în: „Marina Română”,
III, nr. 15, august 1992, p. 19.
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Pentru aportul pe care Marina Regală Română l-a adus prin participarea la
cel de Al Doilea Război Mondial, Conducătorul Statului a citat prin „Ordin de Zi pe
Națiune și pe Armată”, emis sub nr. 54 din 10 februarie 1944, Marina Regală Română
„cu toate unitățile ei navale aeriene și terestre de la fluviu la mare”. Acesta a amintit
de „bravura”, „spiritul ofensiv”, „priceperea”, „inițiativa”, „calitățile morale și profesionale” de care au dat dovadă marinarii români. Conducătorul statului a subliniat
și rolul semnificativ al marinei civile, care, în mod onorant, este de asemenea citată:
„De asemeni se citează prin Ordin de Zi pe Națiune brava Marină Comercială, care a
pus la dispoziția țării frumoasele și valoroasele ei nave, precum și viețile devotaților
ei marinari, fără să-și precupețească sacrificiile de tonaj și de sânge. Ținta de mare
preț a atacurilor dușmane, Marina Comercială, cărăușul armatelor, a suferit stoic toate
loviturile acestuia fără să-și întrerupă șirul necontenit al prețioasei ei contribuții. (...)
Pentru serviciile și sacrificiile aduse în folosul războiului, Marina Comercială a
binemeritat de la Patrie”27.
Cinste acestei arme fac și acele personalități din marină care în condițiile deosebit de dificile ale războiului au dat dovadă de hotărâre, patriotism și profesionalism.
O astfel de personalitate a fost contraamiralul Horia Macellariu, care a condus cu succes în Marea Neagră Forța Maritimă în operațiuni de maximă importanță,
de minare, siguranța convoaielor, de aprovizionare și evacuare din Crimeea. Apogeul
operațiunilor comandate de contraamiralul Horia Macellariu, care se înscriu ca fiind
cele mai complexe și însemnate din istoria Marinei Române, le-a constituit evacuarea
trupelor germane și române din Crimeea, cunoscută sub denumirea „Operația
60.000”, condusă magistral, fără pierderi în nave și oameni în convoaiele românești,
deși s-a executat din contact nemijlocit cu aviația sovietică.

Contraamiralul Horia Macellariu
A avut o contribuție majoră la desprinderea unităților navale române de cele
germane după actul de la 23 august 1944, impunerea evacuării Constanței de toate
tipurile de unități ale Reichului și salvarea orașului de la o posibilă catastrofă28. Acest
lucru a fost posibil în urma unei întâlniri între contraamiralul Horia Macellariu și
viceamiralul german Helmuth Brinkmann, în cadrul căreia cei doi militari de carieră,
aliați până la acea dată, au înțeles situația și faptul că era inutil să fie supuse portul și
Fl. Stan, op. cit., p. 180-181.
V. Ciorbea, Contraamiralul Horia Macellariu (1894-1989): autobiografii din temniță:
Miscellanea, București, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2016, p. 1112.
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orașul Constanța unui bombardament devastator și unui carnagiu. Rezultatul a fost
retragerea fără luptă a tuturor navelor germane în următoarele două zile spre Varna,
o mare parte fiind sabordate din cauza unei violente furtuni pe mare29.
Comandorul C. Ulic i-a adresat contraamiralului în anul 1970 o scrisoare în
care preciza: „Acțiunea navală la care ai luat parte în calitate de comandant și pe care
ai dus-o la bun sfârșit deși condițiile erau cât se poate de grele, te trece în istoria
marinei noastre pe primul plan și îți face onoare ție și marinei”30.
Poate cea mai impresionantă și cea mai grăitoare poveste din istoria marinei
este cea a marinarilor care și-au riscat sau care chiar și-au pierdut viața în timpul
acestei conflagrații. Din colecția de fotografii a muzeului prezentăm doar câteva, ale
unor marinari care au participat la acțiuni după data de 23 august 1944:

Eșanu Petru, ambarcat pe vedeta fluvială nr. 7,
rănit în septembrie 1944 în zona Turnu-Severin

Sergent major Moise Constantin, supraviețuitor
de pe șalupa grănicerească scufundată
la 27 decembrie 1944 pe Dunăre în timpul unei acțiuni de dragaj

Pascu Teodorescu, căpitan de remorcher, căzut eroic într-o acțiune de luptă
pe Dunărea de Sus, în 21 septembrie 1944, pe nava Călărași
Jipa Rotaru, Ioan Damaschin, Cristian Crăciunoiu, Marina Română în cel de Al Doilea
Război Mondial. Romanian Navy in World War II, București, Editura Modelism, 1996, p. 172.
30
V. Ciorbea, op. cit.
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Căpitan Balaban Ieremia,
ucis de o mină la 10 octombrie 1944, pe vasul Dâmbovița
În perioada 1941-1944, Marina Militară a înregistrat 193 de morți, 255 de
răniți, 534 dispăruți, un număr mare dintre ei făcând parte din infanteria marină.
Marina Civilă a înregistrat 93 de morți, 40 de răniți și 138 de dispăruți31.
În mod paradoxal, cu toate că navele civile au constituit ținta predilectă atât
a submarinelor, cât și a aviației inamice, o bună parte din perioada războiului, mai
exact până în septembrie 1942, marinarii civili români nu s-au bucurat de statutul și
drepturile legale ale combatanților de război. Doar sacrificiul suprem a câtorva zeci
de marinari și scufundarea mai multor nave de către inamic a determinat recunoașterea statutului elementar de combatant32.
În august 1944, pentru două zile, în intervalul 23-25, forțele navale române
au fost nevoite să reziste presiunii exercitate de forțele sovietice care au continuat să
trateze statul român ca inamic, în pofida fapului că România declarase că se alăturase
Națiunilor Unite. Marina noastră a rezistat totodată acțiunilor de menținere a controlului exclusiv al forțelor germane asupra portului Constanța și coastelor vestice ale
Mării Negre, a navelor românești și orașului Constanța33.
Imediat după actul de la 23 august 1944, misiunea Marinei Române a fost
păstrarea intactă a portului Constanța, a podului peste Dunăre și a porturilor fluviale.
Folosirea porturilor românești și a flotei comerciale fluviale a creat condiții favorabile
ofensivei strategice a forțelor sovietice spre Bulgaria și Iugoslavia. Deși Marinei
Militare i s-a refuzat dreptul de a participa cu navele și pavilionul ei la războiul activ
împotriva adversarului comun, navele ei fiind confiscate de marina sovietică, ea a
participat totuși, ulterior, la deminarea Dunării34. Dunărea era o importantă arteră de
aprovizionare pentru înaintarea sovietică în Ungaria și Austria, și de aceea inițial au
fost solicitate toate navele românești pentru dragarea minelor, cu echipaj românesc
capabil să întrețină echipamentul de dragaj magnetic în funcțiune, dar cu păstrarea
steagului sovietic35.

N. Koslinski, R. Stănescu, op. cit., vol. III, p. 337.
I. Damaschin, op. cit., p. 203, apud arhiva MNM, Ds. 333/117.
33
Jeni Câmpineanu, Marina Comercială Română (1944-1945), SOVROMTRANSPORT, în
vol. „Flota Maritimă Comercială Română între tradiție și actualitate”, p. 208.
34
N. Koslinski, R. Stănescu, op. cit., p. 336.
35
Mark Axworthy, Cornel Scafeș, Cristian Crăciunoiu, Third Axis. Forth Ally, traducere de
comandor Jianu Moldovan, A treia axă. Al patrulea aliat. Forțele armate române în războiul
European (1941-1945), în Fondul Documentar al Muzeului Național al Marinei Române.
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Unitate sovieto-română în plină misiune de dragare36, 1945
La 16 ianuarie 1945 s-a încheiat la București o convenție româno-sovietică
referitoare la aplicarea articolului 11 din Convenția de armistițiu, în baza căreia
România trebuia să expedieze, între alte bunuri, și vase maritime și fluviale în
Uniunea Sovietică. Aplicarea acestui acord a făcut ca, la sfârșitul războiului, din cele
16 nave ce formau parcul SMR-ului să supraviețuiască rechizițiilor sovietice numai
motonava Transilvania.

Motonava Transilvania
În urma insistențelor autorităților române, în ziua de 12 octombrie 1945, la
Galați, într-un cadru festiv, în prezența reprezentanților guvernelor României și
Uniunii Sovietice, au fost retrocedate de către sovietici o parte din navele militare și
de comerț. Cu acest prim lot a revenit în țară și vaporul mixt Ardeal, singura navă
maritimă comercială pe care sovieticii au fost dispuși s-o redea României37. Aceasta
se afla într-o stare deplorabilă, motiv pentru care a fost trimisă în șantier pentru
reparații capitale38.

Primul ministru dr. Petru Groza coborând de pe navele militare române
înapoiate de guvernul sovietic (Galați, 12 octombrie 1945)
Dragaj – săpare a fundului unei ape cu ajutorul dragelor și înlăturarea materialului rezultat,
în vederea înlesnirii navigației; căutare sub apă a unor nave mici, a unor obiecte pierdute, a
vârfurilor de stâncă; pescuire sau distrugerea minelor marine dintr-o anumită zonă de navigație, cf. on line https://dexonline.ro, accesat: 03.10.2019.
37
V. Ciorbea, Carmen Atanasiu, op. cit., p. 177-178.
38
Ibidem, p. 178.
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SATUL ROMÂNESC, VATRĂ A PLĂMĂDIRII, PĂSTRĂRII
ȘI PROMOVĂRII VALORILOR EXISTENȚIALE ROMÂNEȘTI
Constantin MĂNESCU1
ROMANIAN VILLAGE, VAT OF THE CONSERVATION
AND PROMOTION OF ROMANIAN EXISTENT VALUES
ABSTRACT
The village is a typical structure of society of the Romanian people, whose origin
dates back to prehistory, when humans started settling down. The village societies gifted us
over the generations with a cultural baggage that can date back to te begginings of human
society. The values transmitted by the Romanian village are: moral virtues (steadfastness,
purity of the soul, hospitality, generosity, perseverance, brotherhood and spiritual balance);
cultural values (language, folklore, popular art). It would seem that the Romanian village is
endangered today, but Romanian and foreign scientests state that the Romanian village
cannot die, because the Romanian villager will survive just like the wheat in egyptian
amphoras, which, after millenias, germinated, blooming at the first drop of water.
Keywords: romanian village, vat, conservation, promotion, values.

Trăim momentele unei lupte acerbe între oraș și sat, cele două forme principale de așezare umană, luptă pe care a cunoscut-o istoria din cele mai vechi timpuri,
pornind de la fsatum și polis. Antichitatea greco-romană a cunoscut deopotrivă aceste
două realități sociale de necontestat. Pe de o parte fsat sau fossatum, cuvânt care a
ajuns în limba română sub forma sat, pe de altă parte polis, cuvânt care în Grecia
antică denumea orașul-stat și care în perioada medievală și modernă avea să ajungă
în cuvintele compuse mega polis și mitir polis (oraș mamă sau metropolă), fiind
imortalizat în denumirea orașului Istanbul („is tin polin”), capitală a Imperiului
Otoman între anii 1453-1923.
În perioada contemporană, amenințată tot mai mult de efectele globalizării,
dintre care primul și cel mai periculos îl reprezintă distrugerea identității noastre ca
națiune, se impune să acordăm o covârșitoare importanță satului românesc, ca
structură geografică, psihologică și spirituală, și ca formă caracteristică de viață a
poporului român. Despre această datorie vorbea încă din secolul trecut sociologul
român Henri H. Stahl, care spunea: „Orașele noastre reprezintă o formă hibridă de
organizare socială, în care și-au găsit adăpost elemente nesigure, pe când satele sunt
păstrătoarele curățeniei etnice și ale tradițiilor neamului”2. De fapt, problema satului
românesc a fost în atenția și în preocupările tuturor categoriilor de oameni de știință:
geografi, sociologi, filosofi ai culturii sau ai religiei, scriitori și poeți, fiecare dintre
aceștia prezentând satul ca vatră a plămădirii, păstrării și promovării conștiinței
naționale și eclesiale românești.
Preot paroh, doctorand în istorie, parohia Urșani-Horezu II, județul Vâlcea.
Henri H. Stahl, Eseuri critice despre cultura populară românească, București, Editura
Minerva, 1983, p. 275.
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Apariția satului românesc și evoluția sa istorică
Originile satului la români au rădăcini atât de adânci, încât ele merg până
departe, în preistorie, când a apărut locuința omenească. Omul a devenit statornic și
s-a legat de pământul pe care a văzut lumina zilei, întemeindu-și o gospodărie: o
colibă, un bordei pe jumătate săpat în pământ sau chiar o casă împrejmuită cu gard și
adăpostind un om cu toată familia lui. În felul acesta a apărut cea mai mică așezare
omenească. Când la această gospodărie s-au adăugat cu timpul și altele, atunci sălașul
a alcătuit o grupă de mai multe locuințe, adică a ajuns cătun. Mai multe cătune la un
loc au format crânguri și acestea grupându-se au alcătuit satul, care a devenit cu
timpul cea mai mică unitate administrativ-teritorială a țării. În funcție de zona
geografică în care au luat ființă, satele românești se clasifică în:
- sate adunate (în zonele de câmpie);
- sate răsfirate (în zonele de deal);
- sate risipite (la munte).
În ce privește etimologia cuvântului „sat”, părerile lingviștilor sunt diferite.
În timp ce cătunul este clar de origine dacică3, termenul „sat” ar fi de origine tracoilirică. Alexandru Cihac (1825-1887), autor al primului dicționar etimologic științific
al limbii române (1870-1879), considera că sat derivă de la forma albaneză fsat, care
înseamnă locaș, tabernacol, sanctuar, iar Vasile Bogrea (1881-1926) spunea că vine
de la latinescul fossatum, care definea „o îngrăditură cu șanț, un cuprins de lume, o
lume”4. După alți lingviști, mai vechi, ar putea fi înrudit cu slavonul „sadu”, plantă
(sădesc, răsădesc, posadă – casă de pază la graniță)5, sau ar deriva de la latinescul
satum, „semănat”, „semănătură”, dar și cu înțelesul de „neam”, „seminție”, derivat
din verbul serό, serere, sevi, satum, „a planta, a semăna, a sădi, a naște, a procrea”.
Mihai Vinereanu consideră că termenul fsat tebuie pus în legătură cu cuvântul vissa
din limba dacă, de unde, prin forma vissatu, a dat în latină cuvântul vicus=sat, pătruns
în limba română prin albanezul fsat, cu sensul de casă, locuință, sat și chiar clan6.
Împărtășim cu totul acest punct de vedere, care face trimitere la strămoșii noștri daci,
idee scoasă în evidență și de poetul și filosoful român Lucian Blaga. În discursul său
de recepție la Academia Română din 5 iunie 1937, intitulat Elogiul satului românesc,
acesta dezvolta metafora sa poetică „veșnicia s-a născut la sat” și argumenta că satul
românesc este „singura prezență vie încă, deși nemuritoare, nemuritoare deși așa de
terestră, este unanimul nostru înaintaș fără de nume”7.
Același filosof lansa sintagma „satul-idee”, adică „satul care se socotește pe
sine însuși „centrul lumii” și care trăiește în orizonturi cosmice, prelungindu-se în
mit”8. Ca și Blaga față de satul său natal Lancrăm din județul Alba, contemporanul
Mihai Vinereanu, Dicționar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indoeuropenistică, ediția a II-a, București, Editura Alcor Edimpex, 2009, p. 199.
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său, savantul geograf și teoretician al culturii Simion Mehedinți (1868-1962) s-a
identificat cu satul său natal Soveja din județul Vrancea ca sat-arhetip sau sat-idee,
dedicând satului românesc pagini inegalabile, mai ales în opera sa fundamentală
Terra – o introducere în geografia ca știință, alcătuită în 1930, în două volume.
Vorbind despre sat, el spunea: „Pentru a desemna Pământul locuit de oameni, limba
noastră are un cuvânt la fel de special ca și „dor”, și anume: „vatră”. Pământul este
vatra omenirii. Iar partea dintre Carpați și din jurul lor e vatra poporului român”9. El
merge mai departe și arată că satul cel vechi românesc sau arhaic cuprindea o „vatră
de sat”, adică locul de așezare a gospodăriilor, și un „trup de moșie”, adică locuri de
muncă ale acestor oameni situate în afara satului și denumite: în „țarină”, la „fânaț”,
la „vie” etc. Satul sau grupa locuințelor este așadar ca „sâmburele” unei mari moșii,
împrejmuită de „hotarul satului”10.
Desigur că vechimea mai mare o avea vatra satului, fiind legată de întemeietorul care de cele mai multe ori dădea denumirea satului. Punctul culminant al
ritualului de întemeiere era baterea parului, practică prin care așezarea se orienta în
micro și macrocosm, pornind de la un punct de iradiere. Apoi urma fixarea mărimii
și formei vetrei satului, prin trasarea brazdelor de plug rituale, înconjurarea terenului
cu diferite animale și plantarea arborilor. De la acel „moș” sau „strămoș” întemeietor
de odinioară a apărut cuvântul „moșie”, care exprimă ideea de bun moștenit de la
strămoși. Dacă la început pădurea, pășunea și chiar arătura au alcătuit un „trup” de
moșie, cu timpul, împărțindu-se mereu între frați și sporind numărul gospodăriilor, sa trecut de la stăpânirea în „devălmășie absolută” a obștilor sătești, la proprietatea
individuală din feudalism, de la obștea sătească primitivă la satul evoluat, cu o obște
înlăuntrul căreia s-au produs diferențieri de avere, cu drepturi inegalitare, expresie a
unei populații scindate în cete multiple și categorii sociale diverse, cei bogați începând să domine asupra celorlalți membri, cu interese antagonice, puternic invadată
de nebăștinași și acaparatori locali, care își întemeiau drepturile nu pe băștinășie, ci
pe contracte, ducând o aprigă luptă socială pentru acapararea „veniturilor” și a
fondului de teren vălmaș, pe baza unei economii de schimb și a unor tehnici de lucru
permițând exploatarea an de an a acelorași terenuri11.
Chiar dacă o parte din obștile sătești au fost aservite când s-a format o pătură
socială mai înstărită, alcătuită din cneji, juzi sau stăpâni de moșii, totuși, în perioada
feudală și chiar până în perioada modernă, s-au păstrat, în special în regiunile de
munte și de deal, sate libere deținute de obști. Acestea erau locuite de țărani liberi,
cunoscuți sub numele de „răzăși” în Moldova și de „moșneni” sau „moșteni” în
Muntenia. O categorie aparte o reprezină satele boierești și mănăstirești, care s-au
format mai ales în preajma întemeierii satelor feudale, prin contopirea feudală a
străvechilor obști libere, unele sate fiind dăruie de domnitori și boieri unor mănăstiri,
și din aservirea țăranilor liberi. Aceștia și-au păstrat dreptul de folosință a loturilor și
a părților comune, dar erau obligați să plătească dijmă (a zecea parte de produse în
natură) și să execute clacă (un număr de zile de muncă gratuită) pentru stăpân.
Simion Mehedinți, Civilizație și cultură. Concepte, definiții, rezonanțe, ediție îngrijită de
Gheorghiță Geană, București, Editura TREI, 1999, p. 8.
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Această stare de lucruri durează până la 14/26 august 1864, când Alexandru
Ioan Cuza a promulgat Legea rurală, care îi elibera pe țărani de sarcinile boierești și
îi împroprietărea, prin răscumpărare, cu loturile de pământ pe care le aveau în
folosință, limitându-se însă pământul expropriabil la maximum 2/3 din moșie,
exclusiv pădurile12.
Istoricii români vorbesc despre caracterul „familial” al satelor noastre devălmașe, care nu erau altceva decât o familie mărită și pe care Nicolae Iorga le
numește „sate genealogice”, adică sate crescute efectiv dintr-un autor comun și care
folosesc spița de neam ca bază a sistemului lor juridic de proprietate13. Acest simț al
solidarității rurale de neam, toți locuitorii satului socotindu-se a fi întrucâtva rude,
precum și această origine istorică a satelor românești, constituie de altfel elementul
deosebitor dintre satele românești și satele din alte țări, care atestă vechimea și
continuitatea noastră pe teritoriile care alcătuiesc țara noastră la ora actuală.
După cel de-Al Doilea Război Mondial, satul românesc a cunoscut o serie de
transformări profunde, cu implicații adânci în modul de viață al țăranului român.
Regimul comunist a urmărit cooperativizarea și industrializarea agriculturii, însă a
aplicat colectivizarea forțată, care a rupt gospodăriile țărănești de pământ și de dreptul
de proprietate asupra bunurilor. A urmat politica de „sistematizare rurală”, care a constrâns satele și comunele la subdezvoltare. Potrivit datelor furnizate de specialiști de
la institutele de cercetare și proiectare, rezultă că la mijlocul anilor `80 exista un plan
de desființare a aproximativ 7.000-8.000 de sate14. Rezultatul acestor politici a fost
exodul masiv al locuitorilor din mediul rural, în special al tinerilor, către orașele în
curs de industrializare. Pe acest fond, satul românesc a intrat în criză, numeroase
gospodării au rămas în stare de abandon și degradare, iar populația rurală, supusă
unui proces de îmbătrânire, a scăzut considerabil. Situația s-a agravat după decembrie
1989, când, ca urmare a distrugerii economiei naționale și a lipsei locurilor de muncă,
tineretul și chiar cei de vârsta a doua au luat drumul străinătății, lăsând în urmă case
pustii și trăind acolo cu dorul de meleagurile natale.
Valorile nemuritoare ale satului românesc
Dăinuind neîntrerupt, de milenii, colectivitățile sătești au transmis din
generație în generație o zestre culturală, un patrimoniu spiritual cu rădăcini care merg
uneori până la începuturile vieții pe pământ. Prin același mecanism al creației în
obște, memoria difuză a tuturor celor din sat a reținut nu numai teme de literatură
orală, în proză și în versuri, nu numai melodii, ci și credințe și concepții despre lume.
Ca în straturi ce s-ar fi depus unele peste altele, veac după veac, găsim încă până
târziu urmele aproape șterse ale unor credințe magice, de caracter păgân, care ne par
ciudate azi, dar care sunt prețioase tocmai pentru că ne fac să înțelegem străvechimea
civilizației noastre rurale. În viața vechilor sate, în special marile răscruci ale vieții
omului sunt păstrătoare ale acestor străvechi straturi culturale. Nașterea, căsătoria și
moartea sunt socotite a însemna popasuri de intrare și de trecere a vieții omului de la

Istoria României în date, coordonator: Dinu C. Giurescu, ediția a III-a revizuită și adăugită,
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o fază la alta. Cu prilejul lor, satul și-a pus și își pune întrebări de ordin spiritual, de
mare adâncime filosofică15.
De-a lungul secolelor, satul nostru românesc a tezaurizat o mulțime de valori
spirituale, morale și culturale, care sunt mai vechi decât veacul și care trebuie aduse
din nou în actualitate. Satul rămâne creatorul și păstrătorul culturii populare, „purtătorul matricei noastre statistice”, cum spunea Lucian Blaga, în care s-a format o
cultură originală, de caracter folcloric, cu un înalt nivel artistic, deopotrivă de creator
și în domeniul juridic al „obiceiului pământului”, ca și în cel al tehnicilor și cunoștințelor folositoare16. Această cultură populară, numită cultură minoră, a constituit
pentru popoarele civilizate baza sau punctul de plecare al unei culturi majore, după
cum arăta Lucian Blaga: „Un popor lipsit de acest profund apriori stilistic, ca matcă
a unei culturi populare, nu va crea niciodată o cultură majoră, oricâte genii și talente
ar avea la dispoziție pentru asemenea înfăptuire. Geniul creator rămâne geniu pustiu,
dacă nu e integrat în câmpul unui asemenea potențial stilistic”17.
Valorile cele mai puternice pe care le transmite, astăzi, satul românesc sunt
de trei feluri: morale sau practice, spirituale și culturale.
Valorile sau virtuțile morale ale țăranului român sunt legate de faptele sau
acțiunile sale în raport cu semenii, care au ca scop realizarea binelui. În raport cu
celelalte popoare ale lumii, o primă virtute a țăranului român, care a stat la baza
formării poporului român, o reprezintă statornicia geografică în spațiul care i-a fost
dat de sus să trăiască și să se dezvolte în el. Lucian Blaga ne spune: „Satul, situat în
inima unei lumi, își e oarecum sieși suficient. El n-are nevoie de altceva decât de
pământul și de sufletul său și de un pic de ajutor de sus, pentru a-și suporta cu răbdare
destinul”18. La rândul său, filosoful Constantin Noica subliniază: „Prin determinările
propriei sale istorii civilizația noastră a fost întru un spațiu dat. El nu a roit, cum a
făcut civilizația helenică, dând colonii proprii pe toate coastele învecinate; nu și-a
aproximat spațiul, ca civilizația germană; nu a colonizat pe alții, cum a făcut civilizația anglo-saxonă. A fost întru spațiul din jurul Carpaților. Prin acest spațiu au trecut
și alte seminții; dar au trecut, numai. Noi am rămas în el. Și am stat așa de bine în el,
încât unele popoare migratoare au trebuit să se așeze în jurul lui, iar altele s-au topit
în ființa noastră”19.
Categoria socială care a asigurat continuitatea vieții ca tradiție și unitatea în
timp și în spațiu a fost țărănimea. Existența țăranului este legată de cultivarea pământului și prin urmare acesta este cel mai atașat de țară, cel care are cea mai intimă
legătură cu solul. Cuvântul „pământ” vine din latinescul „pavimentum”, care
înseamnă vatra sau locul bătătorit de locuitorul și cultivatorul statornic al terenului
sau al solului. Pământul este deci în acest sens terenul lucrat, umanizat și sfințit. De
aceea zice românul: „Omul sfințește locul”. Cuvântul „pământean” înseamnă de
obicei în limba română „omul locului”, adică locuitorul statornic al Planetei Terra,
H.H. Stahl, Paul H. Stahl, Civilizația vechilor sate românești, București, Editura Științifică,
1968, p. 82.
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iar cuvântul „țăran” vine de la același „terra”, dar cu sensul de ținut sau sat, cuvânt
care arată din nou legătura omului cu pământul. Această idee este întărită de cuvântul
„homo, hominis”, care arată că omul este compus din humus (humă, pământ) și anima
(suflet rațional), adică este o sinteză tainică între materie și spirit, între „țărână” și
„suflet viu”. Pentru țăranul nostru, pământul nu este un obiect de explorare, ci o ființă
vie, față de care se nutrește un sentiment straniu de adorație și de teamă. El se simte
zămislit și născut din acest pământ, născut ca o plantă fermecată care nu se poate
stârpi în vecii vecilor. De aceea, pământul e însuși rostul lui de a fi. Pământul nostru
are un glas pe care țăranul îl aude și îl înțelege. E sfântul pământ inspirator, care nea modelat trupul și sufletul, pentru că, spunea Constantin Noica, „prin ce avem mai
bun până acum, suntem țărani”20.
De-a lungul unei istorii potrivnice, țăranul român s-a simțit mereu legat, prin
rădăcini adânci, de pământul său pe care l-a apărat cu o îndârjire ce deseori a mers
până la jertfă, știind că în acest fel își apără însăși ființa. Fire pașnică și blândă, a fost
străin de orice ambiții de cucerire a altor spații, de râvna de a cotropi și a supune alte
neamuri. Neamul românesc a fost cel mai liniștit din lume. În trecutul nostru n-avem
nici un război de cucerire, ci numai de apărare. Prin urmare, românii au rămas în
satele lor sau la adăpostul Codrilor și munților, viețuind într-o profundă solidaritate
și comuniune sufletească, intimă cu pământul, cu spațiul natural al țării, care are față
umană românească și poartă veșmânt românesc.
Tot în satul românesc s-au păstrat simplitatea și puritatea sufletească, virtuți
care fac trimitere la învățătura Mântuitorului Hristos: „Fericiți cei curați cu inima, că
aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V, 8) și prin care omul se reconstruiește,
renaște și se afirmă în relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Aceste două virtuți sunt
completate de bunul simț românesc, care din păcate s-a alterat în unele sate prin
pătrunderea acolo a așa-zișilor venetici sau intruși veniți nu se știe de unde, cu
obiceiuri rele. Hărnicia, dărnicia și ospitalitatea sunt virtuți morale ale poporului
român, cultivate și întâlnite în satul românesc. Țăranul muncește din zori și până în
noapte ca să aibă tot ce-i trebuie și este fericit atunci când poate să ofere ceva unui
semen de-al său. Când are un musafir, îi pune pe masă ce are el mai bun, ca semn de
respect și cinstire a celui care i-a călcat pragul. Ele este om de omenie, expresie
aproape intraductibilă în alte limbi, pentru că ea subsumează toate însușirile menționate anterior. Țăranul român are o vorbă: „Să ai frică de Dumnezeu și rușine de
oameni”. Să nu uiți că ești și tu om, chiar dacă „trepte osebite ți-au ieșit din urna
sorții”, cum spunea Eminescu în Scrisoarea I. Din omenie rezultă și superbul
echilibru sufletesc al țăranului, spiritul de discernământ și capacitatea lui de a vedea
fără greș diferența dintre bine și rău.
Valorile spirituale. Cea mai importantă valoare spirituală transmisă de satul
românesc o reprezintă credința în Dumnezeu. Lucian Blaga spunea în 1937, odată cu
primirea sa în Academia Română: „A trăi la oraș înseamnă a trăi în cadru fragmentar
și în limitele impuse la fiecare pas de rânduielile civilizației. A trăi la sat înseamnă a
trăi în zariște cosmică și în conștiința unui destin emanat din veșnicie”21. Dacă prin
Idem, Pagini despre sufletul românesc, ediția a II-a, București, Editura Humanitas, 2000, p.
37.
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cuvântul „zariște” înțelegem zare, orizont, luminiș în pădure, înseamnă că țăranul
trăiește legat de pământ, dar el are viziune cosmică, din care nu lipsește legătura cu
Dumnezeu. De ce acest lucru? Pentru că „la sat, mai mult decât la oraș, pot fi mai
ușor percepute și apreciate prezența creatorului în natură, valoarea naturii înconjurătoare ca dar al lui Dumnezeu care trebuie cultivat în relație de recunoștință față
de Dăruitor, precum și legătura indisolubilă dintre cult și cultură, având ca bază
agricultura”22. În sat se produce legătura fundamentală a țăranului cu pământul și
încadrarea într-o armonie și o simbioză perfectă cu natura divinizată, ale cărei
manifestări le percepea țăranul român din cele mai vechi timpuri drept semne ale
binecuvântării traiului său de toate zilele.
După cum observa părintele Dumitru Stăniloae, țăranul român vede prezența
harică și ocrotirea milostivă a lui Dumnezeu în toate cele prezente în jurul său: „Vede
pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos al naturii e pentru el un adevărat rai.
El spune în Miorița: „Pe-un picior de plai,/Pe-o gură de rai”. (…) El simte atât de
aproape de om pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, încât folosește pentru ei diminutive: „Dumnezeu drăguțu”, „Măicuța Domnului”23. Necuprinsul lumii acesteia,
tainele țesute în fiece făptură, în fiece chip, în fiece act și trecere, tainele existenței
sale însăși îl fac să răspundă, îl fac să lupte pentru cucerirea sensului și sprijinului
absolut: Dumnezeu. Creștinismul său este ortodoxie, și ortodoxia sa e românească.
În consecință, el nu va căuta deloc să-l despartă pe om de trupul lui, de viață, de
pământ, dar perspectivele sale vor fi totdeauna cosmice și totuși necontenit umane.
În acest sens, Ovidiu Papadima spunea: „Omul va considera deopotrivă drept al lui
Dumnezeu și lumea pământului, ca și pe cea cerească. De aceea, nu le va vedea
luptându-se, ci armonizându-se într-o adâncă întrepătrundere. Viața de după moarte
va fi în chip firesc o prelungire a celei de pe pământ, după cum cea de aici e o
prelungire a celei de apoi. Cosmosul va fi o prelungire a sufletului său, după cum el,
omul, nu-i decât o verigă din lanțul de armonii materiale ale cosmosului. De aici
rezultă nu numai o fuziune de nedespărțit a perspectivelor umane cu cele cosmice,
dar și a spiritului cu pământenescul”24. Sextil Pușcariu ne amintește că Ortodoxia
noastră este cel mai sigur criteriu de diferențiere (a românilor de cei de alt neam),
căci noi suntem în lume singurul popor de limbă latină și de credință ortodoxă.
La țăranul român se vede că în sat se întâlnesc forma sau lumea văzută de
ideea divină și acel loc al întâlnirii se face purtător de Duh Sfânt. Decorul, detaliile
vremelnice se schimbă, dar rămâne aceeași tradiție, care nu înseamnă obiceiuri, ci
înseamnă înțelegerea rostului vieții, a diferenței dintre bine și rău. Iar axa care
garantează această continuitate în duh este Biserica Ortodoxă, cu învățăturile ei
mântuitoare. În felul acesta, satul devine o comunitate religioasă în care oamenii sunt
pătrunși de sentimentul comuniunii între ei, dar sunt în legătură și cu transcendența,
cu Dumnezeu. Biserica și cimitirul sunt așezate în centrul acestei comunități, unde se
întâlnește cerul cu pământul. Biserica reprezintă centrul vieții spirituale a satului
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Satul românesc astăzi între suferință și
speranță, în: „Ziarul Lumina”, IX, nr. 258(2455), Seria regională, 13 noiembrie 2018, p. 5.
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poporului român, București, Editura Basilica, 2018, p. 164-165.
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românesc, pentru că ea răspunde nevoilor interioare ale țăranului prin liturghia
duminicală, momentul sublim al comuniunii spirituale a membrilor comunității, dar
și prin actele religioase care privesc viața omului în deosebitele sale vârste și situații
specifice, de la naștere până la moarte, precum și cele ce apar în legătură cu casa și
îndeletnicirile sale zilnice.
Țăranul român ne îndeamnă să nu uităm niciodată ceea ce datorăm strămoșilor. El este convins de faptul că singurul lucru cert al destinului omenesc este
moartea, dar el când spune că cineva a murit, înțelege că acela trăiește mai departe,
dar altfel, în „lumea ailaltă”. Când se întâlnește în cimitir cu morții săi, el realizează
legătura dintre generații, prin lumânarea pe care o aprinde la capul lor și prin faptul
că le dă de pomană spre amintirea lor. Credința că viața după moarte continuă, că îi
poate regăsi pe cei dragi în „ceea lume” și că împlinirea unui ritual ușurează sufletele
morților, îi asigură țăranului liniștea sufletească și îi micșorează durerea25. Pentru
mentalitatea generală a satului tradițional, timpul este o realitate care se consumă în
alta, superioară. Țăranul român înțelege diferența între timp și veșnicie, între veac și
eternitate: „A fi în timp, înseamnă a trăi într-un prezent continuu îmbogățit de
contactul cu lucrurile neschimbătoare. De aceea, timpul îl duce în mod firesc dincolo
de trecător, adică în eternitate. Tristeții curgerii tuturor lucrurilor, omul îi aduce o
reparație: aceea că marea trecere este un proces firesc al permanenței și că timpul se
desfășoară în interiorul eternității”26.
Valorile culturale. Satul românesc a creat și promovat o cultură populară,
care cuprinde valori recunoscute pe plan național, mai ales în domeniul artei
populare. Această cultură populară își are obârșiile în epoca arhaică sau preistorică,
în acel substrat pre-dacic sau proto-dacic, deoarece satul românesc a favorizat
prezența neîntreruptă a omenirii și dezvoltarea unei civilizații materiale și spirituale.
Din acest fond ancestral ni s-au transmis atât formele cele mai vechi de locuință –
bordeiele și colibele din pari și nuiele la suprafața solului –, precum și motivele
ornamentale întâlnite pe cămașa feminină, asemănătoare cu cămașa femeilor dace,
sau cele din domeniul ceramicii (inspirate din cultul apei, din cultul solar, cu
semnificații mitic-simbolice, azi uitate). Transmise din generație în generație până în
zilele noastre, meșteșugurile prin care țăranii au prelucrat materiile prime avute la
îndemână au lăsat în decursul timpului tezaurele de port popular, textile, ceramică și
prelucrare a lemnului, în care ei și-au pus talentul lor, dar și darurile, aspirațiile,
necazurile și bucuriile. Domeniile preponderente ale culturii tradiționale sătești sunt:
arhitectura, arta lemnului, ceramica, țesăturile, portul popular, la care se adaugă creațiile limbii române, reflectate în folclor (cântece populare, poezii, tradiții, obiceiuri
legate de momentele principale din viața omului, proverbe și zicători ca expresii ale
înțelepciunii populare românești).
Limba, pentru țăranul român nu a fost un simplu mijloc de comunicare, un
instrument sau o structură artificială, ci a devenit un element de existență, o caracteristică tot atât de importantă a neamului nostru, ca și comunitatea de sânge. La noi,
aceasta este opera țăranului. Limba românească este o limbă țărănească, păstrată în
H.H. Stahl, Povestiri din satele de altădată, București, Editura Nemira, 1999, p. 7.
Ernest Bernea, Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, București, Editura Eminescu,
1987, p. 201.
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satele românești, și unitatea ei nu încetează să uluiască pe cercetători. Farmecul și
expresivitatea specifică le-a căpătat de la horitorul ei original, care a fost țăranul.
Toată dezvoltarea ei, până în timpurile mai noi, se datorește țăranului, singurul care
a vorbit-o întotdeauna. Limbile prea cultivate, ajunse la completă maturitate, devin
rigide, abstractizante, mecanice, pierzând sau disprețuind contactul direct cu poporul,
în cele din urmă îmbătrânesc, se artificializează, ajung a fi organisme moarte. Limba
noastră, cultivată numai de țărani, în legătură continuă cu pământul și cu lumea
concretă, a păstrat expresia imagică și naivă a omului simplu, o prospețime pitorească
și colorată, ritmul vieții mișcătoare.
În volumul său Creație și frumos, Constantin Noica vorbește „Despre a doua
comoară a limbilor”: „Prima este comoara gândirii omenești în genere”, partea
traductibilă spune Eminescu; a doua este „partea de la moși-strămoși, partea
netraductibilă”. Dar este și aceasta o comoară, adică poartă cu ea bunuri și frumuseți
care sclipesc pentru toți. De aceea, când o scoți la lumină, oricine ar trebui să se
bucure de ea. Acesta este și lucrul minunat cu limbile naturale, că până la urmă orice
se poate traduce în orice limbă: se pot traduce cărți întregi, se traduc poeme, gânduri,
se pot traduce chiar expresii tipice. Dar nu se poate traduce câte un cuvânt” 27 .
Naturalismul și farmecul limbii poporului român, încărcată de valori culturale, au
trecut în limba românească cultivată, fără să se piardă prin influența factorului
civilizator. Numai geniul eminescian a știut să integreze organic Comoara limbii
țăranului în limba uzuală a tuturor. Prin Eminescu, țăranul român a dăruit elementul
cel mai necesar literaturii române: limba curată, bogată, mlădioasă, mereu nouă, cu
posibilitatea de eternă înnoire, cu un dinamism etern, dinamismul eternului duh,
neaoș românesc. Colaborarea dintre românul cel mai modest și poetul cel mai mare
al nostru a fixat linia generală a originalității literare românești. Cuvintele care dau o
nuanță specifică limbii române nu sunt de ieri, de azi; sunt de la moși-strămoși, spune
Eminescu. Cuvintele cu bogăție de înțelesuri sau cu înțelesuri greu traductibile, sunt
așadar vechi. Vom aduce câteva exemple. Eminescu a exclamat, cu o împăcată
presimțire a morții: „Destul-mi-i!”, expresie care vine de la cuvintele de și sătul, adică
sunt sătul de viață. Tocmai esențialul acestor cuvinte nu poate fi tradus. Tot marele
nostru poet folosește cuvântul „județ” în sensul de judecată: „dreptul județ”, adică
judecata de apoi a lui Dumnezeu Fiul. La fel, cuvântul „dor”, prin formația sa, are un
înțeles adânc și specific. El reprezintă o contopire, și nu o compunere. S-a contropit
în el durerea, de unde și vine cuvântul, cu plăcerea, crescută din durere nu pricepi
bine cum. Noi spunem dor, care e însă și căutare și regăsire, este și plăcere și durere.
Este virtutea noastră, de care vorbesc istoricii culturii și ai artei, de a da o „sinteză
specifică”. Sinteza reprezintă la țăranul român o contopire, nu o compunere28.
Ideea de devenire o exprima în trecut cuvântul „petrecere”. El însemna
devenire, dar mai însemna și devenire prin ceva (să petreci lumea prin gând), sau
devenire laolaltă cu ceva, însoțire. De aici, bogăția lui de sensuri la ora actuală: a
petrece pe cineva până la poartă după ce te-a vizitat, a petrece pe ultimul drum, a se
distra la petrecere. Țăranul român a dat cuvintelor „rost” și „rostire” un sens filosofic
C-tin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, București, Editura Eminescu,
1987, p. 201.
28
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în limba noastră. Pornind de la latinescul rostrum=bot, cioc, vârf încovoiat, gură, care
dă la plural rostra, tribuna din for împodobită cu pinteni (ciocuri) de corăbii, și de la
ideea că într-o deschizătură (gură) să pui ceea ce se potrivește acolo, s-a ajuns la
cuvântul „rost”, care înseamnă ordine, mod de a-și întocmi viața, sens, tâlc, noimă,
scop, țel, menire, rațiune, justificare. Țăranul nostru știe că fiecare lucru și fiecare om
are rostul lui pentru care a fost creat. El a creat expresii diverse: a ști de rostul a ceva,
a fi în rostul lui, a pune în rost, a avea un rost în viață, a-și pierde rostul (cumpătul),
a vorbi fără rost, a lua pe cineva la rost. Un derivat al rostului este verbul a rosti,
rostire, care înseamnă a pune în ordine, rânduială. Cu fiecare rostire, se evocă un
gând, în limba noastră. Iar când, pe cu totul alt plan, știința de astăzi vine să vorbească
despre un „cod genetic”, un limbaj al vieții care dă varietatea controlată a organismelor, poți încă vorbi în termeni de rostire, în sens de rostire genetică.
Folclorul este un alt fenomen complex de cultură populară, care nu are un
caracter limitat de cântec, dans și muzică instrumentală, ci este în același timp o
unitate organică, surprinzător de bogată, de cugetare și de viață. El e totodată teologie
și sociologie, astronomie și medicină, filozofie și botanică, poezie și zoologie,
mitologie și cosmografie, psihologie și meteorologie. Folclorul îl împacă în mod
firesc pe om și cu Dumnezeu și cu lumea, și cu visul și cu realitatea dură, îngăduindui speculația metafizică, fără să-l îndepărteze cu nimic de pământ. Din proverbe,
zicători sau povestiri, se desprinde înțelepciunea și cumințenia resemnată a țăranului
în fața destinului, preocuparea sa de a se comporta cum trebuie de-a lungul vieții. I
se întâmplă și lui multe, se frământă de griji și gânduri care se ascund în inima lui,
greutăți fizice trec peste trupul lui chiar, dar el rămâne neschimbat. „Trece și asta” e
una din cele mai curente vorbe românești. Neamul nostru rămâne pentru că și el
participă, în felul lui, la eternitatea ființei. În acest sens, Ovidiu Papadima spunea:
„Prin folclor, omul satului ajunge deopotrivă un adânc simțitor al transcendentului,
un credincios și un desăvârșit cunoscător al lumii sale reale”29.
Despre valorile satului se poate vorbi la nesfârșit, fiindcă ele sunt valori
eterne. Am putea afirma că ființa lui la ora actuală este în primejdie, din două motive.
Pentru că satul se zbate între idealizarea nostalgică și abandonare practică, între
identitate națională și precara supraviețuire. În al doilea rând, datorită influenței
orășeanului, care, prin știința modernă, a ajuns un ateu în neliniștile sale intelectuale,
un chinuit în singurătățile sale sufletești și un incapabil în raporturile sale cu natura
și viața. Până și unii dintre țărani au devenit lacomi de câștig imediat, fără limite și
individualiști, în această epocă globalizată și secularizată, exploatând nerațional
pământul propriu și pădurile, producând o criză ecologică și pierzând astfel simțul
spiritual al milenarei sale legături cu pământul său. Azi, în fața „civilizației” barbare,
satul românesc a plecat în lume. Nu s-a mai ascuns în codrii lui, parcă veșnic verzi și
primitori ca niște frați tăcuți întru suferință, ci s-a risipit într-un tragic și interminabil
exil.
Și totuși, oamenii de știință români și străini (istorici, antropologi, etnografi,
geografi, istorici ai culturii civilizației) afirmă că satul românesc nu poate muri. Chiar
dacă prin absurd un cataclism istoric ar distruge un sat, cei care ar veni acolo să-l
populeze vor trebui să se modeleze după spațiu și tiparele date ale respectivului loc.
29
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Latinii numeau acest fenomen „genius loci”, adică spiritul locuitorilor care vine din
străfundurile pământului. Sunt încă oameni care au refuzat să părăsească satul și se
străduiesc să ducă mai departe și chiar să promoveze tradițiile și obiceiurile satului
românesc, care nu va pieri atâta timp cât există acolo preotul și învățătorul, colaborarea dintre Biserică și școală, la care se adaugă în unele sate spiritualitatea și
opera filantropică întreținută de schituri și mănăstiri existente acolo. Preotul zilelor
noastre este acum, mai mult ca oricând, părintele, sfătuitorul, educatorul și slujitorul
celor care sunt copleșiti de sărăcie, bătrânețe și izolare, trăind și el cu speranța că în
marea aceasta a unei cinici uitări, mulți se vor îneca, dar în mod sigur valurile vor
aduce înapoi țărmurile acestei miraculoase țări, acele semințe care au supraviețuit,
asemenea boabelor de grâu din amforele egiptene, care în loc să putrezească, au germinat, încolțind la prima picătură de apă ce cădea parcă din senin. Ele știu instinctiv
că mâine vor fi pâinea cea bună pe care o va pune acest popor la masa de sărbătoare.

569

COLINDA DE CRĂCIUN LA GURA RÂULUI
Rodica BRAD1
CAROLS SUNG IN GURA RAULUI
ABSTRACT
Carols were first pagan songs, sung at the Winter Solstice celebrations all over
Europe. It is not clear who wrote them, where they originated, and how they evolved. Caroling
is an oral tradition passed down from generation to generation, being associated with
Christmas only after Christianity began to rise and spread through Europe.
The paper presents different opinions on the evolution and meaning of carols in
Romanian area, as well as the most important profane and sacred carols sung in Gura Raului,
an old village nearby Sibiu.
Keywords: carols, Gura Raului, oral tradition, Christmas, villages.

Moto: „Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor
Şi tremură brazii
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi
E când scânteie stelele”,
Mihai Eminescu.

Preliminarii
Colindatul este o datină profund înrădăcinată în conştiinţa neamului românesc, dar care este întâlnită în toată lumea creştină. Colindatul, în cadrul datinilor
sărbătorilor de iarnă, concentrează o mare bogăţie de spiritualitate şi de simţire
creştină. El începe în ajunul Crăciunului şi durează până în ziua de Bobotează sau
chiar de Sfântul Ion.
Crăciunul şi tradiţia colindatului sunt trăite intens în satul tradiţional
românesc, unde practicile vechi au rămas încă neatinse, pentru că românii şi-au
păstrat dintotdeauna fiinţa naţională, limba şi credinţa prin datini, tradiţii şi obiceiuri.
Fără cultivarea acestor valori, poporul român şi-ar fi pierdut, poate, identitatea şi
specificul între popoarelor europene.
Colindele, născute dintr-un nucleu arhetipal, sunt purtătoare ale unor elemente străvechi, aparţinând unei culturi arhaice de factură populară. Ca datină străveche,
colinda a preluat elemente ale spiritualităţii romane şi, ulterior, ale creştinismului
primitiv de expresie romano-bizantină.
1
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Colinda este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri de iarnă care deschide
sărbătoarea Naşterii Domnului prin crearea unei atmosfere de emoţie, de rememorare
a marelui eveniment religios şi învăluie sufletele în gingăşie şi tandreţe. Putem spune
că, dintre tradiţiile româneşti, colinda de Crăciun este cea care a ajuns să se identifice
cu marea sărbătoare creştină a Crăciunului.
Colinda: origine şi etimologie
Dicţionarul exlicativ al limbii române defineşte colinda drept un „cântec
tradiţional cântat de cete de copii, de flăcăi sau de adulţi cu prilejul sărbătorilor de
Crăciun sau de Anul Nou” şi reţine şi două alte sensuri derivate din sensul de bază:
„umbletul colindătorilor de la o casă la alta cu colindul” şi „dar, bani care se dau
colindătorilor sub formă de covrigi sau colaci de Crăciun”.
Opiniile savanţilor privind etimologia termenului colindă diferă. Printre ele,
par să încline balanţa părerile referitoare la provenienţa lui latină. Actualmente,
termenul colindă şi derivatele lui circulă în diferite variante fonetice, practic cu sens
identic sau apropiat, pe o vastă arie geoculturală sud-est europeană.
Etimologic, termenul românesc de colindă derivă de la latinescul calendae,
iar conservarea consoanei l, în poziţie intervocalică, care ar fi trebuit să devină în
condiţii normale r, se datorează, aşa cum arată Alexandru Rosetti, influenţei termenului slav koleda. Kalendae era la romani prima zi a lunii, când un preot (pontifex
minor) îl înştiinţa pe şeful cultului oficial (rex sacrorum) de venirea lunii noi, iar
acesta, la rândul său, anunţa solemn călare senatul şi poporul despre începutul
primului pătrar al lunii. Conform lui G.Dem. Dumitrescu, în ajunul calendelor, copiii
se sculau devreme şi umblau din casă în casă bătând toba, salutând pe fiecare cu o
creangă de măslin şi făcând urări de prosperitate. Fenomenul ţinea de sărbătorirea
solstiţiului de iarnă şi de sărbătorile închinate zeului Saturn, numite Saturnalii.
Latinescul kalendae a avut în română un reprezentant pierdut, cărinde, din a cărui
încrucişare cu colinda a dat în Transilvania corindă.
Ocupându-se de problema originii colindatului, în Dicţionarul etimologic al
limbii române, Ovid Densușianu 2 arată că termenul de colindă trebuie inclus în
categoria cuvintelor de origine latină, preluate de slavi şi ulterior împrumutate de
români, împreună cu fonetismul lor slav. Biserica a asimilat în timp datina străveche
a colindatului, cu semnificaţia ei arhaică ce viza solstiţiul de iarnă şi începutul Anului
Nou, legând-o de Crăciun, ca sărbătoare a Naşterii Fiului Sfânt. S-a ajuns în acest
mod la un sincretism al formelor precreştine şi creştine, atât în planul desfăşurării
obiceiului, cât şi în privinţa repertoriului.
Istoric
Persistenţa tradiţiilor folclorice prilejuite de marcarea ciclului temporal este
consemnată, în general, în unele documente ecleziastice, cronici sau relatări ale unor
persoane cu statut diplomatic, care au tranzitat Ţările Române. Deşi oficial sărbătorile
religioase creştine au fost suprapuse peste cele păgâne, ele n-au reuşit să le substituie
întrutotul. Documentele confirmă perpetuarea datinei colindatului şi în ciuda poziţiilor uneori defavorabile ale autorităţilor clericale. În zilele noastre, aceste tradiţii
populare sunt încurajate de Biserică.
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Ovid Densușianu, Dicţionarul etimologic al limbii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
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Colindele îşi au deci originea în cântările ritualice precreştine care însoţeau
începutul sau sfârşitul anului agrar şi care aveau rolul de a alunga spiritele rele şi de
a aduce prosperitatea. Dacă originea lor este precreştină, evoluţia fenomenului a fost
influenţată în mod esenţial de creştinism, suprapunându-se astăzi cu Crăciunul.
Gheorghe Vrabie insistă mai ales asupra moştenirii autohtone dace în colinda
românească: „(...) ne gândim însă că înşişi geto-dacii care se întindeau cam pe acelaşi
spaţiu al colindei, trăind din munca ogorului şi creşterea animalelor, vor fi avut
practici deosebite de ale romanilor. Izvorând dintr-un acelaşi mod de viaţă pastoral
agrar, ele vor fi continuat să supravieţuiască (...) în viaţa noilor popoare ce s-au născut
prin numeroasele încrucişări”3.
Alţi cercetători, cum este Petre Caraman, insistă asupra influenţei slave în
colinda românească. El insistă asupra faptului că urările de început de an continuă,
de fapt, ritul magic: „(...) urările ce stau la baza colindatului nu ţin numai de magia
cuvântului, ci şi de o anumită practică magică, nefiind altceva la origine decât un
simplu reflex al ei”4. Cu timpul, această formulă a fost transpusă într-o naraţiune care
realizează verbal ceea ce altădată se realiza faptic.
Colinda nu este neapărat apropiată de cântecele occidentale de Crăciun decât
din perspectiva tematicii şi a momentului. Spre deosebire de colinde, cântecele de
Crăciun sunt piese de inspiraţie creştină compuse de autori culţi, care circulă în formă
scrisă, fiind considerate populare doar prin răspândirea lor în rândul marelui public.
Credem că se poate spune că, în spaţiul românesc, colindele s-au format odată
cu poporul român şi s-au modelat apoi prin influenţa majoră a creştinismului, transpunând credinţe religioase şi laice în formă sincretică, îmbinând urarea cu credinţe
precreştine, dar şi cu elemente apocrife creştine, influenţate puternic de Biserică.
Astăzi, colindele îl înfăţişează pe Iisus Hristos în ipostaza de nou-născut, de copil,
dar şi în cea de adult, perioadă în care a făcut marile şi cunoscutele minuni. Din punct
de vedere religios şi din perspectivă creştină, colindele româneşti pot fi astfel văzute
ca un important capitol din istoria creştinismului rural la români, conservând riturile
şi credinţele comunităţii săteşti de-a lungul veacurilor.
Obicei arhaic, datând din timpuri imemoriale, colinda este aşadar mult anterioară creştinismului, dar, după apariţia acestuia a fost îndeaproape influenţată de
el. În perioada precreştină, colinda cuprindea o serie de manifestări şi ritualuri magice
care nu erau străine de obiceiuri similare din viaţa popoarelor indoeuropene. Pentru
Cristian Istrătescu Târgovişte5, colinda s-a născut în cadrul ritualurilor şi practicilor
închinate zeului Mithra.
Studiul colindelor în spaţiul românesc
Putem vorbi de studierea cu mijloace ştiinţifice a colindelor doar târziu,
începând cu secolul al XIX-lea, pe fondul interesului pentru folclor manifestat în
Europa odată cu constituirea statelor naţionale. Astfel, şi în Ţările Române interesul
faţă de valorile muzicale tradiţionale şi studierea lor a luat amploare după Revoluţia
Gheorghe Vrabie, Folclorul, obiect-principii-metodă/categorii, Bucureşti, Editura
Academiei RSR, 1970, p. 222.
4
Petre Caraman, Colindatul la români, slavi şi alte popoare, Bucureşti, Editura Minerva,
1983, p. 92.
5
Cristian Istrătescu Târgovişte, Credinţa valahă în spaţiul balcano-carpatic românesc,
Timișoara, Editura Brumar, 2008.
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de la 1848. Printre primii români care au apreciat importanţa artei tradiţionale şi care
au folosit-o creator se numără scriitorii: Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu şi
Constantin Negruzzi. Aceştia au pregătit terenul iar Vasile Alecsandri şi Alecu Russo
au întocmit primele culegeri folclorice. Bibliografia despre colindele româneşti este
vastă, dar valoarea lucrărilor dedicate acesteia este inegală. Menţionăm doar una din
primele lucrări serioase dedicate colindatului şi anume lucrarea lui Ovidiu Bârlea,
Colindatul în Transilvania, publicată în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967.
Ritual, religie şi magie
Având un caracter augural, la origini, ritualurile erau menite să valorifice
forţa magică a cuvântului şi a gestului care deveneau faptă. În orice caz, la începuturi
colindatul a fost o practică populară de factură magică al cărei rol era influenţarea în
bine a anului următor. Se pare că populaţia daco-romană a continuat să nareze vechile
mituri, îmbrăcând ritualurile în forme noi. Victor Kernbach insistă asupra influenţei
romane, vizibile în ritualurile sărbătorilor româneşti, în special a Saturnaliilor:
„Crăciunul este una din cele mai sincretice (... ). Întâlnim aici atât moştenirea dacică,
cât şi numeroase şi puternice elemente ce provin de la ritualurile romane ale
Saturnaliilor, precum şi de la sărbătorile dyonisiace sau celor închinate lui Mithra”6.
Născute din practici legate de înnoirea anului, colindele şi-au accentuat
caracterul religios, spre deosebire de celelalte practici rituale de Anul Nou, cum ar fi
Sorcova, Semănatul, Pluguşorul sau jocurile cu măşti care sunt de sorginte magică.
Cu toate acestea, colindele comunică în subtext cu aceste manifestări, ca şi cu genuri
populare diferite cum ar fi legendele, baladele, descântecele şi riturile de trecere, toate
fiind fenomene care prezintă un fond magico-mitic străvechi.
Acest aspect este subliniat de Monica Brătulescu, care sintetizează, de fapt,
punctul de vedere al majorităţii cercetătorilor care s-au dedicat studiului acestui
fenomen: „Colindatul românesc are un caracter ritual şi ceremonial difuz: obiceiul
include vestigii din riturile de pubertate şi elemente de ritual funebru, vizează fertilitatea vegetaţiei şi animalelor, prezintă tangenţe cu ceremonialul nunţii şi şezătorii,
ba chiar şi cu descântecul”7. Prin faptul că recitarea lor se face în momente magice la
care se cer efecte benefice precum belşugul, sănătatea, prăsirea vitelor etc., acestea
dobândesc forţă magică. În Magie, ştiinţă şi religie, Bronislavw Malinovski arată că
izvorul magiei se află într-o forţă emoţională puternică ce a generat practici comportamentale spontane, devenite mai apoi ritualuri magice. Acestea sunt însoţite de
naraţiuni care insistă asupra aspectului benefic al actului, astfel încât actul magic
devine „punte între vârsta de aur a actelor primordiale şi puterea miraculoasă de
astăzi. Deci formulele sunt pline de aluzii mitice care, prin rostire, dezlănţuie puterile
trecutului, aruncându-le în prezent”8.
Prin rememorare şi actualizare, elementele mitice declanşează forţe tainice
prin care se produce efectul benefic. Fiind „concretizarea mentalităţii primitive” 9,
magia s-a transmis şi în religiile orientale (...) şi greco-romană”10. În ceea ce priveşte
Victor Kernbach, Universul mitic al românilor, Bucureşti, Editura Știinţifică, 1994, p. 89.
Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 42.
8
Bronislavw Malinovski, Magie, ştiinţă şi religie, Iaşi, Editura Moldova, 1993, p. 133.
9
Mircea Eliade, Morfolologia religiilor. Prolegomene, Editura „Jurnalul literar”, 1993, p. 50.
10
Ibidem.
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raportul subtil care există între religie şi magie, Traian Herseni observă cu îndreptăţire faptul că „nu există religie fără magie şi nici magie fără religie. Amândouă
se bazează pe credinţa în existenţa unor forţe supranaturale, favorabile sau
nefavorabile omului, numai că religia încearcă să atragă pe unele şi să îndepărteze pe
celelalte prin mijloace paşnice”11.
Ovidiu Bîrlea vorbeşte şi de un caracter mitic al colindei: „Colinda e un fel
de mit în acţiune, dar numai în această perioadă critică de început de an, când stihiile
cosmosului se vădesc instabile şi pot fi dirijate pentru a fi întru totul propice omului”.
Bârlea insistă de asemenea asupra felului în care cel colindat participă şi el la magia
colindei, afirmând că acesta e implicat adânc în acţiunea desfăşurată sub ochii lui,
participă atunci în momentul colindării, suferind implicit alungirile, prefacerile care
îi conferă dimensiuni şi virtuţi mitice. În chipul acesta, minunea narată devine plauzibilă, capătă contururi reale şi lumea pământeană intră pentru o clipă într-o osmoză
desăvârşită cu cosmosul, „microcosmosul” omenesc devenind una cu macrocosmosul
cel nelimitat, ca două feţe ale aceleiaşi realităţi”12.
Creştinismul primitiv
În Dacia romană, după apariţia creştinismului religia daco-romană şi-a
pierdut treptat caracterul sacru şi unitar, o parte a ei continuând în acord cu noua
religie, iar cealaltă, care nu se regăsea în noua doctrină religioasă, continuând în
basme, legende şi balade care celebrează marile momente din viaţa omului: naşterea,
nunta şi moartea. Acest aspect este sintetizat astfel de Romulus Vulcănescu: „creştinismul primitiv s-a grefat peste credinţe şi tradiţii mitice dace şi daco-romane, care
nu contraveneau în esenţă şi forma lor rituală doctrinei creştine”13.
Monica Brătulescu menţionează faptul că creştinismul primitiv s-a perpetuat,
profitând de slaba organizare a Bisericii: „Exceptând Dobrogea şi malul stâng al
Dunării, care au fost incluse ierarhiei romano-bizantine, creştinismul s-a practicat de
către daco-romani în comunităţi mici, nesubordonate vreunei jurisdicţii bisericeşti.
Acest creştinism de factură populară se menţine la noi până târziu, biserica română
căpătând un caracter strict instituţional abia în secolul al XIV-lea. Se poate presupune
că, în aceste circumstanţe, tradiţiile populare locale, ca şi datinile şi credinţele aduse
de către romani în Dacia, au continuat să se perpetueze paralel cu creştinismul, sau
în strânsă legătură cu acesta”14. Ca atare, textul colindei se modifică, în sensul că
unele motive îşi pierd înţelesurile magice, fiind înlocuite de elemente creştine. De
multe ori, însă, aceste elemente coexistă, fapt care conferă aspectul hibrid al unor
texte de colinde care conciliază într-o manieră sui generis vechea sacralitate cu cea
creştină, aşa cum subliniază Alexandru Rosetti: „În colindele religioase întâlnim,
amestecate cu fondul primitiv de credinţe populare, elemente creştine de origine
literară, adaose substratului primitiv”15. La nivel simbolic, se produc resemantizări
prin apropierea de dogma creştină, prin influenţa preoţilor care propovăduiesc sensul
Traian Herseni, Urme străvechi de cultură poporană românească, Cluj-Napoca, 1977, p.
261.
12
Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 327.
13
Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1987, p. 134.
14
Monica Brătulescu, op. cit., p. 17.
15
Al. Rosetti, Colindele religioase la români, Bucureşti, Librăriile „Cartea românească” şi
„Pavel Suru”, 1920, p. 9.
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textului biblic. Astfel, sunt preluate elemente din viaţa Mântuitorului, dar şi alte teme
din Vechiul sau Noul Testament.
În procesul de formare a colindelor româneşti, trebuie subliniat faptul că
elementele mitologice arhaice – păstrate în mentalul colectiv –, influenţele străine
manifestate asupra lor, sursele apocrife, scrierile hagiografice bizantine, au contribuit
la constituirea treptată a unui „creştinism popular românesc”. Acesta a avut şi are
permanent o apartenenţă folclorică şi religioasă în acelaşi timp, care s-a manifestat,
se pare, mai intens decât la alte popoare. Practic, aceste fenomene de polisincretism
au generat o religie ţărănească, nedogmatică, pronunţat mitologică şi plină de superstiţii, dar păstrând, totuşi, reperele principale indentificabile ale teologiei oficiale. Aşa
se explică prezenţa în temele colindelor a unor elemente cosmogonice, a motivelor şi
imaginilor cosmice despre regenerarea timpului şi sacrificiu, ca şi motivele miticorituale ale vânătorii iniţiatice. Divinităţile religiilor dispărute au devenit personaje
folclorice, iar miturile cărora le aparţin s-au transformat în creaţii populare.
Caracterul augural al colindei
Concepţia populară spune că anul îmbătrâneşte şi că timpul însuşi îmbătrâneşte, motiv pentru care ultimele două săptămâni ale anului trebuie revigorate prin
lupta cu forţele malefice în scopul ocrotirii vieţii. Se simte acut necesitatea unei
reîntineriri, a unei revigorări prin resacralizarea lumii create. Colindătorii îl aduc pe
Dumnezeu „să ne mântuie de rău” şi sunt factori de coeziune cosmică şi socială.
Există chiar credinţa populară care spune că, atât timp cât se aud colindele, lumea
este protejată de haos şi de rele. De aceea, colindătorii trebuie primiţi cu cinste,
colindele trebuie ascultate cu religiozitate pentru că ele mântuie Cosmosul de rău prin
chiar ritualul pe care îl presupune interpretarea lor. Ei anunţă naşterea Mântuitorului
lumii înconjurat de îngeri şi adorat de magi: „Hristos se naşte/Domnul coboară,/
Îngerii cântă,/magii îl adoară/Hristos se naşte/Domnul coboară/Mari minuni se
întâmplară//”.
Aspectul poetic, textual, al colindelor, este impregnat de două surse: una
magico-mitică şi una religios-creştină, îmbinându-se cu alte forme de manifestare
folclorică, într-o manieră sincretică.
Tipologia colindelor
O primă clasificare a repertoriului poetic al colindatului o face Atanasie
Marienescu pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Aceasta va influenţa generaţii întregi
de folclorişti: „Colindele sunt religioase şi lumeşti”. Dintre specialiştii, acum clasici
ai colindatului, doar Petru Caraman s-a ocupat propriu-zis şi de o clasificare a
repertoriului poetic al ritualului. El împarte colindele, în funcţie de locul în care sunt
interpretate, în două grupe: I. Colinde cântate afară, la fereastră, care au caracter
general şi II. Colinde cântate înăuntru, „închinate”, „speciale”.
Mircea Eliade împarte colindele în sacre şi profane, primele deosebindu-se
de celelalte prin prezenţa elementelor religioase. Relativ la această clasificare, Ovidiu
Bârlea este de părere că distincţia sacru-profan are o valoare relativă: „În primul rând
pentru că există regional numeroase oscilări, cu variante creştine şi necreştine ale
aceluiaşi tip” 16 . Andrei Oişteanu găseşte că elementul definitoriu al colindei este
caracterul ei augural, aceasta fiind „un act ritual obligatoriu prin care Cosmosul este
16

O. Bârlea, op. cit., p. 362.
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menţinut ad infinitum pe spirala ontologică”17, tocmai pentru că ea „reactualizează o
dramă de proporţii cosmice (...). Drama se produce aici şi acum, chiar în locul şi în
momentul relatării ei. Întreaga comunitate a satului participă – fie în postură de
colindători, fie de colindaţi –, la această dramă, nu numai la rememorarea, ci şi la
retrăirea ei”18.
Există şi alte moduri de clasificare a colindelor. Astfel, după modul de interpretare există colinde individuale şi de grup, cu sau fără acompaniament muzical.
După locul şi momentul desfăşurării actului ceremonial, există colinde de
intrare în casă, colinde la fereastră, colinde de început şi de încheiere, colinde pe
drumul dintre case, colinde de întâmpinare a zorilor.
După persoana căreia i se adresează colinda, există: colinde de fecior, colinde
de fată, colinde de gazdă, colinde de bătrân, colinde de tineri logodiţi sau căsătoriţi,
colind de cioban, de pescar, de preot, de vânător, de vameş, de oştean, de primar, de
cârciumar, de negustor.
După tema pe care o tratează colinda, există: colinde pe teme profesionale,
cum ar fi Mioriţa, vânarea căprioarei sau a cerbului etc., colinde pe teme protocolare:
elogiul prosperităţii, gazda plecată de acasă, darurile pentru colindători, colinde pe
teme familiale şi sociale cu caracter moralizator, cum ar fi popasul lui Dumnezeu şi
Sfântul Petru la omul bogat şi la cel sărac, şi colinde pe teme cosmogonice: facerea
lumii, zorile, raiul prădat etc.
Mai există o clasificare a colindelor după rolul normativ al acestora, clasificare care permite desprinderea mai multor funcţii secundare subordonate celei de
bază, care este urarea. Între funcţiile secundare, cele mai des întâlnite sunt: cea de
comunicare, de iniţiere, de întărire a coeziunii grupului social, protecţie, normare,
manifestare a sacrului şi experimentare a acestuia, onomastice sau catharetice19.
Caracterul sincretic al colindei
Colinda prezintă un caracter puternic sincretic. Monica Brătulescu insistă
asupra caracterului sincretic al colindei, afirmând că „textele de colindă reprezintă
doar unul din elementele constitutive ale unui ceremonial care se bizuie pe puterea
reunită a cuvântului, muzicii, gestualității, dansului, uneori şi pe cea a reprezentării
plastice”20.
O teologie populară
În colinde regăsim o adevărată teologie populară, adică intuiţia şi trăirea clară
şi sigură a marilor dogme creştine. La ţărani, trăirea creştină se aseamănă cu creştinismul primitiv pentru că este simplă şi autentică. Colindele reflectă dogmele ortodoxiei
noastre româneşti, ca şi credinţa şi dragostea de viaţă a credincioşilor adevăraţi. Ele
cuprind însemnate învăţături de viaţă, trasează o conduită morală autentic creştină,
accentuează forţa mântuitoare a Sfintelor Taine. Naşterea lui Hristos e „prologul
Andrei Oişteanu, Ordine şi haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească, Iaşi,
Editura Polirom, 2004, p. 15.
18
Ibidem, p. 25.
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Laurenţiu Marius Petrean, Colindatul la români în zona Ardealului, rezumatul tezei de
doctorat, vezi în format pdf: https://www.google.com/search?q=colinda+de+Craciun+teza
+de+doctorat&rlz=1C1JRYI_enRO709RO709&oq=colinda&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0
l2.6474j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
20
Monica Brătulescu, op. cit., p. 18.
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teologic al cărţii în care este scrisă întreaga istorie a mântuirii neamului omenesc”21.
Prin colindă, Biblia este transpusă în limbaj simplu şi muzică înălţătoare.
Colinda mai înseamnă koinonia=comuniune, participare efectivă, implicare,
ieşire din pasivitate şi formalism; ea evocă un eveniment, de fapt o succesiune de
evenimente – care au avut loc acum două mii de ani, dar ne face să retrăim Naşterea
Domnului într-un prezent înălţător şi primenitor: Astăzi S-a născut Hristos..., azi se
împlinesc întru Hristos proorociile şi totodată se prefigurează patimile Mântuitorului
şi Sfintele Taine din Biserică. Fiul lui Dumnezeu a unit în peşterea Betleemului trecutul cu prezentul şi viitorul. A fost slăvit de îngeri şi de oameni, născând în sufletele
celor buni bucurie, iar în cugetele cele rele mânie şi îngrijorare.
Naşterea Domnului a fost proorocită din vechime, aşa cum spune şi colinda,
apoi a fost anunţată păstorilor de lângă Viflaim de îngeri ca un eveniment aducător
de pace şi de bunăvoire: „Slavă întru cei de sus și pe pământ bunăvoire”. La naşterea
lui Hristos participă: păstorii, magii şi Irod. În multe colinde se evocă şi alte evenimente din viaţa Mântuitorului, cum ar fi trădarea de către Iuda, patimile etc.
În orice caz, colindele româneşti dau o interpretare românească Naşterii
Domnului. Respectând realitatea istorică, ele plasează însă Naşterea Mântuitorului
într-un spaţiu propriu bizantin-românesc. Astfel, pruncul Hristos a venit în lume în
„cetatea împărătească, la poartă la Ţarigrad”, iar colindătorii vorbesc despre Iisus
născut în iesle, în preajma boilor şi a altor animale domestice din ograda românului.
Succesiunea colindelor
Cel dintâi colind este cel care se cântă la uşă sau la fereastră, prin care se
invocă trezirea gazdelor: „Ia sculaţi, voi, boieri mari, /Florile dalbe,/ Ia sculaţi,
români plugari,/Florile dalbe./Că vă vin colindători/Florile dalbe,/Noaptea pe la
cântători/Florile dalbe./Ei v-aduc pe Dumnezeu/Florile dalbe,/Să vă mântuie de rău/
Florile dalbe/”.
Dacă în vechime refrenul „florile dalbe” avea o valoare ritualică, în prezent
acesta mai are doar o valoare simbolică prin sugestia purităţii şi a frumuseţii vegetale.
După colindul de la fereastră, colindătorii invitaţi în casă cântă colindul de masă, în
faţa mesei încărcate cu colaci, nuci şi mere. Această colindă invocă belşugul, sugerat
prin bogăţia şi varietatea produselor oferite. Ceata colindă apoi pe toţi membrii
familiei, cu o atenţie specială pentru gazdă. Conducătorul cetei mulţumeşte gazdei la
final, pomenind de revenirea în anul următor.
Colinda în Transilvania
Forma tradiţională a colindatului în Transilvania presupune participarea
întregii comunităţi: o parte din ea participă în postură de colindători, iar cealaltă parte
în postură de colindaţi.
Protagoniştii obiceiului sunt copiii, feciorii şi bărbaţii până la o anumită
vârstă (mai rar femeile), organizaţi în cete (grupări organizate şi unitare), uneori în
anumite zone însoţite de mici formaţii instrumentale.
De obicei, copiii încep să colinde în după-amiaza ajunului de Crăciun, iar
feciorii, fetele şi bărbaţii căsătoriţi în seara ajunului şi în noaptea de Crăciun. Cetele
colindă până noaptea târziu, uneori chiar şi până dimineaţa. Copiii şi feciorii merg
din casă în casă, pentru a căpăta mai mulţi covrigi, făcuţi anume în acest scop, precum
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şi bani, iar oamenii maturi merg la colindat cel mai adesea pe la rude şi la familiile
prietene.
Se practică două forme de colindat: a) colindatul propriu-zis (al copiilor şi
adulţilor), cu mesaj religios sau augural (de prevestire), de felicitare şi urare, și b)
colindatul cu măşti (cu semnificaţia de invocare a divinităţilor vegetaţiei şi fertilităţii,
întru asigurarea sănătăţii şi bunăstării colectivităţii).
Începând cu Crăciunul şi până în ziua de Sfântul Vasile există obiceiul ca flăcăii să umble cu capra sau turca. În unele locuri, ceata repetă colindele acasă la şeful
cetei sau la unul din membrii cetei. Repertoriul de colinde variază de la o localitate
la alta. Costumul colindătorilor peste tot era cel de sărbătoare. Obiceiul impunea ca
de Crăciun oamenii să îmbrace haine noi, mai ales cei care porneau la urat.
Comparând colindatul din Transilvania cu cel din alte zone ale României,
aspectul care frapează este forma lui arhaică, mai bine păstrată şi mai aproape de
menirea lui originală. Dacă cetele de colindători se întâlnesc şi în Muntenia şi în
Moldova, ele nu au organizarea riguroasă a cetei transilvănene. Caracterul arhaic al
colindatului transilvănean se vede şi din multitudinea denumirilor străvechi ale
cetelor, a şefilor de cete, precum şi a membrilor cetelor.
Fenomenul descolindatului cuprinde o arie largă de rituri şi practici, care se
află într-o strânsă legătură cu obiceiul colindatului. Refuzul gazdei de a primi
colindătorii este un gest cu efecte nocive asupra întregii comunităţi, de aceea
colindătorii transformă urările de bine pentru gazde în formule şi practici cu efecte
negative. Aşadar, descolindatul este un ritual inversat, ce urmăreşte efectul invers al
colindei, al urării de bine. Urarea se transformă în acest caz în anti-urare, cântecul în
descântec şi colinda în parodie.
Colinda la Gura Râului
Gura Râului este una dintre cele mai mari şi mai cunoscute comune din
Mărginimea Sibiului, în special pentru modul în care îşi păstrează tradiţiile. Crăciunul
este un moment al anului în care se regăsesc o multitudine de tradiţii şi obiceiuri
străvechi româneşti, printre care cele mai importante sunt: ceata de feciori, ceata
junilor, colinda, Irozii.
La Gura Râului, în ziua de Ajun, primii colindători sunt copiii, după care
colindă tinerii organizaţi în cete cu două-trei săptămâni înainte. Aceştia îşi aleg gazda
unde urmează să petreacă de Crăciun cu fetele pe care le invită la joc, cerându-le de
la părinţi. Junii se organizează încă şi mai laborios, desemnându-şi un jude şi închiriind o casă pentru petreceri. Ei vin cu plosca la gazde în ziua de Crăciun să invite
fetele la petrecere şi poftesc toţi membrii familiei să bea din ploscă. Junii colindă
începând cu a doua zi de Crăciun, jucând pe la gazde până după Anul Nou. De ceva
timp, junii din satele din Mărginimea Sibiului se întâlnesc la un bal al junilor, organizat la Sălişte.
Colinda propriu-zisă începe în Ajun după amiaza sau seara, fiind făcută de
copii şi continuă cu tinerii care pot colinda toată noaptea până la zori. În prima zi de
Crăciun colindă finii la casa naşilor sau rudele între ele, uneori ţigănci mai vârstnice
din sat care interpretează colinde vechi. Ele ştiu că colindele lor sunt necunoscute de
alţii şi de aceea vin singure. Se spune că se poate colinda până la Bobotează, dar, în
realitate, colinda e înlocuită de Pluguşor sau de Iordan.
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La Gura Râului nu se face distincţia între colindă şi cântec de stea, se colindă
însă atât colinde de fereastră, cum ar fi Deschide uşa, creştine sau Ia sculaţi, voi
boieri mari, cât şi colinde de cântat înăuntru, cum ar fi O, ce veste minunată, Trei
păstori, Iosif şi cu Maria etc.
Vom alege din multitudinea colindelor care se cântă la Gura Râului de
Crăciun pe cele care fie sunt specifice locului, fie prezintă variante locale ale unor
colinde cunoscute în zonă sau în ţară.
Unele colinde sunt special destinate serii de Ajun, cum ar fi Asta-i sara mare,
care leagă Crăciunul de botezul următor al Domnului Iisus: „Asta-i sara mare, sara
lui Crăciunu`/S-a născut un fiu bun. – bis/Fiu făr’ de păcate – bis/Din Maice curate –
bis./Dă-ni-L nouă, Maică,/Să ţi-l botezăm noi,/În râu la Iordanu` – bis/Iisus nume iom pune/Să judece lumea,/Cerul şi pământul/Şi pe toţi de-a rându’//”.
Colinda Ia sculaţi, voi, boieri mari pare a fi, prin modul de adresare, o colindă
de cântat în Noaptea de Ajun, adresată ţăranilor lucrători ai pământului: „Ia sculaţi,
voi, boieri mari,/Florile dalbe/Ia sculaţi români plugari/Florile dalbe./Că vă vin
colindători/Florile dalbe/Noaptea pe la cântători/Florile dalbe/”. Colindătorii aduc
prin colinda lor pe însuşi Dumnezeu întrupat: „Şi v-aduc pe Dumnezeu/Florile dalbe
/Să vă mântuie de rău/Florile dalbe./Dumnezeu adevărat/Florile dalbe/Soare-n raze
luminat/Florile dalbe.//”. În final, urarea de viaţă lungă cu amintirea faptului că orice
e viu e supus îmbătrânirii: „Noi vă zicem să trăiţi/Florile dalbe/Întru mulţi ani fericiţi/
Florile dalbe./Şi ca pomii să-nfloriţi/Florile dalbe/Tot ca ei să-mbătrâniţi/Florile
dalbe//”. O variantă a colindei de mai sus este Sus, boieri (Domnul Iisus Hristos),
care pare a fi mult mai veche, pentru că îndeamnă la o primenire generală în cinstea
marelui eveniment care se aşteaptă: „Sus, boieri, nu mai dormiţi!/Domnul Iisus
Hristos/Vă sculaţi şi vă gătiţi/ Domnul Iisus Hristos/Vă sculaţi şi slugile/S-aprindă
făcliile,/Să măture curţile/Domnul Iisus Hristos/Curţile şi casele/Domnul Iisus
Hristos/Că vă vin colindele/Domnul Iisus Hristos//”.
Colinda îl aduce pe Dumnezeu născut spre mântuirea tuturor şi spre salvarea
umanităţii întregi prin izbăvirea de moarte: „Şi nu vă vin nici de-un rău,/Domnul Iisus
Hristos /Ci v-aduc pe Dumnezeu/Să vă mântuie de rău/Domnul Iisus Hristos/Domnul
cel făr’ de-nceput/Domnul Iisus Hristos/Azi în iesle s-a născut/Domnul Iisus Hristos./
Pentru-a noastră mântuire/Domnul Iisus Hristos/Să ne scape din pieire/Fie-n veci a
lui mărire/Domnul Iisus Hristos!//”.
Colinda În seara de Moş Ajun insistă asupra învăţămintelor pentru copii, căci:
„În seara de Moş Ajun/Toţi copiii se adun/Şi ascultă cu folos/Ce se spune de
Hristos/”. Momentul naşterii este evocat prin imaginea magilor urmărind steaua, ca
şi a îngerilor în adorare: „Magii steaua urmăresc/Mergând ca să-L vadă/Îngerii din
cer privesc/Cântând imn de slavă./”. Colinda se încheie nu cu o urare, ci cu amintirea
faptului că urmează marea sărbătoare a naşterii Domnului: „Asta-i seara lui Ajun
/Florile dalbe, flori de măr/Mâine-i ziua lui Crăciun/Florile dalbe, flori de măr//”.
O altă colindă foarte melodioasă este Noi în seara de Crăciun, care insistă
asupra marii generozităţi a Fiului care se naşte şi aminteşte faptul că e vorba de un
obicei străbun: „Noi în seara de Crăciun/Lăudăm pe Cel Preabun/Bun eşti, Doamne,
bun. Colindăm colind duios/Domnului Iisus Hristos./Noi umblăm să împlinim/
Obiceiul din bătrâni./Obicei de colindat,/Pe la case de urat/”.
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Un alt colind de Ajun este Asta-i sara-naltă, care anunţă bogăţia de semnificaţii a Crăciunului: „Asta-i sara, sara ’naltă/Florile dalbe, flori de măr,/Asta-i sara,
sara naltă/Unde binele stă baltă/”.Colinda continuă cu bucuriile lumeşti ale Crăciunului, care înseamnă un mare festin culinar înfăţişat cu mult umor şi imaginaţie:
„Casele-s acoperite/Cu colaci şi cu plăcinte/Uşile-s din turte dulci/Din oricare poţi
să-mbuci/Laptele păraie cură/Cui îi trăbe, cască gura/Şi-l vântură cu lingura/Purcelui cu slana groasă/De doi ani umblă prin casă./Cu cuţâtu’ în spinare,/Poa’ să-şi taie
fiecare//”.
Colinda Bună sara lui Ajun vesteşte Naşterea din perspectiva colindătorilor,
care se declară că merg ei înşişi la locul binecuvântat: „De-o naştere cu folos/De
naşterea lui Hristos./Însoţiţi-ne şi voi/La sălaşul cel de oi. /Lui să-i aducem cântare/Şi
să îi dăm închinare./La toţi bucurie mare//”.
Colinda Praznic luminos este narativă, anunţând şi ea întruparea Domnului,
Mântuitorul întregii lumi, dar vesteşte şi deschiderea cerurilor şi înnoirea lumii prin
pedepsirea şarpelui din momentul păcatului originar de către Sfânta Fecioară: „Astăzi
ne-a sosit/Şi ne-a-nveselit/Că Mântuitorul/Şi Izbăvitorul/Cu trup s-a născut/ - bis/
Raiul cel închis/Azi iar s-a deschis/Şarpelui cumplit/Capul i-a zdrobit./Şi strămoşii
iară/Prin Sfânta Fecioară/Toţi s-au înnoit// - bis”. În ritm de baladă e amintit apoi
episodul uciderii pruncilor de către Irod şi plecarea sfintei familii în Egipt: „Îngerii
cântau,/Păstori fluierau,/Magii se-nchinau,/Toţi se bucurau,/Dar Irod era/Că se
tulbura/De naşterea Sa - bis/El Îl căuta/Voind morţii-a-L da,/Dar pruncul Iisus/ Din
ţară s-a dus,/Fie lăudat,/Binecuvântat/În veacuri, Amin./ - bis//”.
Colinda intitulată Din Fecioară s-a născut evocă naşterea şi apoi trădarea
pentru treizeci de arginţi a Mântuitorului de către Iuda. Colinda urmează un fir
narativ, dar este şi dramatică prin faptul că aminteşte chiar cuvintele lui Iuda sau ale
lui Iisus care amintesc de patimi şi apoi de cutremurul care a succedat morţii
Mântuitorului. Evocat în Evanghelii, acesta se aseamănă cu Apocalipsa: „Din
fecioară s-o născut/ - bis/Domnu Iisus pe pământ/ - bis/Iuda iubitor de bani/ - bis/La vândut la doi duşmani/ - bis/„-Daţi-mi treizeci de arginţi/ - bis/Să vi-L dau la
răstignit./ - bis/Jos arginţii ei i-au pus - bis/Cu suliţa L-au împuns/ - bis/De milă şi de
păcat/ - bis/Soarele s-a-ntunecat/Luna-n sânge s-a schimbat//”. Stelelor înseşi Iisus le
cere să-l plângă într-un bocet universal: „-Și voi stele mărunţele/ - bis/Plânge-mi-ţi
cu mare jele /C-aţi văst patimile mele.//”.
Colinda Ce-a făcut Dumnezeu lumea este şi ea specifică comunei şi pare a fi
foarte veche. Ea aminteşte de momentul izgonirii din rai, de păcatul originar şi de un
întreit blestem: femeia să nască în dureri, bărbatul să trudească pentru pâine, iar
şarpele să fie mereu vânat de om şi blestemat să se târască veşnic: „Ce-a făcut
Dumnezeu lumea/Pe Adam nume frumos,/Şi pe Eva logodită,/ - bis./Dumnezeu
poruncă-a dat:/-Din toţi pomii să mâncaţi,/Dar din pomul cel rodit/Să nu mâncaţi căi oprit./Eva nu a ascultat,/Dumnezeu s-a supărat/Şi aşa a cuvântat:/ - bis/- Tu, Adame,
ieşi afară/Să lucrezi pământul iară/Iar tu, Eva, când vei naşte/Să naşti pruncii cu
durere./Şi tu, şarpe veninos/Să-ţi târăşti capul pe jos,/Şi când îţi va veni ceasul/
Oamenii să-ţi taie capul.//”.
Una dintre cele mai frumoase colinde vechi, interpretate şi astăzi la Gura
Râului, este Iosif şi cu Maria. Aceasta este o naraţiune în stil baladesc care evocă cu
detalii din Scripturi momentul naşterii Mântuitorului. Iosif şi Maria, având poruncă
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de sus, pornesc în pribegie. Vine momentul naşterii într-un loc sărac şi auster, dar
care e transfigurat prin frumuseţe dumnezeiască. La scenă participă îngeri şi păstori.
„Iosif şi cu Maria,/Porunca dac-o ştia,/În Vifleem se-nscria./Iar Maria grea fiind/În
Vifleem înserând/I-a venit ceasul născând./Loc în casă nu era,/Se găteşte peştera/Să
se nască Mesia./Locul cel întunecos/Unde s-a născut Hristos/S-a făcut prea luminos./
De lumina cea cerească,/De fluiera păstorească,/De mărirea îngerească./Căci îngerii
mulţi erau/Se lumina peştera/Născându-se Mesia./Iară dacă s-a născut/Cel aşteptat de
demult,/Domnul cel făr` de-nceput./Maria s-a bucurat/De pruncul cel preacurat/Şi aşa
a cuvântat: -Culcă-Te,Fiule, culcă,/Culcă-te pe fân curat /De îngeri înconjurat./Îngerii
vor priveghea/Şi vor binecuvânta/Mărită naşterea Ta//”. Colinda se încheie cu urarea
pentru gazde ca naşterea să fie de folos oricărui credincios: „Şi de-acum până-n
vecie,/Mila Domnului să fie/Şi nouă spre bucurie./Şi naşterea lui Hristos/Să ne fie de
folos/La tot omul credincios.//”.
O colindă de excepţie prin arhaicitate este Pe-acest plai, picior de rai, care
aminteşte, nu doar prin imaginile de început, de Mioriţa. Colinda este epică şi
vorbește de chinurile Mariei de dinaintea naşterii, când a cerut ajutor plantelor şi
animalelor. Fiind refuzată de plop, Maica îl blesteamă pe acesta la veşnică frământare. Mai e refuzată de cai, pe care Maica îi blestemă să mestece întruna, dar e
finalmente înţeleasă şi sprijinită de boi, animale docile, nelipsite din gospodăria
veche ţărănească: „Pe-acest plai, picior de raiu/Plimbă-mi-se, cinʼ se plimbă?/Maica
Sfântă să găsească/Un locaș unde să nască./Maica Sfântă-o-ngenunchiatu/Lâng-un
plop mic și o statu,/Și așa o cuvântatu: -Ploape, ploape, drăguț ploape,/Ia mai stai și
nu mișca!/ Doar s-o naște Fiul Sfântu,/Fiul Sfânt pe-acest pământ!/Plopul nu o
ascultatu,/Maica Sfântă-o blestematu: -Bate vântul ori nu bate,/Frunza-n tine să tot
bată !/Și de-acolo o plecatu,/Într-un grajd cu cai o datu./Maica Sfântă-o-ngenunchiatu/Și așa o cuvântatu: - Cailor, drăguțiloru,/Ia mai stați și nu mâncați!/Doar s-o
naște Fiul Sfântu,/Fiul Sfânt pe-acest pământu!/Caii nu or ascultatu,/Maica Sfântă-o
blestematu:/- Din Ispas până-n Ispasu,/Voi să nu mai aveți sațu,/Numa-n ziua de
Ispasu,/Și-atuncea numai un ceasu./Și de-acolo o plecatu,/Într-un grajd cu boi o datu./
Maica Sfântă-o-ngenunchiatu/Și din gură-o cuvântatu:/- Boilor, drăguțiloru,/Ia mai
stați, nu rumegați!/Doar s-o naște Fiul Sfântu,/Fiul Sfânt pe-acest pământu!/Boii mei
or ascultatu,/Maica Sfântă s-o scăpatu./”. Locul e trasfigurat prin frumuseţe şi lumină:
„Prin coarnele boiloru,/Lumina făcliiloru/”. Colinda se încheie cu urarea de sănătate
adresată gazdei: „Noi o zicem și-o cântămu/Și la gazde o-nchinămu./Să fii gazdă
sănătoasă,/Întru mulți ani veseloasă,/Să primești colinda noastră!//”.
Colinda Viflaime începe cu reproşul făcut oraşului Betleem de a nu o fi primit
pe Sfânta Fecioară în casă pentru a-l naşte pe Iisus: „Viflaime, Viflaime,/Cum de nai primit în tine/Pe Fecioara Maria/Să nască pe Mesia?/N-ai ştiut tu, Viflaime,/Cu
câtă dragoste vine/Cea mai Sfântă-ntre Fecioare/A Domnului Născătoare?/N-ai
primit tu, Viflaime,/În casele tale bune/Să-I dai un pic de sălaş /Celui mai Sfânt
copilaş?/Pat moale pe fân uscat/Numai vitele i-au dat/Lumina i-a dăruit/Steaua de la
răsărit/Peştera întunecoasă/A fost a Domnului casă/La venirea Sa în lume/Din vina
ta, Vilflaime!//”.
O variantă, poate mai complexă a acestei colinde, intitulată În Vifleem,
rememorează naşterea, dar şi înverşunarea lui Irod, uciderea pruncilor şi salvarea
Pruncului Iisus prin fugă:
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„În Vifleem cum cetesc/S-a născut Domnul ceresc/Când atunci-mpărăţea/
Irod Crai şi poruncea./Veste mare s-a-auzit/De sus de la răsărit,/O stea mare s-a ivit,/
Spre Vifleem a pornit./Şi cu ea-au călătorit/Trei crai de la răsărit./Iară craii ce era/
Tocmai de la Persia./Irod calea le ţinea/Şi tare îi ispitea,/Dar ei lui nimic n-au spus/Şi
la Vifleem s-au dus./Atunci Irod împărat/Oaste mare-a adunat,/În Vifleem a intrat,/
Mulţi copii mici a tăiat!//”.
Colinda Velerim şi Veler, Doamne vorbeşte de Moş Ajun şi Moş Crăciun care
şed într-o sfântă mănăstire: „După dealul cel mai mare/Velerim și Veler, Doamne,/
Răsărit-a mândrul soare/Mândru soare nu era,/Ci era o mănăstire/Cu păreţii dealămâie/Şi cu uşa de tămâie/Şi într-însa cine şade/Moş Crăciun cu Moş Ajun/Cu
barba de ibrişin /Şi mustăţile de fân./Moş Ajun îi tot spunea:/-Mergi Crăciun, la Împăratu/Că-i târziu și-a înnoptatu/Ce ne-aduce Moş Crăciun?/Tot ce e frumos şi bun!//”.
Colinda Mărire-ntru cele-nalte preaslăveşte naşterea care face să salte de
bucurie atât cerul cât şi pământul, şi înfiorează de bucurie inimile credincioşilor:
„Mărire-ntru cele-nalte/Toate stelele să salte!/Salte cerul și pământul/Şi să laude
cuvântul!/Această zi preasfinţită/Şi sărbătoare slăvită/Urăm la toţi să vă fie/Întru
mulţi ani cu bucurie!/Întru cei de sus mărire/Şi pe pământ păciuire/La toţi oamenii să
fie/De acum până-n vecie!//”.
Colinda La o masă rotilată prezintă o Maică a Domnului pe punctul de a se
răzbuna pe oameni pentru păcatele grave pe care le comit, dar care nu trece la acţiune
gândindu-se la soarta copiilor nevinovaţi: „La o masă rotilată/Şede Maica Preacurată/
C-un pahar galbin în mână/Tot închină şi suschină./Vine îngerii şi-o-ntreabă:/-De ce
suschini Maică dragă?/-Da io cum să nu suschin?/Că sunt oamini pe pământ/
Dimineaţa când să scoală/Nici cu apă nu să spală/Şi pleacă la făgădău/Înjurând pe
Dumnezău./Nu li-i frică c-oi trăsni/Şi pe toţi i-oi prăpădi./Da’ mi-i milă de prunci
mici/Că rămân toţi părăsiţi.//”.
Dintre colindele ţăgăneşti care se cântă la Gura Râului, amintim doar una,
Pică-n sus şi pică-n jos, care închipuie o discuţie între Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu
Fiul despre ce ar fi mai bun pe pământ. Ei vorbesc despre animalele din gospodărie
şi – asemenea ţăranului care aşteaptă Crăciunul –, consideră că porcul este mai bun:
„Pică-n sus şi pică-n josu,/ - bis/Dacă pică, ce să-i faci?/ - bis/Da’ să-i faci un ferejeu/
- bis/Und` să scaldă Dumnezău/ - bis/Dumnezău cu Fiul său/ - bis/Iar să scaldă şi săntreabă: - bis/-Ce-i mai bun pe-acest pământu?/ - bis/Da’ mai bun îi calu` bunu,/ bis/Că calea de nouă zâle/El ți-o face-n două zâle./Iar să scaldă şi să-ntreabă:/ - bis/Ce-i mai bun pe-acest pământu`?/ - bis/Da’ mai bună-i oaia bună/ - bis/Că-ncălzăşte
şi-ndulceşte/ - bis/Iar să scaldă şi să-ntreabă:/ - bis/-Ce-i mai bun pe-acest pământu`?/
- bis/Da’ mai bun îi porcu` bunu,/ - bis/Că-i mânci coada la Crăciunu`/Şi urechile-n
Ajun!//”.
Colindele româneşti reprezintă o parte importantă, aş spune esenţială, a
tezaurului folcloric românesc şi surprind în forme sincretice meşteşugite atât geniul
artistic al poporului nostru, concepţia sa despre viaţă, cât mai ales interpretarea în
manieră populară a dogmei creştine, ca şi a învăţăturilor pentru viaţă conţinute în
textele sacre. De o valoare inestimabilă, acestea trebuie fixate în scris şi cercetate sub
latură poetică, muzicală, istorică şi etnologică. Acesta este un imperativ al momentului actual deoarece obiceiul se schimbă, sub presiunea tendinţei de urbanizare a
satului românesc sau prin trecerea unei generaţii care a cultivat cu sfinţenie colindele.
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RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA
UNOR OBIECTE DIN OS ȘI CORN
ing. Ligia Otilia TEODOR1
RESTORATION AND CONSERVATION OF SOME OBJECTS
MADE FROM BONE AND HORN
ABSTRACT
This paper is talk about the stages, methods and substances used in the restoration
process of bone and horn objects. We present chemical composition and structure of bone and
horn, the degradation factors and the damages suffered by the object made from these
materials over time. Then we are discussing about treatment methods, preservation and the
steps needed to re-enter the objects in the museum circuit.
Keywords: restoration, preservation, bone, horn, archaeological objects.

Lucrarea de faţă prezintă problematica restaurării pieselor din os şi material
cornos, antice şi moderne, factorii ce determină degradarea acestora, deteriorările
fizice ale celor două categorii, metodele de prevenţie şi tratament pe care le putem
folosi pentru conservarea lor, precum şi etapele de restaurare parcurse pentru repunerea ȋn circuitul muzeal.
Osul şi materialul cornos au fost folosite din cele mai vechi timpuri ale existenţei umane la confecţionarea unor obiecte casnice, decorative sau de cult, datorită
ușurinţei procesului de prelucrare şi aspectului plăcut al materialelor.
Osul este elementul de bază al scheletului vertebratelor, caracterizat prin
structură dură, solidă și rezistentă, de culoare albă. Osul este format din 25% apă și
75% reziduu uscat. Este alcătuit dintr-o matrice organică solidă, care este întărită de
depozitele de săruri de calciu.
Matricea osoasă este sintetizată de osteoblaste, fiind formată dintr-o componentă organică și o componentă anorganică. Componenta anorganică (minerală)
este formată din săruri minerale (în special fosfatul tricalcic 85% sub formă de hidroxiapatită (Ca5(PO4)3OH)) și apă. Componenta organică este reprezentată în special
din fibre de colagen de tip I, puţine fibre elastice și din substanţă fundamentală2.
Osul este alcătuit din 2 tipuri de țesut:
- Țesut osos compact – cel mai dur țesut al corpului omului;
- Țesut osos spongios – o structură relativ ușoară, mai puțin dură și rezistentă3.

Expert restaurator ceramică, sticlă, porțelan, Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare
a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași;
e-mail: ligiaotiliateodor@yahoo.com
2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Os_(anatomie).
3
http://www.rasfoiesc.com/educatie/biologie/TESUTUL-OSOS35.php.
1
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Materialul cornos – prelucrat din cele mai vechi timpuri –, este o substanță
chitinoasă ce provine din cele două excrescențe dure, drepte sau încovoiate, ascuțite
la capăt, care formează continuarea osului frontal, ieșind din piele, la animalele
cornute (bovine, ovine, cervide etc.)4.

Fig. 1
Cornul este de natură organică – proteină cu punți de sulf (cheratină)5 –, și
din această cauză suferă ușor degradări biologice, fizice și mecanice.
În colecţiile muzeelor de istorie, artă, etnografie se întâlnesc numeroase astfel
de creaţii umane din os şi corn, de multe ori deteriorate deja la aducerea lor la muzeu,
unele excavate din şantierele arheologice, altele din cauza manipulării sau conservării
greşite, drept care se impune conservarea şi restaurarea lor particulară, în laboratoare
de specialitate. Osul şi materialul cornos au fost preferate şi de meşterii pieptenari
din cele mai vechi timpuri, până la apariţia maselor plastice.
Având în vedere deosebita importanţă pe care o prezintă materialul osos şi
cornos provenit din săpăturile arheologice sau din depozite în studiul ştiinţific făcut
de specialiştii istorici şi arheologi, este de la sine înțeles faptul că piesele făurite din
aceste materiale, descoperite în excavaţiile întâmplătoare sau în cele sistematice, sau
cele provenite din achiziţii ale muzeelor, trebuie aduse şi păstrate într-o stare cât mai
bună de conservare.
De cele mai multe ori piesele provenite din săpăturile arheologice sunt friabile, au depuneri de pământ şi calcar, sunt fragmentate și uneori incomplete. Ulterior
excavaţiei, condiţiile de depozitare şi/sau manipulare pot duce şi ele la deteriorarea
pieselor, fapt ce face dificilă studierea materialului şi prelucrarea sa de către
specialişti.
Degradarea ȋn mediul de zacere
Anterior excavării şi scoaterii la suprafaţă a fragmentelor de os și corn, starea
acestora de sănătate este influențată de condiţiile de zacere în sol, respectiv de pH-ul
şi umiditatea solului, compoziţia chimică şi biologică a acestuia.
Agenţii fizico-chimici din sol, sărurile solubile de tip cloruri, nitraţi, fosfaţi,
sulfați sau carbonaţi, determină procesele chimice care transformă materialele de
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corn_(anatomie).
http://www.enciclopedia-dacica.ro/?operatie=subiect&locatie=periodice&fisier=acta_
musei_brukenthal.
4
5

584

bază până la efecte ireversibile de descompunere parţială sau totală și realizează cele
mai dăunătoare procese de alterare (oxidări, hidroliză, ionizări, carbonatări, sulfatări,
ancrasări, monolitizări etc.), care au ca efect:
- depuneri de pământ și calcar (vezi imaginea);

Fig. 2
- friabilitatea materialului osos, cornos (vezi imaginea);

Fig. 3
- mobilizarea şi exfolierea stratului exterior (vezi imaginile).

Fig. 4
Degradarea ȋn mediul de depozitare
Deteriorarea pieselor din os și corn ȋn mediul de depozitare poate apărea din
cauze naturale sau ca rezultat al manipulării necorespunzătoare de către factorul
uman.
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Cauzele naturale pot fi:
- fizice – cu caracter mecanic sau termic (fracturare datorată tensiunilor
interne sau fragilității materialelor) (vezi imaginile);

Fig. 5
- chimice – ca urmare a reacţiilor chimice produse de diverşi compuşi chimici
din mediul de depozitare cu materialul osos și cornos sau cu metalele prezente în
piese (nituri de cupru), ce determină deteriorări la suprafața de contact (vezi
imaginea);

Fig. 6
- biologice – determinate de dezvoltarea microorganismelor și accentuată de
caracterul organic al materiei de bază;
- calamităţi naturale – de tip cutremure, inundaţii, incendii.
Condiţiile de păstrare şi manipulare a materialelor arheologice din os și corn
sunt şi ele un factor ce influențează degradarea şi deteriorarea acestora. Nerespectarea
strictă a principiilor de restaurare sau a fluxului tehnologic de curățare, spălare şi
tratare chimică poate duce la o îndepărtare inadecvată a unor depuneri sau la stoparea
incompletă ori necorespunzătoare a degradării inițiale.
De asemenea, factorul uman poate interveni nedorit în deteriorarea obiectelor
confecționate din os sau din material cornos prin manipularea cu neglijenţă, prin
modul necorespunzător de întreținere şi de păstrare care se abate de la principiile şi
condițiile standard ale normelor de conservare şi care poate produce loviri, zgârieturi,
fisurări, fracturări, desprinderi şi spargeri.
Metode de restaurare și conservare particularizate
Se poate observa din analizarea diverșilor factori de deteriorare a obiectelor
din os și corn că piesele arheologice sunt supuse unor degradări mult mai mari decȃt
cele moderne. Ȋn consecință, restaurarea pieselor arheologice va fi considerabil mai
complexă și va avea mai multe etape de lucru.
Un prim pas este depozitarea materialului arheologic cornos și din os după
extragerea din mediul de zacere până la intrarea în fluxul de restaurare în condiţii
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salubre, în locuri cu un microclimat stabil, lipsit de noxe şi eventuale atacuri
biologice. În cazul materialelor organice, stabilitatea microclimatului presupune o
umiditate relativă UR de 50-65% şi temperatură constantă, până la 22 °C, și o
iluminare corespunzătoare normelor în vigoare, de 50-80 lucși6.
Ȋnainte de restaurarea propriu-zisă, piesele aduse de pe șantierul arheologic
intră la carantină, unde biologul execută tratamente specifice de biocidare și
sterilizare.
O primă etapă a restaurării este curățarea pieselor de depuneri, prin spălare
atentă, cu detergent neionic neutru, cu perii moi și prin tamponări ușoare cu soluții
hidroalcolice. Uscarea se va face lent, pentru evitarea tensiunilor din materialul
organic, sensibil la schimbări bruște de mediu. Oxizii rezultați la coroziunea metalelor aflate în componența pieselor confecționate din os sau corn sunt înlăturați prin
tamponări locale cu soluții specifice, curățări mecanice fine, sub lupă și neutralizări
atente.
Este apoi necesară stabilizarea fragmentelor de os și corn recuperate. Acest
pas se realizează prin impregnare cu diverse soluţii corespunzătoare, testate şi experimentate în timp în condiţii controlate şi riguroase pentru stabilirea compatibilităţii
şi posibilelor efecte secundare. Pentru materialul cornos și pentru obiectele din os se
folosesc soluţii diluate de Paraloid B72 sau diverse substanţe macro-moleculare de
tipul răşinilor acrilice sau lacuri nitro etc. Conservarea fragmentelor se poate face
prin pensulare sau imersare în soluţie.
După conservarea inițială, restaurarea obiectelor arheologice din os și corn
urmează aceiași pași ca și piesele din depozit, care nu prezintă degradări ale structurii
organice, ci doar deteriorări fizice cauzate de prăbușiri sau de depozitarea sau manipularea cu neglijență.
Aceste spargeri, desprinderi sau fisurări sunt remediate ȋn cadrul procesului
de restaurare identic pentru cele două categorii distincte de obiecte, urmărind şi în
acest caz lizibilitatea intervențiilor și folosirea exclusiv a materialelor compatibile şi
reversibile testate anterior.
Pentru repararea fisurilor și fracturilor pieselor din fragmentele componente
am folosit Paraloid B727, preparat cu vȃscozitate mică (soluție 10% în acetonă), pentru infiltrare ȋn fisuri și spărturi și cu vȃscozitate mare pentru asamblare (concentrație
40-50%).
Completarea lipsurilor se face ȋn puține cazuri, cȃnd porțiunea lipsă este
foarte mică, folosind și ȋn acest caz Paraloid B72 preparat cu vȃscozitate mare și
Duracryl, nuanțat cromatic.
Concluzii
Este evident că pentru protejarea obiectelor confecționate din os și material
cornos este necesară o grijă specială și aplicarea riguroasă a unor măsuri specifice.
Este important momentul ulterior excavării, când condiţiile de mediu se schimbă. Și
la fel de hotărâtoare sunt şi fazele ulterioare de transport, manipulare şi apoi
HG 1546/2003 – Norme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate,
Guvernul României, „Monitorul Oficial”, nr. 58/23.01.2004.
7
S.P. Koob, The use of Paraloid B72 as an adhesive: its application for archaeological
ceramics and other materials, în: „Studies in Conservation”, 31, 1986.
6

587

restaurare, depozitare şi/sau expunere care contribuie esenţial la evoluţia stării de
conservare a pieselor.
Un aspect foarte important în alegerea substanţelor folosite în conservarea şi
restaurarea acestor piese, ca de altfel a tuturor obiectelor de patrimoniu, este reversibilitatea și compatibilitatea acestor substanțe.
De asemenea, este esențială urmărirea condițiilor de depozitare permanent,
neglijarea acestei etape atrăgȃnd după sine degradarea suportului organic sensibil, dar
și a materialelor folosite la restaurare și necesitatea re-restaurării unor piese după
cȃțiva ani.
Vom prezenta la final vizual cȃteva studii de caz, piese din os și corn din
depozitele noastre, valoroase prin proveniență, datare și importanța ȋn colecțiile
muzeale (Fig. 7-12), provenite din săpături arheologice, aparținȃnd mai multor epoci,
din neolitic pȃnă ȋn secolul al XVI-lea.
Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Pieptene - depuneri de pământ și calcar din mediul de zacere.
Fig. 2 – Mandibulă de rumegătoare - fragmentare în mediul de zacere.
Fig. 3 – Colț de mamut - degradarea stratului exterior.
Fig. 4 – Colț (unealtă neolitică din os) - fragmentare în depozit.
Fig. 5 – Unealtă neolitică din corn - fisură cauzată de tensiuni interne.
Fig. 6 – Nituri metalice oxidate la un pieptene din os.
Fig. 7 – Unealtă neolitică din corn (săpăligă) - ȋnainte și după restaurare.
Fig. 8 – Pieptene ornamental din corn (sec. XVI) - detaliu ȋnainte și după
curățare.
Fig. 9 – Cranii neolitice de bovine - ȋnainte și după restaurare.
Fig. 10 – Pieptene din os (sec. IV e.n.) - înainte și după restaurare (față/verso).
Fig. 11 – Pieptene din os (sec. IV e.n.) - ȋnainte și după restaurare (față/verso).
Fig. 12 – Pieptene din os (sec. III-IV e.n.) - ȋnainte, în timpul și după
restaurare.
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12
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RESTAURAREA ICOANEI SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE
CEL MARE – PICTURĂ ÎN ULEI PE PÂNZĂ
ȘI FERECĂTURĂ DE ARGINT
Miruna Mihaela CĂMINESCU1
RESTORATION THE ICON SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE CEL MARE –
WOOD PAINTING AND SILVER ORNAMENT
ABSTRACT
Unless the entire icon was covered by a precious metal binding, some of the
painting’s areas were covered by such metal bindings, out of the justified wish to protect
from the worshipers’ direct adoration the icons placed at the passage from the pronaos
into the naos, on the northern and southern walls, or at the imperial register in the
iconostasis. The bindings were ordered and placed on the icon after it had been painted,
sometimes even much later after their being used in church, that is after damage of the
frequently touched areas was noticed. Most of the times, the rizas, these protective metal
pieces, also have a decorative purpose, due to their elaborate design, being made of silver,
hallmarked with the blacksmith’s name or with other abridged information that make it
possible to identify the origin and year of fabrication etc.
In time, it has been concluded that the protective role of the rizas has only
partailly been fulfilled, since very often their contact area with the painting is damaged.
Moreover, the various sediments between the paint layer and the metal also engender
unwished effects.
Keywords: icon, metal binding, ornament, engraved inscriptions, wood painting.

Icoana de față aparține Parohiei „Sfinții Voievozi” din Târgu Jiu și este o
lucrare a celebrului pictor Iosif Keber (Fig. 1 - semnătura a fost parțial întinată;
probabil cât era încă proaspăt executată a fost manevrată neglijent), originar din
Târgu Jiu, specializat în pictura bisericească și restaurarea lăcașurilor de cult.
Pictura este realiză în tehnica ulei pe pânză, iar icoana este protejată de o
ferecătură realizată în foaie de argint prin embosare și incizare, semnată Alexe
Popa (Fig. 2). Icoana, ale cărei dimensiuni sunt de 93x64x4cm, a fost o donație
către Biserică făcută în 1936 de către primarul orașului Târgu Jiu, Șerban
Frumușanu (Fig. 3), iar ferecătura (învelitoarea de argint), este donația doamnei
Constanța Pleniceanu (Fig. 4).
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este înfăţişat frontal, în picioare (Fig. 5),
având în mâini un rotulus desfășurat pe care stă scris textul: „Fumul și putoarea
gonește albinele iară cântarea de rugăciune gonește pre draci căci ca cu niște
traznete și pară de foc îi arde. Eu nu mă tem de Dumnezeu ci-l iubesc pre el căci
dragostea cea desăvârșită (...)”. Textul pictat pe icoană este același cu cel incizat
1

Restaurator, SC Cons-Art SRL, Craiova; e-mail: miruna.caminescu@yahoo.com.
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pe învelitoarea de argint. Conturul ornamentelor executate în ulei pe pânză este
identic cu cel al ornamentelor embosate pe ferecătură, de asemenea faldurile
veșmântului sfântului, conturul aureolei, forma rotulusului, înscrisurile cu numele
sfântului, poziționate de-o parte și alta a aureolei, precum și delimitarea la sol a
compoziției. Singura deosebire se regăsește într-un adaos (Fig. 4) cu numele
donatorilor, prezent în partea de jos pe ferecătură (Fig. 6).

Fig.1 Semnătura I.
Keber

Fig. 2 Semnătura Alexe
Popa

Fig. 5 - Imagine de ansamblu
cu icoana

Fig. 3 - Inscripție
cu numele
donatorului și anul
donației,
la baza icoanei

Fig. 4 - Incizie
pe ferecătură
cu numele
donatorilor

Fig. 6 - Imagine de ansamblu
cu ferecătura

Pictura icoanei este executată în manieră realistă cu influențe bizantine.
Gama cromatică este restrânsă, cuprinzând pe lângă diferite tipuri de pigmenţi şi
foiţă de aur. Astfel, pentru veşmintele personajului au fost folosite nuanţe de
albastru, verde, ocru, roşu, negru, siena, griuri colorate, iar fondul are ornamente
vegetale realizate cu patină pe foiţă de aur. Mare atenţie s-a acordat reproducerii
fidele ale elementelor decorative și a faldurilor veșmântului pe suprafața de argint
a ferecăturii.
STAREA DE CONSERVARE ÎNAINTE DE RESTAURARE
SUPORTUL
Este alcătuit din patru panouri de lăţimi diferite, din lemn de răşinoase,
debitate tangenţial. Îmbinarea panourilor s-a făcut prin încleiere pe cant,
consolidarea fiind realizată cu două traverse semiîngropate și cu îmbinare în blatul
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icoanei de tip coadă de rândunică. Traversele sunt faţetate, culisând de la dreapta
la stânga, cuprin-zând toată lăţimea blatului.
Suportul prezintă mai multe tipuri de degradări:
- Prezenţa nodurilor, specifică esenţei de răşinoase, nu a provocat
deteriorări ale suportului. Nodurile sunt sănătoase, necăzătoare, uşor contrase
(Fig. 8);
- Manipulări inadecvate, zgârieturi, lovituri, diverse pete de vopsea
depusă accidental (Fig. 9).

Fig. 7 - Imagine
de ansamblu a
verso-ului

Fig. 8 - Noduri
sănătoase

Fig. 9 - Diverse pete
de vopsea depusă
accidental

ÎNVELITOAREA DE ARGINT
Ferecătura este realizată din trei bucăți metalice distincte îmbinate prin
puncte de sudură pe verso-ul lucrării. Modelele sunt obținute prin embosare și incizare, iar prinderea de suportul de lemn este realizată prin nituri metalice pe
canturile laterale, această prindere fiind mascată sub o ramă de lemn, simplă,
acoperită ulterior cu un strat de lac pe bază de bronz (Fig. 4).
Suprafața metalică a fost supusă acțiunilor de îndepărtare a depunerilor în
repetate rânduri, dar mijloacele improprii folosite au favorizat apariția prematură
a unor degradări atât de natură chimică (Fig. 10 – oxidări provocate de folosirea
unui detergent casnic), cât și mecanică (Fig. 11 - fragilizarea suprafeței metalice
și fi-surarea sa prin repetate acțiuni mecanice în timpul curățărilor).

Fig. 10 - Oxidări premature

Fig. 11 - Fisurarea stratului
de metal
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STRATUL PICTURAL
Icoana este realizată în tehnica ulei pe pânză, pânza fiind întinsă pe un
suport de lemn și prinsă de acesta prin intermediul unor cuișoare metalice. Peste
pictura propriu-zisă a fost adăugată o învelitoare de argint, decupată în dreptul
chipului sfântului, care a rămas astfel expus, spre deosebire de tot restul icoanei.
Ansamblul a fost apoi cuprins de o ramă exterioară care acoperă și zona de fixare
cu nituri de metal a învelitoarei de argint pe suportul de lemn.

Fig. 12 Degradări
pictură

Fig. 14 –
Depuneri diverse

Fig. 13 Depuneri diverse

Fig. 15 Degradări
pictură

Degradările cele mai importante au apărut la nivelul pânzei și a stratului
pictural, provocate fiind de chiar protecția de argint, care în anumite zone atinge
suprafața icoanei, acolo fiind asigurat mediul propice dezvoltării unui complex de
reacții chimice care implică oxidarea argintului, coroborat cu acțiunea diverselor
impurități și a diverselor substanțe din atmosferă (Fig. 12, Fig. 15). Dar există și
zone în care conturul ferecăturii nu atinge stratul pictural, ceea ce face ca în
interstițiul creat să se adune diverse depuneri din mediul înconjurător sau să se
favorizeze gestul introducerii de acatiste ori monede de către anumiți enoriași.
Aceste corpuri străine duc la degradări latente atât pentru ferecătură (prin oxidări
parțiale sau totale ale verso-ului acesteia), cât și pentru stratul pictural sau chiar
pentru suportul de lemn. Pentru că umiditatea se evaporă mai greu într-un spațiu
închis, observăm și pete de mucegai, în special la zona de bază a icoanei, sub
ferecătură. Pe întreaga suprafață picturală au fost identificate, totodată, depuneri
slab aderente, aderente și ancrasate, cauzate de fumul și praful din biserică, a
pânzelor de păianjen (Fig. 13, Fig. 14), dar și pete sau scurgeri accidentale de
vopsea (Fig. 18).
Alte degradări sunt cele provocate de prinderile neglijente – pe canturile
icoanei sau ale ramei ornamentale –, pe suportul de lemn (Fig. 16, Fig. 17), care
au sfâșiat local pânza și, implicit, au distrus stratul pictural.
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Fig. 16 –
Degradări mecanice

Fig. 17 –
Degradări mecanice

Fig. 18 - Pete
accidentale de vopsea

OPERAŢIUNI DE RESTAURARE-CONSERVARE EFECTUATE
- Realizarea documentaţiei foto iniţiale, precum şi pe parcursul
operaţiunilor de restaurare-conservare efectuate;
- Studierea amănunţită a lucrării atât cu ochiul liber, cât şi cu aparatura de
specialitate din laborator (lupă, microscop, ochelari binoculari);
- Îndepărtarea depunerilor neaderente și slab aderente de la nivelul ramei,
ferecăturii, suportului de lemn (Fig. 19);
- Îndepărtarea ramei și a ferecăturii de pe icoană (Fig. 20);
- Biocidarea curativă şi preventivă prin injectarea și pensularea suportului
de lemn cu soluţie de biocid Perxil-10;
- Efectuarea probelor de curăţare a verso-ului (P1 apă alcoolizată –
rezultat pozitiv) (Fig. 21);
- Îndepărtarea depunerilor aderente de la nivelul verso-ului și a canturilor
suportului de lemn;
- Îndepărtarea depunerilor neaderente și a celor slab aderente de pe pânza
cu strat pictural;
- Efectuarea testelor de curățire, stabilirea soluțiilor optime pentru
îndepăr-tarea depunerilor aderente și ancrasate de la nivelul stratului pictural
(P1=C2000 6% – eficient pentru îndepărtarea depunerilor aderente de pe foiță,
P2=apă alcoolizată + C2000 4% –, soluție eficientă pentru îndepărtarea
depunerilor de pe culoare - vezi Fig. 22 și Fig. 23);
- Îndepărtarea mecanică a depunerilor grosiere de natură organică sau provenite din oxizii ferecăturii de argint, precum și a depunerilor accidentale de
picături de ceară sau vopsea provenită de la zugrăvelile interioare (Fig. 24);
- Îndepărtarea depunerilor de pe întreg stratul pictural folosind o
combinație de procedee chimice și mecanice în funcție de depunere și de zona pe
care se află (Fig. 25, Fig. 26);
- Curățirea zonelor de pânză nepictată care se află pe canturile suportului
de lemn (curățire chimică cu C2000 6%);
- Dublarea zonelor de pânză acolo unde s-au produs fisuri sau a fost
străpunsă până la stratul pictural de prinderile neglijente de pe canturi;
- Chituirea zonelor lacunare;
- Refacerea tensiunii pânzei pe suportul de lemn;
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Fig. 19 Desprăfuire verso

Fig. 22 - Teste de
curățire strat pictural

Fig. 25 - Îndepărtarea
depunerilor aderente

Fig. 20 Îndepărtarea ramei

Fig. 21 - Teste de
curățire a verso-ului

Fig. 23 - Teste de
curățire strat pictural

Fig. 24 - Îndepărtarea
mecanică a depunerilor

Fig. 26 - Imagine
de ansamblu
după curățire

Fig. 27 - Completarea
cu foiță lichidă
a zonelor cu eroziuni

- Integrarea cromatică a chiturilor de la nivelul stratului pictural (după
pregătirea prealabilă a chiturilor pentru a suporta culori de ulei);
- Retuș artistic în zonele cu eroziuni, folosind foiță lichidă acolo unde
eroziunile sunt la nivelul zonelor cu foiță metalică aurie (Fig. 27) și patină sau
culori de ulei acolo unde stratul de culoare a fost erodat;
- Vernisarea generală a icoanei cu vernis de dammar dizolvat în
terebentină 8%;
- Îndepărtarea diverselor depuneri și a oxizilor de argint de pe întreaga
su-prafață a ferecăturii;
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- Protejarea întregii suprafețe a ferecăturii (față-verso) împotriva oxidărilor ulterioare, prin aplicarea unui strat de ceară micro-cristalină (Fig. 29);
- Montarea ferecăturii pe poziția inițială, la suprafața icoanei, potrivind
din aproape în aproape suprafața de argint (Fig. 30), în așa fel încât să nu atingă
stratul pictural (Fig. 28, Fig. 31);
- Montarea ramei ornamentale;
- Toaletarea ansamblului (Fig. 32, Fig. 33).
Toate momentele legate de restaurarea acestei lucrări au fost marcate de
admirația pentru opera marelui artist Iosif Keber, care rămâne un reper în rândul
pictorilor bisericeşti din secolul al XX-lea. Dar ce a făcut ca piesa de față să
emoționeze suplimentar, este ceva profund uman, gesturi încărcate de credință
fierbinte și de speranțe, acatiste scrise în taină, împăturite și strecurate prin
ferecătura icoanei, spre a rămâne cât mai aproape de imaginea sfântului protector.

Fig. 28 Îndreptarea
deformărilor

Fig. 29 Aplicarea unui
strat de ceară
micro-cristalină

Fig. 32 - Ansamblu icoană
după restaurare
598

Fig. 30 –
Potrivirea din
aproape în
aproape a suprafeței de argint

Fig. 31 Montarea
ferecăturii pe
poziția inițială

Fig. 33 - Ansamblu verso
după curățare

Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem ajutorul Domnului spre a ne
izbăvi la vreme de nevoie și de necaz. Ele nu fac parte din slujbele sărbătorilor de
peste an, ci se citesc oricând, în afara slujbelor, la cererea credincioșilor și pentru
diversele lor nevoi. Se numesc acatiste (în grecește ahatistos), pentru că în timpul
acestora nu se stă jos în strane, ci în picioare sau în genunchi în fața icoanei
sfântului spre care se îndreaptă rugăciunile.
Acatistele găsite în icoană, deși scrise după tipicul obișnuit, nu au fost
date spre citire preotului, ci direct sfântului, fervoarea caracterizând nu numai
actul depunerii bilețelelor, ci chiar conținutul acestora, după cum o arată prima
imagine (Fig. 34).

Fig. 34 - Bilețelele strecurate la icoană prin ferecătură
Fenomenul nu este singular. Pentru aceste practici, cel mai cunoscut
exemplu este întâlnit în peștera Sfântului Andrei din Dobrogea, din localitatea Ion
Corvin, la aproximativ patru km de drumul ce leagă Constanța de Ostrov, peșteră
despre care se spune că l-a adapostit pe Sfântul Apostol Andrei în perioada în care
a creștinat popoarele de la nord de Dunăre. Acest spațiu este amenajat ca un loc
de rugăciune, are un altar mic, dar și un pat, săpat în stâncă, pentru odihna
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apostolului. În crăpăturile peretului de stâncă oamenii lasă iconițe și diverse
bilețele cu doleanțe si rugăciuni.
În afara spațiului nostru cultural, după cum bine se știe, avem exemplul
cu cea mai mare notorietate: Zidul Plângerii. În crăpăturile Zidului Plângerii, cel
mai frecventat obiectiv turistic israelian, sunt strecurate de către credincioși,
anual, zeci de mii de bilețele cu rugăminți. Periodic rabinii din Ierusalim scot cu
grijă aceste acatiste dintre pietrele vestigiului istoric și le adună în saci, pentru a
fi îngropate pe Muntele Măslinilor. Conform religiei iudaice este interzisă
distrugerea oricărui obiect pe care stă înscris numele lui Dumnezeu. Biletele către
Dumnezeu sunt, conform tradiției, asimilate cu scrierile sfinte, iar tradiția mozaică
impune ca toate textele considerate sacre să fie îngropate, nu arse.
Rabinul de la Zidul Plângerii spune că nimeni nu va citi acele scrisori,
fiindcă sunt bilețele între om și Creatorul Său, o formă de comunicare cu
Dumnezeu, în chiar locul în care Domnul a vorbit direct cu poporul ales.
Probabil că aceasta este și explicația extinderii fenomenului, dar diferența
dintre a da un pomelnic la o biserică și a strecura un bilețel în icoane, în crăpături
de zid etc. este dată de faptul că în primul caz există un mijlocitor, un preot care
este slujitor al Domnului și al oamenilor, rugămintea este pomenită. În celelalte
cazuri, gestul are o valență mimetică, se face pentru că îl fac toți, credincioși și
necredincioși, aproape ca o practică ce ține de superstiție.
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