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Þara Bârsei

Alexandru STÃNESCU
IDEALUL STOIC FEMININ
REFLECTAT ÎN INSCRIPÞIILE DIN DACIA ROMANÃ

În epigrafele din Dacia romanã numeroase femei sunt onorate cu diverse epitete, care
reprezintã de fapt o sumã de virtuþi ºi de valori promovate de societatea romanã în epoca
Principatului.
Analizarea valorilor morale ºi sociale esenþializate în epitete pretinde decelarea idealului
uman cãruia îi corespund ºi pe care aceste figuri de stil îl difuzeazã în secolele I–III p. Chr.
Societatea romanã de la sfârºitul Republicii ºi începutul Principatului se caracteriza printr-o
crizã socialã ºi moralã acutã, generatã de mai mulþi factori: emanciparea femeii, homosexualitatea,
criza demograficã (mai ales în Italia) etc.
Emanciparea femeii romane a avut consecinþe nefaste, ca: amploarea nemaiîntâlnitã a
divorþurilor, a cãsãtoriilor din interes ºi escrocarea în plan sentimental a bãrbaþilor. Nu întâmplãtor
unii scriitori latini, ca Propertius (în secolul I a. Chr.) ºi Juvenalis (secolele I–II p. Chr.), deplâng lipsa
oricãror valori morale la femeile acelor timpuri.
Uniunile conjugale stabile devin rarisime ºi, prin urmare, demne de consemnat pentru
posteritate; astfel, în secolul I a. Chr., un soþ îºi exprima – într-un elogiu funebru – satisfacþia de a fi
trãit în bunã înþelegere cu soþia sa, timp de 41 de ani, pânã când moartea i-a despãrþit, ºi aceasta într-o
vreme când „rara sunt tam diuturna matrimonia finita morte, non divertio interrupta, nam tingit
nobis ut. ad. anum. XXXXI, sine offensa perduceretur“1.
Educaþia aleasã a unora dintre femeile romane a condus la apariþia unei tendinþe feministe,
anumite femei exercitând profesii specifice bãrbaþilor: Afrania, soþia unui senator, era avocat2, o altã
femeie, Hortensia, fiica lui Q. Hortensius Ortalus, în anul 42 a. Chr., a þinut un discurs în faþa
triumvirilor3, o oarecare Sulpicia, contemporanã cu Martialis, scria poezii despre iubire4.
Refuzându-ºi condiþia de inferioritate faþã de bãrbaþi, unele femei din ordinul senatorial se
unesc în mariaje inegale cu sclavi, iar pentru a stopa acest fenomen este nevoie ca Senatul sã emitã
senatus consultum, care aducea în starea de sclavie pe femeia care era surprinsã în timp ce avea relaþii
sexuale cu un sclav strãin, adicã apaþinând unui alt stãpân.
Aceastã mãsurã luatã de Senat nu le-a împiedicat pe femeile romane sã aibã în continuare
relaþii cu sclavi. Juvenalis relateazã despre fuga soþiei unui senator roman cu un gladiator: „Eppia –
soþia unui senator – fãrã ruºine întovãrãºi o ºcoalã de gladiatori, departe, pânã la insuliþa Pharos,
pânã la Nil, pânã la faimoasa în destrãbãlãri cetate a lui Lagos, la Canopos, desfrânatã care ajunse
chiar ºi ea sã blesteme monstruoasele moravuri ale Romei. ªi uitându-ºi casa, soþul, surioara, nici de
patrie nu-i pasã. Ticãloasa! ªi copiii i-a pãrãsit, în lacrimi; ha! Auzi minunãþie necrezutã! pãrãsit-a
pânã ºi jocurile-n circuri ºi pe Paris histrionul! …“5.
1
2
3
4
5

Michel Durry, Laudatio Turiae, Éloge funèbre pendant le II-ème triumvirat, Belles Lettres, Paris, 1957, 27–29; Lidia
Storoni-Mazzolani, Una moglie, Roma, 1997, 27–29, p. 80.
E. Ciccotti, Donne e politica negli ultimi anni della Roma repubblicana, Milano, 1985, p. 4.
Quintilianus, Institutio Oratoria, Paris, 1914, I, 1, 6–7.
Martialis, Epigrammes, Paris, 1967, X, 35 ºi 38.
Juvenalis, Satire (trad. Lascãr Sebastian), Bucureºti, 1979, VI, p. 220–221.

5

Alexandru Stãnescu

Uniunile conjugale ale femeilor din ordinul senatorial cu sclavi ºi cu liberþi îl determinã pe
Hadrian sã dea o dispoziþie care permitea relaþiile nedemne cu sclavii, sub condiþia ca stãpânii
acestora sã fie de acord.
Marcus Aurelius a încercat sã stãvileascã numãrul mare de matrimonii ale acelor nobile
femei cu liberþi printr-un edict care dispunea cã acest tip de legãturã era lipsit de conubium6
(legitimitate).
Cãsãtoriile femeilor bogate cu sclavii sunt condamnate ºi de scriitorul creºtin Tertullianus,
care, în epistolele sale cãtre soþie, vedea acest tip de uniune liberã ca fiind expresia dorinþei de desfrâu
a respectivelor femei7; papa Callistus (secolul al III-lea p. Chr., un fost sclav) autorizeazã femeile din
ordinul senatorial care voiau sã-ºi pãstreze privilegiile sã trãiascã în concubinaj cu humiliores ºi
liberþi8.
Unele izvoare epigrafice din secolul al III-lea atestã faptul cã unele femei, ca Hydria
Tertulla ºi Cassia Faretria – din acelaºi ordin, ºi-au pãstrat rangul chiar dacã s-au cãsãtorit cu
humiliores9.
Numãrul femeilor „emancipate“ creºte continuu în primele secole ale Principatului, fapt
atestat de diverse izvoare ce ne oferã informaþii despre femei care se dedicã unor activitãþi tipic
masculine, ca: sportul, luptele, oratoria, comerþul.
Juvenalis ne relateazã în Satira a VI-a
despre o femeie care fãcea exerciþii la palestrã cu
greutãþi, ca bãrbaþii; preocuparea pentru exerciþii
ºi gimnasticã a femeilor este atestatã ºi de
mozaicurile descoperite în vila din Piazza
Armerina (Fig. 1).

Fig. 1. Femei romane fãcând exerciþii la palestrã,
mozaic din Piaþa Armerina.
(foto Alexandru Stãnescu)

O inscripþie din Ostia atestã existenþa
unor femei-gladiatori care au participat la lupte ºi
6
7

8
9

6

Eva Cantarella, Tacita et muta, Roma, 1985, p. 192.
Tertullianus, A son épouse (trad. Ch. Munier), Paris, 1980, II, 2–3: „2. Les règlements de la terre passeront-ils pour plus
sévères que les commandements du ciel au point que les païennes unies à des esclaves étrangers perdront leur liberté tandis
que nos chrétiennes prendraient pour mari des esclaves du diable et conserveront leur état? Sans doute elles nieront que le
Seigneur leur ait fait parvenir son injoction par l’intermédiaire de son apôtre. Quel motif retenir pour cette folie, sinon la
faiblesse d’une foi toujours enclinée aux jouissances du siècle? 3. Assurément c’est bien ce que l’on a pu saisir sur le vif,
surtout chez les plus riches. Car plus une femme est riche et s’enfle de son titre de „matrone“, plus spacieuse est la maison
qu’elle recherche pour ses dépenses (titre d’honneur?), domaine où son ambition se donne libre cours. Pour les femmes de
cette sorte, les églises sont sans attrait. C’est qu’il est difficile de trouver un homme riche dans la maison de Dieu et s’il s’en
trouve un, il est difficile qu’il soit célibataire. Que faire donc? A qui, sinon au Diable, demander un mari susceptible de leur
procurer chaize à porteurs, moules, coiffeurs exotiques à taille de géant? Cela, un chrétien, même riche, refuserait peut-être
de les procurer“.
Eva Cantarella, op. cit.
S. Mazarino, La fine del mondo antico, Milano, 1959, p. 133–134.
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jocuri oferite de duumvirul Hostilianus ºi soþia acestuia, Sabina, în a doua jumãtate a secolului al
II-lea10.
Criza moralã de la sfârºitul Republicii ºi începutul Principatului a condus la reflecþia
filosoficã asupra societãþii ºi la o revoluþie în planul moravurilor, care a constat în impunerea unui
nou ideal feminin, de sorginte stoicã.
Modelul colectiv propus de stoici îºi avea originea în arhetipul reprezentat de femeia
romanã din perioada arhaicã: austerã, devotatã, cumpãtatã, modestã, harnicã, inteligentã ºi dreaptã,
care-ºi îndeplineºte datoriile de fiicã, soþie ºi mamã în mod exemplar.
Probabil cã un prim model ºi etalon a fost Lucretia, soþia lui Tarquinius Collatinus, care,
dezonoratã de Sextus Tarquinius, s-a sinucis.
Lucretiei i se adaugã, de-a lungul timpului, o întreagã galerie de figuri feminine cu caractere
puternice, pregnante, femei inteligente, culte, modeste ºi devotate, a cãror feminitate apare încercuitã de
aureola onestitãþii ºi bunãtãþii, femei care au înflorit în umbra discretã a familiilor din aristocraþia romanã.
Este de ajuns sã le amintim pe cele douã Cornelii11, pe cele trei eroine care apar în opera lui
Tacitus: Arria, Paulina, Pollita12, toate trei victime ale furiei ucigaºe a lui Nero, dar ºi exemple de
fidelitate conjugalã, care le-a împins la a-ºi dori moartea o datã cu soþii lor. Pentru aceste femei
iubirea faþã de soþi s-a transformat în camaraderie, astfel ele sunt gata sã moarã alãturi de aceºtia în
numele unui ideal feminin stoic ºi nu doar pentru a-ºi dovedi devotamentul conjugal.
În opera lui Seneca apar numele unor femei ca: Marcia, Helvia ºi Livia, aceste personaje
feminine din rândul aristocraþiei senatoriale fiind dotate cu cele mai nobile însuºiri în perfectã
concordanþã cu idealul stoic al femeii din epoca Principatului.
O soþie-model pare sã fi fost ºi Calpurnia, soþia lui Plinius cel Tânãr, cãreia el, într-una din
epistolele sale13, îi contureazã portretul dupã spiritul feminin stoic.
Izvoarele epigrafice ºi literare atestã preluarea pe scarã largã a modelului stoic de cãtre
femeile romane, care dintr-o datã demonstreazã cã au aceleaºi calitãþi ºi virtuþi ca ºi matroanele din
epoca arhaicã ºi republicanã.
Diferenþa dintre femeile secolelor I–III p. Chr., care se dedicã cu pasiune treburilor
domestice, creºterii ºi educãrii copiilor, ºi vechile matroane romane constã în aceea cã femeile din
epoca Principatului îºi aleg în mod deliberat acest mod de viaþã ºi urmãresc cu consecvenþã împlinirea
idealului stoic.

10

11
12

13

Fausto Zevi, Mireille Cébeillac-Gervasoni, Révisions et nouveautés pour trois inscriptions d’Ostie, Mélanges de l’école
française à Rome, antiquité (MEFRA), 88, 1976, p. 612; inscripþia menþiona ca un fapt inedit la Ostia jocurile la care au
participat ºi femei-gladiatori, Hostilianus adãugând cã el este primul care a pus în practicã aceastã idee: „qui primus
omnium ab urbe condita ludus cum/ […] or et mulieres [a] d ferrum dedit […]“.
Prima era soþia lui Aemilius Paulus Lepidus ºi fiica lui P. Cornelius Scipio, cea de a doua a fost soþia lui Pompei, care ºi-a
însoþit soþul la Pharsalos (n. n.).
Tacitus, Annales (text latin editat ºi comentat de A. I. Bujor ºi F. Chiriac), Bucureºti, 1942, XV, 10–11; XV, 62–63; XVI,
34; Plinius cel Tânãr, Opere complete (trad. Liana Manolache), Bucureºti, 1977, Epistola III, 16. Arria era soþia lui Caecina
Paetus, ea se sinucide o datã cu soþul sãu, care a fost condamnat la moarte pentru vina de a fi participat la un complot; vezi ºi
Juvenalis, Satira a VI-a, Belles Lettres, Paris, 1923.
Plinius cel Tânãr, op. cit., Ep. IV, 19. „[…] este de o rarã fineþe ºi de o rarã sobrietate, mã iubeºte, ceea ce este o dovadã de
virtute. La aceasta se adaugã predilecþia pentru literaturã, pe care i-a insuflat-o dragostea pentru mine. Cunoaºte toate
lucrãrile mele, le citeºte mereu, le învaþã chiar pe de rost. Ce neliniºte o cuprinde când mã pregãtesc sã pledez ºi câtã
bucurie dupã ce am pledat! Stabileºte cine sã-i dea de ºtire când am fost în asentimentul tuturor, când am fost aplaudat, când
am câºtigat procesul. Când fac o lecturã publicã, ea ºade în apropriere, ascunsã de o draperie ºi soarbe cu urechi nesãþioase
elogiile care mi se aduc. Ba ºi cântã versurile mele, compunând ºi acompaniamentul la chitarã, fãrã sã o fi învãþat nici un
artist, decât doar dragostea care este cel mai bun dascãl […]“.
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Cauza adoptãrii acestui model colectiv este de naturã psihologicã ºi rezidã în faptul cã
femeile emancipate de la sfârºitul Republicii, care se bucurau de o mare libertate în planul familial ºi
social, nu se bucurau de dreptul de a participa la viaþa politicã ºi de stima elitei intelectuale, pentru cã
exemplele rare de moralitate femininã din epocã întãreau convingerea cã femeile nu-ºi pot conduce
singure destinul.
Primele care au adoptat modelul feminin stoic au fost femeile din ordinul senatorial, pentru
cã acestea erau crescute ºi educate în mediul aristocratic ºi îºi însuºiserã cel puþin din secolul I a. Chr.
valorile morale ale filosofiei Porticului. Aceste femei au cãutat sã fie moderate în dorinþe ºi ambiþii,
devotate soþilor ºi copiilor, bune gospodine, dar ºi femei de lume, care sã-ºi reprezinte soþul cu toatã
cinstea cuvenitã în viaþa socialã.
Modelul colectiv stoic a fost rãspândit în Imperiu de propaganda oficialã ºi de soþiile
guvernatorilor, care dãdeau tonul în provincii.
Nu întâmplãtor Gavidia Torquata, soþia legatului legiunii a XIII-a Gemina din Dacia,
Lucius Annius Italicus Honoratus, apare în izvoarele epigrafice alãturi de cei trei copii14 ai sãi, ea
fiind pentru femeile din Dacia un model ºi un formator de opinie. Stimatã ºi imitatã de cãtre femeile
de frunte ºi din poporul de rând, Gavidia Torquata reprezintã în provincie tipul femeii stoice din elitã,
mereu alãturi de soþ în toate momentele importante din cariera lui. Gavidia Torquata apare, ca ºi alte
soþii ale unor legaþi, ca o întruchipare a idealului feminin stoic, fiind înainte de toate o soþie devotatã,
care-ºi urmeazã soþul în provinciile de graniþã ale Imperiului, în regiuni cu climã asprã ºi supuse
atacurilor populaþiilor barbare. Soþia lui Lucius Annius Italicus Honoratus este de asemenea o mamã
iubitoare, care îºi aduce cu ea copiii dincolo de zidurile Romei, spre a fi aproape de ei ºi a se ocupa de
educaþia lor. Iar copiii legatului participã la diverse acte cu caracter privat ale pãrinþilor, ca de
exemplu aducerea de ofrande Triadei Capitoline, aceastã implicare a copiilor într-un act cu caracter
religios fãcând probabil parte din programul de educaþie a acestora. Un argument în plus în favoarea
acestei ipoteze ar fi faptul cã divinitãþile care primesc ofrandã sunt cele mai importante din panteonul
roman, prin urmare copiii erau crescuþi de mici în respectul faþã de divinitãþile oficiale, pentru ca mai
târziu actele lor de devoþiune faþã de acestea sã nu parã pline de falsitate.
Adoptarea în masã a modelului feminin stoic se datoreazã faptului cã el rãspundea, pe de o
parte, necesitãþii de afirmare a femeilor romane, dintre care multe erau educate ºi conºtiente de propria
lor valoare15, iar pe de altã parte, menþinerea îngrãdirii posibilitãþilor de manifestare publicã a femeilor
ºi de implicare a acestora în viaþa politicã ºi socialã nu permitea afirmarea lor în alt plan decât în cel
privat.
Excepþie fãceau marile centre urbane, în frunte cu Roma, unde femeile se puteau afirma în
cele mai variate domenii de activitate. Se pare cã la Roma existase încã din epoca arhaicã o asociaþie a
matroanelor (conventus matronarum); iniþial, acest conventus avea numai rolul de a organiza acele
sãrbãtori religioase la care participau numai matroanele16.

14
15

16

8

Vezi Inscriptiones Daciae Romanae (IDR), III 5. 195 (APVLVM).
Quintilianus, op. cit., II: „[…] ni s-a transmis doar cât de mult a contribuit la elocinþa Gracchilor mama lor, Cornelia, al
cãrei limbaj foarte ales s-a pãstrat ºi pentru posteritate datoritã scrisorilor ei; de asemenea se spune cã Lelia, fiica lui
Caius, a redat în vorbirea ei eleganþa tatãlui sãu, iar cuvântarea Hortensiei, þinutã în faþa triumvirilor, face cinste sexului
femeiesc […]“ (trad. n.).
Mihaela Paraschiv, Femeia în Roma Anticã, Ed. Junimea, Iaºi, 1999, p. 129; sãrbãtorile dedicate matroanelor erau
Matronalia, Carmentalia, sãrbãtoarea Bonei Dea.
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În prima jumãtate a secolului al III-lea p. Chr., o datã cu relansarea ideii emancipãrii
femeilor, conventus matronarum este revalorizat sub influenþa împãrãteselor siriene ºi transformat de
cãtre Elagabal într-un mic senat (senaculum), care avea rolul unei instanþe morale care reglementa
vestimentaþia ºi protocolul „senatoarelor“17.
În consecinþã, femeile au fost determinate sã-ºi gãseascã împlinirea în mediul familial
printr-o conduitã exemplarã, prin care sã câºtige stima ºi admiraþia contemporanilor.
Astfel de femei sunt elogiate în inscripþiile funerare ºi onorifice de cãtre soþi, copii ºi rude cu
epitete18 care atestã difuzarea unor idealuri ºi modele umane în rândurile clasei mijlocii din Imperiul
Roman.
Bianca Comucci-Biscardi, care a întreprins o analizã de ordin cantitativ ºi semantic asupra
epitetelor care apar în inscripþiile din Italia, provinciile învecinate ºi Spania, a demonstrat cã
majoritatea epitetelor feminine nu sunt convenþionale19 ºi cã adesea reprezintã calitãþi ºi virtuþi
reale20:
iubirea faþã de soþ – amatissima, carissima.
castitatea – casta verecunda, pro castitas femina, castitatis magistra.
pudoarea – rarae pudicissima, pudica.
iubirea filialã sau maternã – pia, pientissima.
blândeþea – dulcissima, indulgentisssima.
puritatea – innocentissima.
fidelitatea – fidelis.
modestia – simplicitas, simplicissima.
respectul faþã de soþ – reverentissima, obsequentissima.
frumuseþea – pulchra, pulcherrima.
iscusinþa la tors – lanifica.
cumpãtarea, chibzuinþa – frux.
În izvoarele epigrafice din Roma21 ºi din provincii apar adesea personaje feminine a cãror
prezentare în text lasã sã se întrevadã impunerea idealului feminin stoic în rândul populaþiei din
Imperiul Roman.
Un astfel de exemplu îl constituie epitaful Iuliei Prokla din Kyrene22, în care sunt
menþionate, în ordine, drept calitãþi feminine: frumuseþea, inteligenþa, firea veselã, practicarea
îndeletnicirilor femeieºti, dar ºi a artelor sub patronajul muzelor, discreþia ºi modestia.
Rãspândirea idealului feminin stoic este atestatã ºi în provinciile de pe limes-ul dunãrean,
unde viaþa culturalã era mai puþin înfloritoare decât în Italia, Occident ºi Orient; astfel, chiar ºi în
Dacia sunt inscripþii funerare ale cãror texte conþin epitete care exprimã virtuþi ºi calitãþi feminine
17
18
19
20
21

22

Ibidem.
Bianca Comucci-Biscardi, Le donne romane nelle iscrizioni, în „Studi“, Firenze, 1987, p. 67–68.
Ibidem; excepþie face benemerenti, care este cu siguranþã un epitet convenþional.
Ibidem.
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae (ILS), 8402, Roma: „Hic sita est Amymone Marci optima et pvlcherima lanifica
pia pvdica frvgi et casta“ (Aici zace Amymone a lui Marcus, cea mai bunã ºi mai frumoasã, meºterã la tors, devotatã
copiilor, plinã de pudoare, cumpãtatã ºi castã – trad. n.).
Apud Catherine Dobias-Lalou, Une inscription funéraire de Cyrene, în „Revue des Études grecques“, 95, 1982, p. 38:
„Fiicã a lui Markos Petronios Melior ºi a Ailiei Annia Isidora, a dus o viaþã plinã de înþelepciune ºi virtute în toate
privinþele ºi a murit în vârstã de 45 ani […]. Binecunoscutã pentru frumuseþe, inteligenþã, voioºie, naºtere aleasã ºi
înþelepciune, pentru practicarea îndeletnicirilor femeieºti, preocupatã ºi de lecþiile luate de la savantele Muze, discreþia
vieþii mele, moderaþia gândurilor, nelãsând în urmã nici mãcar un singur copil în locuinþa pãrinþilor, sunt eu nefericita
Prokla, fiica lor lipsitã de noroc pe care pãrinþii mei, ascunzându-ºi durerea, au aºezat-o în acest mormânt“ (trad. n.).
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de sorginte stoicã. Unele dintre aceste epitete sunt mai curând epitete onorifice pentru defunctã, ca
de exemplu: coniux dignissima23, femina stolata24 (care este aluzie la faptul cã femeia se purta
ireproºabil, ca o matroanã onorabilã), femina incomparabilis25 (femeie care nu se poate compara),
patrona optima26.
Majoritatea epitetelor din inscripþiile din Dacia le onoreazã pe femei în calitate de mame ºi
de soþii:
·
mater carissima (karissima)
·
mater pientissima
·
coniux ob principium castitatis (castitas)
·
coniux pientissima, dar ºi coniux pia sau coniux piissimae
·
coniux carissima; coniux carissima et pientissima et dignissima
·
coniux innocentissima
·
coniux pietate et castitate incomparabilis
·
coniux rarissima – o soþie extraordinarã;
·
integra – semnifica integritatea moralã ºi fizicã a femeii.
Dupã benemerenti, cea mai mare frecvenþã în inscripþii au epitetele care fac aluzie la pietas,
care înseamnã mai mult decât pietate, având numeroase sensuri figurate: devotament conjugal, iubire
ºi respect, dragoste maternã (dacã defuncta era mamã) ºi iubire filialã.
Pietas desemneazã ansamblul virtuþilor ºi normelor care menþin armonia conjugalã ºi
familialã. Lãsarea averii fiilor ºi soþiei este o manifestare a pietãþii, de asemenea ridicarea unui
monument funerar ºi elogierea soþului sau copilului decedat reprezintã o manifestare exterioarã a
pietãþii. Pietas mai înseamnã ºi participarea femeii la cultul casnic ºi oferirea ofrandelor periodice
Larilor ºi Manilor.
Incripþiile funerare în versuri sunt atestãri edificatoare în privinþa influenþei filosofiei stoice
asupra unora dintre femeile educate din Dacia romanã. În cazul epitafurilor în versuri nu existã
problema stereotipiei textului funerar, creaþiile poetice, originale sau copiate, constituie într-o bunã
mãsurã expresia unor acte personale cu caracter subiectiv. Femeile care pun aceste epitafuri în
versuri sunt prea educate pentru a accepta o formulã de genul „Dis Manes … hic situs est“, ele doresc
sã-ºi prezinte soþul sau copiii într-un mod deosebit. Pietas este o virtute cardinalã în aceste epitafuri,
ea este sugeratã de exprimarea grijii faþã de memoria sau odihna eternã a soþului defunct sau a
copiilor decedaþi. Exemplele sunt relativ puþine, dar pe deplin lãmuritoare:
IDR III 4. 216
[I]mmatura quidem iuvenes for[tu]na peremit
sed [pi]e[t]as [m]atris con(didit) ossua rogis
(…) et Aur(elius) Iuli
(annus? fratr)es uix(it - erunt) ann(os)
(… ?Aurelia Proc)ulla mater.
23
24
25
26
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IDR III 2. 424 (SARMIZEGETUSA).
IDR III 5. 646.
IDR III 2. 141.
IDR III 5. 515.
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Traducere27: Destinul pãtimaº a rãpit înainte de vreme pe tineri, dar pietatea mamei a pus
trupurile lor în morminte … ºi Aurelius Iuli(anus ? fraþi) a(u ?) trãit ani …? Aurelia Proculla mamã.
Mama care pune epitaf pe mormântul copiilor sãi corespunde modelului feminin stoic, este
o femeie educatã ºi o mamã devotatã copiilor ei ºi memoriei acestora. Fãrã îndoialã cã Aurelia
Proculla s-a îngrijit de depunerea rãmãºiþelor pãmânteºti ale copiilor sãi în morminte din iubire
maternã, dar faptul cã femeia a þinut sã menþioneze cã pietatea a fost cea care a determinat-o sã facã
acest lucru atestã influenþa filosofiei stoice asupra sa. Aurelia Proculla nu este doar o mamã iubitoare,
iubirea maternã având un caracter instinctiv; pietas înseamnã mult mai mult ºi prin aceastã virtute
vrea Aurelia Proculla sã rãmânã în memoria posteritãþii.
De aceeaºi pietate este pãtrunsã ºi Valeria Gemellina din Romula, care îºi cinsteºte soþul,
Aelius Iulius Iulianus, cu un epitaf funerar (fig. 2) în versuri28, pe care îl reproducem în latinã ºi în
traducere29.

Fig. 2. Mormântul de la Romula, cu epitaf în
versuri.
(foto Dumitru Tudor)

5

10

27
28
29

D(is)
M(anibus)
Ael(io) Iul(io) Iuliano, dec(urioni), quaestoric(io)
aedilic(io) col(oniae) Romul(ensis), Valeira Gemellina marito b(ene)m(erenti) p(osuit):
Coniugi pro meritis quondam karissimo coniunx
Hanc Iuliano domum felndo fabricaui parennem
Frigida qua membra possint requiescere morti
Quattuor hic denos uixit sine culpa per annos
Et sua perfunctus uidit cum gloria honores.
Ecce Gemellina pietate ducta marito
Struxi dolens digno sedem cum liberis una
Inter pampinea virgulta et gramina laeta
Umbra super rami uirides ubi densa ministrant.
Qui legis hos uersus, opta leue terra, uiator.

Ana-Maria Sãmãrghiþan, în Funeraria Dacoromana, Arheologia funerarã a Daciei romane, PUC, Cluj-Napoca, 2003,
p. 172.
IDR II 357.
Traducerea ªtefan Bezdechi, apud Dumitru Tudor, Oltenia Romanã, ed. IV, Bucureºti, 1978, p. 404.
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Traducere:
Zeilor Manes. Lui Aelius Iulianus, decurion, fost cvestor, fost edil al coloniei Romula,
soþului care a binemeritat, i-a pus (epitaful) Valeria Gemellina.
Scumpului soþ Iulian, pentru a lui vrednicie, eu soaþa,
Casa aceasta de veci i-am ridicat-o cu lacrimi,
Recele-i trup spre-a-ºi putea odihni dupã moarte într-însa.
Trãit-a el ani patruzeci, în cinste deplinã
ªi datoria-împlinindu-ºi, de slavã ºi rang avu parte.
ªi iatã cã eu, Gemellina, de pietate pãtrunsã,
Soþului vrednic mâhnitã-i durai cu copiii lãcaºul
Între tufiºuri de viþã ºi desfãtãtoare verdeaþã,
Unde stufoasele-i ramuri l-acopãr cu umbra lor deasã.
Ureazã-i, drumeþ cãlãtor, sã-i fie þãrâna uºoarã.
Valeria Gemellina, aceastã matroanã educatã, membrã a elitei urbane din Romula, se
dovedeºte a fi deplin ataºatã valorilor morale ºi sociale promovate de filosofia stoicã. Astfel, pietas
este virtutea care a animat-o în acþiunea de edificare a monumentului funerar al soþului.
În încercarea de creionare a personalitãþii defunctului sãu soþ, Gemellina se raporteazã la
valorile filosofiei Porticului, astfel soþul este înainte de toate un bun cetãþean, care ºi-a îndeplinit
datoria faþã de comunitate, fiind decurion ºi magistrat.
Menþionarea ideii de datorie civicã, de cinste cuvenitã în urma unei vieþi puse în serviciul
comunitãþii atestã influenþa stoicismului pentru cã ideea de a fi de folos comunitãþii era promovatã în
secolele II –III p. Chr. mai ales de cãtre stoici.
Valeria Gemellina laudã, prin portretul fãcut soþului, virtuþile cultivate îndeosebi de cãtre
adepþii stoicismului: chibzuinþa, cumpãtarea, onestitatea ºi comportamentul responsabil.
Într-o inscripþie în versuri din Sarmizegetusa30 soþia este onoratã pentru devotamentul sãu
conjugal ºi pentru dragostea pe care i-a purtat-o soþului.
D(is) M(anibus) / Hic pietatis honos / haec sunt pia dona / mariti cui multum /5/ dilecta fui
ego Mar-/ cellina pro merita / cernisque mihi/ solus coniux / Aelius coqus post /10/ obitum memor /
amoris dicat.
Traducere: Aceasta este cinstirea devotamentului conjugal, sunt ofrandele pioase ale
soþului, cãruia foarte dragã i-am fost eu Marcellina, pentru meritele mele; ºi vezi (trecãtorule) pentru
mine singurul meu soþ Aelius, în amintirea dragostei chiar ºi dupã moarte (îmi) închinã (acest
monument).
Textul funerar al Marcellinei este interesant pentru cã atestã în mod clar dorinþa de a o
prezenta pe Marcellina ca pe o soþie desãvârºitã.
Virtuþile Marcellinei sunt pietas, castitas ºi indulgentia, ele nu apar în text, dar se pot citi
printre rândurile epitafului, pentru cã ele sunt sugerate. Aceste virtuþi sunt necesare unei soþii, pentru
a fi o uniuira. 31
30
31
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IDR III 2. 430 (trad. A. M. Sãmãrghiþan).
Uniuira este un epitet care apare relativ rar în inscripþiile din Imperiu. Vezi B. Comucci-Biscardi, op. cit., p. 69 ºi trimiterile
acesteia la Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), X 3058, 5159, 3351, 4885.
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Epitetul uniuira se poate traduce prin sintagma „femeia unui singur bãrbat“; prin acest
epitet erau elogiate matroanele care nu au divorþat ºi nici nu s-au recãsãtorit dupã moartea soþului ºi
cãruia i-au pãstrat astfel o pioasã amintire.
Marcellina, al cãrei soþ menþioneazã în epitaf cã a fost unicul ei bãrbat, este prin urmare tot o
uniuira femina.
Epitetele carissima, dignissima, rarrissima, incomparabilis se înscriu în aceeaºi sferã
semanticã: femeia preaiubitã, sau prea demnã, incomparabilã cu alte femei; este de fapt femeia care a
dus o viaþã de familie exemplarã, care s-a achitat cu sârg de toate datoriile impuse de tradiþie ºi a dat
dovadã de demnitate în calitate de matrona, de respect ºi iubire conjugalã ºi de iubire maternã
(ca mater familias), menþinând în timp armonia din interiorul grupului familial.
Expresia sine ulla querella, care apare în douã epigrafe ale unor locuitori din Dacia32, face
aluzie la caracterul tolerant al soþiei ºi la o cãsãtorie serenã, fãrã conflicte.
D(is) M(anibus) / Sossia Sabina / vixit ann(is) XXVI / efecit in ma/ trimonio annis XI /
m(ensibus) X sine ulla q /5/ uerella Fusc / inus verna ab ins / trumentis tabularii co(n)iugi / b(ene)
m(erenti) / fecit.
Traducere: Zeilor Manes. Sossia Sabina a trãit 26 de ani, a împlinit în cãsãtorie 11 ani 10 luni
fãrã nici o ceartã. Fuscinus, sclav imperial, funcþionar la arhive, soþiei care a bine meritat i-a fãcut (acest
monument).
D(is) M(anibus)/ V(aleriae?) Ursin(a)e T(iti) filiae con(iugi) in(comparabili) d(e)f(unctae)
an(nis) / … m. VI, d. V Aur(elius) Aquila decurio Patavisse(n)sis neg(otiator) ex pro(vincia) Dacia
b(ene)m(erenti) / p(osuit) et sibi cum qua / uixit an(nis) VII sine ulla querella.
Traducere: Zeilor Manes. Valeriei Ursina, fiica lui Titus, soþie de necomparat, decedatã (la) …
ani 6 luni, 5 zile. Aurelius Aquila decurion în Potaissa, negustor din provincia Dacia a pus (acest
monument) celei care a binemeritat ºi sieºi, împreunã cu cea cu care a trãit fãrã nici o ceartã timp de ºapte ani.
Într-o inscripþie în versuri din Tibiscum este menþionatã o soþie al cãrei nume nu s-a pãstrat,
dar care este lãudatã pentru faptul cã a trãit într-o deplinã armonie conjugalã timp de treizeci de ani.
IDR III 1. 174
………………………………………………
quem Nilotica ripa suu]m patriaque notauit
ingenioque et Ale]xandria coniuge iunxit
quacum nil questus trigint]a pertulit annos
imaque leuis pereat uan]arum fabula rerum
permaneat modo re c]ongesta fama laborum
Traducere33:
… pe care-nãlþatu-l-a Nilului mal ºi a sa patrie
ºi prin talentul lui (?), iar (oraºul) Alexandria i-a dat o soþie
cu care fãrã gâlcevi trãit-a ani treizeci
iar de acum sã piarã frivola poveste a deºartelor lucruri
ºi sã rãmânã doar faima fundatã pe muncã ºi fapte.
32
33

IDR III 3. 364 ºi CIL III 2086 (Salonae); traducerile noastre.
Traducerea îi aparþine lui I.I. Russu.
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În inscripþiile de mai sus cele trei femei, Sossia Sabina, Valeria Ursina ºi anonima din
Tibiscum, sunt lãudate pentru faptul cã nu au avut nici o disputã cu soþul în timpul cãsãtoriei.
Imaginea de soþii perfecte a acestor femei corespunde modelului colectiv de sorginte stoicã,
reprezentat de femeile virtuoase ºi devotate soþului, ca Arria, Paulina, Calpurnia ºi altele.
Absenþa unor conflicte conjugale se datoreazã calitãþilor ºi virtuþilor acestor
femei, care, din respect ºi încredere (obsequium), aplaneazã orice tensiune ivitã, fiecare putând fi
onoratã cu titlul de obsequentissima sau reverentissima.
Respectul conjugal atestã încã o virtute a acestor femei, pietas, care, la rândul ei, presupune
un întreg convoi de virtuþi în perfectã concordanþã cu idealul feminin din epocã: castitas (castitate),
simplicitas (modestie), indulgentia (blândeþe) etc.
De toate aceste calitãþi trebuie sã fi dat dovadã ºi Valeria Frontina, dar nu în calitate de soþie,
ci în calitate de soacrã34 a unui militar, fiind preþuitã într-o inscripþie aºezatã în for prin decret al
decurionilor.
IDR III/2. 127
[V]aleriae/ L(uci) fil(iae) / Frontinae / stolatae /5/ [T(itus)
A]ur(elius) emeri / tus ( centurio) leg(ionis) VI [V]ictric(is)
Severi / anae socrui / digniss(im)ae/10/ l(oco) d(ato)
[d(ecreto)d(ecurionum)].
Valeria Frontina este o femeie din elita urbanã a Sarmizegetusei, al cãrei ginere, Titus
Aurelius, centurion în legiunea a VI-a Victrix, o onoreazã prin punerea unei inscripþii în care o prezintã
contemporanilor ºi posteritãþii ca pe o matrona ºi socra care se distinge prin calitãþi morale ºi demnitate.
Termenul stolata desemneazã calitatea de femeie romanã membrã a ordinului ecvestru ºi
soþie (matrona), care se distinge prin practicarea vechilor virtuþi ºi tradiþii romane.
Imaginea relevatã de monumentul Valeriei Frontina atestã influenþa filosofiei stoice, care
propunea un nou ideal uman: femeia educatã, virtuoasã, cumpãtatã, modestã ºi devotatã soþului ºi
familiei.
Aceastã imagine a soacrei, care se poartã în mod exemplar cu ginerele, era probabil destul
de rarã în epocã; soacra apare în cultura romanã, dar ºi în alte culturi din alte spaþii ºi timpuri, ca un
personaj odios, care distruge armonia conjugalã prin subiectivitate ºi pretenþii exagerate35.
Cercetarea inscripþiilor latine din Dacia atestã faptul cã mediul din aceastã provincie nu era
izolat, suferind aceleaºi procese ºi fenomene economice, sociale ºi spirituale ca ºi restul Imperiului,
deoarece curentele filosofice ºi religioase din epocã îºi fac simþitã prezenþa ºi aici, fiind vehiculate de
cãtre funcþionari de rang înalt din administraþia imperialã ºi de armatã. Atât bãrbaþii, cât ºi femeile din
Dacia acþioneazã în conformitate cu valorile etice ale filosofiei Porticului ºi þin sã rãmânã în memoria
colectivã ca adepþi ºi practicanþi ai virtuþilor stoice. Studiul de faþã a urmãrit sã descopere – prin
cercetarea textelor dedicate femeilor – influenþa stoicismului în planul privat ºi, prin urmare,
pãtrunderea valorilor sale în sfere din ce în ce mai intime ale societãþii.

34
35
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O altã inscripþie pusã unei soacre este IDR II 354, pentru Plicia Var(ri) Capitonis, soacra lui Ulpius Pulcher.
Vezi un pasaj din Juvenalis, Satire, VI, Paris, 1923, p. 77: „Dacã-þi trãieºte soacra, ia-þi orice speranþã de înþelegere în
casã. Ea-ºi sfãtuieºte fata sã se bucure de jefuirea soþului rãmas fãrã avere, ea o învaþã sã rãspundã gentil ºi cu abilitate la
bileþelele amantului, ea înºealã pãzitorii sau îi îmblânzeºte cu bacºiºuri […]“ (trad. n.).

Þara Bârsei

Ioan-George ANDRON
CALAMITÃÞI NATURALE ªI EPIDEMII ÎN BRAªOV ªI ÞARA BÂRSEI
ÎN SECOLELE AL XVIII-LEA ªI AL XIX-LEA

În Europa, ca de altfel în toatã emisfera nordicã, secolul al XVIII-lea se situeazã la apogeul
„micii ere glaciale“, încadratã de specialiºtii climatologi în intervalul 1640–1850 ºi caracterizatã
printr-un numãr mare de ierni geroase ºi prelungite, alternând cu perioade cu precipitaþii excesive ºi
cu perioade de secetã prelungitã.1
În condiþiile în care economia þãrilor europene, inclusiv a Transilvaniei, caracterizatã
printr-un echilibru fragil între producþie ºi consum2, se baza în proporþie covârºitoare pe cele douã
ramuri ale agriculturii, cultivarea plantelor ºi creºterea animalelor, factorii de climã au avut o mare
influenþã asupra recoltelor, asupra nivelului de trai ºi chiar asupra existenþei unei pãrþi considerabile a
locuitorilor. Transilvania a cunoscut în secolul al XVIII-lea 17 ani cu ierni grele, 46 ani ploioºi (din
care 19 cu inundaþii ºi 14 cu grindinã) ºi 37 ani cu cãlduri excesive (din care 17 secetoºi), iar din
punctul de vedere al recoltelor înregistrate în 87 de ani, 30 de ani cu recolte bune au alternat cu 20 de
ani de recolte mediocre, 29 de ani cu recolte slabe ºi 9 ani cu foamete parþialã ºi pe plan local.3
Iernile grele ºi prelungite, cu mari cãderi de zãpadã ºi geruri excesive, reprezentau un factor
de risc pentru sãnãtatea ºi viaþa locuitorilor prin epuizarea prematurã a rezervelor alimentare ºi
expunerea organismului, astfel slãbit, la un frig continuu, în condiþiile modeste de locuire ale celei
mai mari pãrþi a populaþiei. În condiþiile unor ierni aspre ºi lungi, aceleaºi efecte le resimþeau
animalele domestice, consumarea nutreþului înaintea apariþiei vegetaþiei de primãvarã avea ca efect
slãbirea ºi chiar moartea multor animale, adicã dispariþia uneia din principalele resurse de hranã ºi
venituri ale þãranilor. O iarnã prematurã, care începea în octombrie, împiedica strânsul recoltei, iar o
iarnã târzie, geroasã ºi fãrã zãpadã avea efecte negative asupra recoltei urmãtoare. Zãpezile
abundente, prin întreruperea comunicaþiilor, puneau în pericol viaþa oamenilor rãmaºi izolaþi, fãrã
resurse de hranã, expuºi frigului ºi animalelor sãlbatice.4
Ploile torenþiale, ruperile de nori, furtunile urmate de inundaþii, vijeliile ºi grindina,
umiditatea excesivã ºi verile reci produceau pagube importante culturilor agricole, pomilor fructiferi
ºi viþei de vie ºi adesea fãceau victime în rândul oamenilor ºi animalelor.5
Seceta prelungitã ºi lipsa apei aveau ca urmare compromiterea recoltelor, scumpirea
excesivã a cerealelor ºi nutreþului, pe care mulþi nu îºi puteau permite sã le cumpere, hrãnindu-se cu
înlocuitori de o valoare nutritivã scãzutã. Aceleaºi efecte nefaste asupra semãnãturilor ºi
nutreþurilor le avea ºi alternanþa anilor secetoºi cu cei ploioºi, a lipsei apei din sol cu excesul de
umiditate.6

1
2
3
4
5
6

Toader Nicoarã, Variaþii climaterice ºi mentalitãþi colective în secolul al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea
(1700–1830), în „Satu Mare. Studii ºi comunicãri“, VII–VIII, Satu Mare, 1986–1987, p. 250.
Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamitãþile naturale din trecutul României (pânã la 1899),
Ed. Silex, Bucureºti,1993, p. 23.
Ibidem, p. 126.
Toader Nicoarã, loc. cit., p. 256.
Ibidem, p. 257.
Ibidem, p. 257–258.
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Dereglãrile climatice aveau adesea ca efect înmulþirea excesivã a ºoarecilor, ºobolanilor,
melcilor, omizilor, a unor insecte precum lãcustele ºi cãrãbuºii, cu efecte dezastruoase asupra
culturilor ºi proliferarea epizootiilor care decimau animalele domestice.7
O alimentaþie insuficientã, sãracã în calorii ºi vitamine, ducea la slãbirea organismului, care
devenea vulnerabil la boli, ca difteria, febra tifoidã, vãrsatul, frigurile, tusea mãgãreascã, scarlatina,
gripa, gãlbenarea ºi nu în ultimul rând ciuma, „cavaler al Apocalipsului“, flagel care s-a atenuat în
occident o datã cu secolul al XVIII-lea, ultima sa manifestare de amploare producându-se în 1720 la
Marsilia, dar care a rãmas de temut în Europa rãsãriteanã.8
La sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea în Þara Bârsei
alterneazã ani ploioºi ºi secetoºi. Între 4 ºi 6 iulie 1699 au fost ploi abundente ºi mari ruperi de nori,
anul 1700 a fost secetos, 1702 a fost foarte ploios, în 1704 a fost o secetã cumplitã, iar anii 1705 ºi
1706 au fost ploioºi. În verile anilor 1709 ºi 1710 au avut loc invazii de lãcuste venite de peste munþi,
din Þara Româneascã ºi Moldova.
În anul 1709, niºte þigani reîntorºi din Moldova – unde se refugiaserã din pricina rãzboiului
curuþilor – aduc ciuma la Gheorghieni, iar de aici a ajuns, prin Sighiºoara, pânã la Sibiu. Pentru
prevenirea extinderii epidemiei, Guvernul Transilvaniei cere Magistratului Braºovului sã ia unele
mãsuri prin care sã se evite aglomeraþiile de oameni, sã interzicã þinerea târgurilor ºi trecerea
oamenilor din þinuturile „infectate“ spre cele „sãnãtoase“.9
La 23 octombrie 1710, Johann Böhm a fost numit la Braºov „predicator de ciumã“ ºi
totodatã s-a reeditat cartea lui Sebastian Pauschner apãrutã la Sibiu în 1530 sub titlul „O micã
îndrumare cum sã se poarte fiecare la vremea neprielnicei molime a ciumei“, în care sunt tratate
cauzele, semnele prevestitoare, simptomele, descrierea bolii, sfaturi de urmat pentru evitarea
contagiunii, precum ºi indicaþii ºi reþete de tratament.10 S-au luat mãsuri foarte severe de control al
cãilor de acces în district dinspre Sighiºoara ºi Fãgãraº, punându-se paznici de drum în pãdurile
Apaþei ºi Codlei, interzicându-se orice contact cu locuitorii altor þinuturi. Încã din 1709 a fost
interzisã vânzarea vinului, uliþele suburbane au fost barate, accesul în oraº a fost permis numai pe
Strada Lungã, iar în spatele barierelor s-au ridicat spânzurãtori ce avertizau asupra pedepsei pe care o
putea atrage circulaþia pe cãile nepermise.11
Þara Bârsei a fost feritã de acest val de epidemie, mãsurile de carantinã luate de conducerea
Braºovului dovedindu-se eficiente.
În urmãtorii ani capriciile climatice continuã, inundaþiile alternând cu secetele. Între 28
februarie ºi 20 iunie 1714 nu au cãzut deloc precipitaþii, urmarea fiind scumpirea cerealelor, câbla de
grâu ajungând sã se vândã la Braºov cu 5 florini.12 Au urmat doi ani cu precipitaþii excesive, apoi alþi
doi de secetã cumplitã; în anul 1717 nu a plouat aproape deloc, au secat fântânile ºi râurile, iar
vegetaþia ºi culturile agricole s-au uscat. Pe un Penticostar dãruit de Constantin Brâncoveanu bisericii
Sf. Nicolae din ªchei s-a gãsit urmãtoarea consemnare:
7
8
9
10
11
12
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„Într-acest an [1717] despre toamnã foarte secetã mare s-au început, care
n-au mai fost ºi s-au întãrit seceta foarte, iarna fiind ºi aceea fãr zãpadã, spre
primãvarã foarte fiind secetã, întãrindu-se seceta spre primãvarã, cât cea mai multã
parte a apelor ºi a fântânilor de tot au pierit ºi s-au secat, cât ºi aici în oraº ºi în
cetate cele mai puþine fântâni erau cu apã, iar a treia fãrã. În vleat 1718 mai 28 fiind
seceta mare foarte, început-au foc, de au ars mai toate satele Þãrii Bârsei ºi cetatea
Braºovului în doao rânduri au ars tare ºi rãu, a treia parte arzând au [trecut] focul la
Blumãna împingându-l vântul din sus despre ªchei … ºi de au bãtut vântu despre
câmpu asupra cetãþii, ar fi ars toatã cetatea ºi ªcheii“13.
Seceta a continuat ºi în primãvara ºi vara anului 1718, recolta de cereale fiind compromisã:
„Cînd au înblat vãleatu 1718, fu seacetã foarte mare, fântâni secarã pe
multe locuri. ªi sate la câmpie pentru apa sã pustiirã ºi bucate de primãvarã nu furã
mai nemic, nici de toamnã. ªi ajunserã bucatele la mare scumpeate pân la seacere,
grâul feadel [ferdela] 100 florinþi, sãcara de-al doil florinþi, mãlaiu iar aºa. În Þara
Bârsi ºi în Chizdovea Sãcui, Pãduceale au mãcinat ºi lobodã de mâncare ºi
rãdãcinã de papurã, ºi la câmpie tiu[leu] de cucuruz zdrobirã în piio ºi le mãci[na],
fãcând mãmã[ligã]. Fân nu fu, ci tãiarã cracuri cu frunzã de stejar, de fag ºi tãia
iarna pãduril[e] ºi trecurã ºi în Þara Rum[â]neascã cu marha de ernarã, cã acolo
crescu iarba toatã iarna cã n-au fost zãpadã, iar foamete fu ºi acol[o]. ªi aici n-au
fost iarnã grea, iar în Þara Turciascã au fost grâu destul, de aduserã în Þara
Rumâneascã”14.
Dupã cum scria Braudel15: „O recoltã proastã, treacã-meargã. Dacã însã sunt douã, preþurile
cresc, foamea se instaleazã, ºi niciodatã singurã: mai devreme sau mai târziu, ea deschide poarta
epidemiilor“.
Ciuma se instalase în Þara Româneascã ºi în Moldova încã din 1716, iar generalul Tiege
anunþase deja despre pericolul pãtrunderii acesteia în Transilvania pe Etienne de Steinville,
comandantul trupelor imperiale de la Sibiu. Pe fondul foametei generale datorate secetei cumplite,
cu toate mãsurile de prevenire ºi combatere a epidemiei, cuprinse în ordonanþele emise de cãtre
secretarul guberniului ºi protomedicul Transilvaniei, doctorul Samuel Köleséri16, la 6 iulie 1717, la
21 decembrie 1717, 12 decembrie 1718 ºi 30 august 1719, ciuma izbucneºte ºi în Transilvania.
La 1 octombrie 1718 Magistratul Braºovului constituie un comitet administrativ numit „Directorium“,
din care fãceau parte Michael Fronius, medicul Johannes Albrich, Simon Cristof ºi Andreas
Tartler, care sã conducã treburile oraºului în lipsa Magistratului17, refugiat din oraº pe timpul
epidemiei18.
13
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În, „Istoria sfintei besereci a ªcheilor Braºovului“, Radu Tempea (1691–1742) relateazã
împrejurãrile în care molima a pãtruns în Braºov, mai întâi în Cetate, de unde s-a rãspândit ºi în
suburbii:
„ … luna Iulie 25 s-au început a muri de ciumã în Braºov, ºi într-acesta
chip s-au întâmplat, cã murind în Sãcui înlãuntru în vro doauã, trei sate de ciumã,
fost-au mers un sas din cetate mãsari la scânduri într-acolo, ºi viind acasã
numaidecât au murit. Deci nesimþindu-sã de acea boalã, mers-au rudele ºi l-au
îngrijit de s-au îngropat cum le era obiciaiu; ºi dintr-acela s-au umplut rudele ºi au
început a muri unul astãzi altul mâine ºi deºi cunoºtea ce boalã e, ei tot o acoperea
ºi sã tãgãduia, pânã ce au ciumat ºi o sascã a cantorului în curtea beserecei saºilor.
Acela, îndatã cum au priceput, au dat veste ºi trimiþând domnii, l-au închis sã nu
iasã; aºijderea deci unde s-au mai priceput i-au închis, pân la septemvrie 1. Deci,
îngrijindu-sã domnii, s-au sfãtuit sã iasã din cetate, ºi tot aþâþându-sã pãn la
septemvrie 27, au ieºit; ºi septemvrie 28, duminecã, s-au închis cetatea.
Deºchisu-s-au ºi luni, septemvrie 29, de au mai eºit cine au vrut ca un ceas, doauã.
Dintr-aceastã zi s-au oprit ºi de-a merge saºii la beserecã ºi de a trage clopotele
dupã obiceai, numai ce bãtea de 3 ori clopotul cel mare, de câte trei ori în zi. Iarã
moarte prea mare n-au fost, numai doi-trei de zi ºi cinci-ºase ºi unu, pânã nu s-au
ostoit, au murit […]. Aceste au fost în cetate, iar de îngropat nu s-au îngropat la
beserecã din ceas ce s-au priceput, ce i-au dus cioclii din jos despre Blumãna într-o
baºte ºi acolo i-au îngropat. Iarã porþile tot [nu] s-au deºchis, darã nu ieºia nici întra
nimini, numai ce scotea sacii cu bucate ºi-i punea înaintea porþii ºi sã da îndãrãt ºi
aºa mergea morarii de lua bucatele ºi le mãcina; ºi când le ducea aºijdere fãcea, cã
nemþii sta cu puºcile asupra unora ºi altora sã nu sã amestece, ce vorovea de
departe cine ce avea cu cineva, ºi de douã sau trei ori în sãptãmânã sã deºchidea“.
În continuare, Radu Tempea scrie despre foametea care a afectat Braºovul ºi Þara Bârsei în
vara anului 1718, în condiþiile scumpirii deosebite a cerealelor, determinatã de secetã:
„Într-aceastã varã au fost multã secetã, cât primãvara era grâul cu doi
florini gãleata, iar deacã au vãzut oamenii cã nu e ploaie sã sã poatã face bucatele
de primãvarã, pân la iulie s-au suit gãleata de grâu la trei florini, iar la septemvrie
s-au suit la cinci florini iar de la septemvrie, de când ºi cetatea s-au închis, s-au
vândut gãleata cu ºase florini ºi bani 60, ºi mãlaiul tot ca grâul. Într-aceastã vreme
de la noiemvrie pãn la […] sãrãcimea mânca turtã de in de la pioa de ulei, turta la
ghenarie 8 s-au dat cu opt bani, ºi unii avea ºi câte puþin mãlai de mesteca, iar alþii
goalã o mânca“.
Într-un stil sobru, lipsit de orice efect dramatic, cu o aparentã detaºare, cronicarul relateazã
împrejurãrile în care ciuma a pãtruns, s-a rãspândit ºi s-a manifestat în ªchei. Se pare cã la
proliferarea molimei a contribuit complicitatea familiei unui decedat (care manifestase semne
suspecte de ciumã) cu bãrbierii oraºului, chemaþi de vecini vigilenþi – sau mai degrabã temãtori – sã
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constate dacã moartea acestuia se datorase sau nu ciumei. Motivaþia pãstrãrii ºi respectãrii tradiþiilor
creºtineºti de înmormântare, adânc înrãdãcinate în mentalitatea vremii, a fost mai puternicã pentru
membrii familiei decedatului, care, în pofida pericolului la care se expuneau ei înºiºi ºi întreaga
comunitate, au ales sã-i mituiascã pe bãrbierii care au declarat cazul ca nefiind suspect, iar
înmormântarea s-a fãcut „cum sã cade, cu preoþi, doi slujind“:
„Iarã în ªchiai s-au început ciuma într-acesta chip: avgust 3 au murit în
Ciocrac Mihai zet ºahanului Radului, care nu s-au ivit, socotind cine l-au scãldat cã
sânt niºte gâlci alte, din care tocma la septemvrie 11 au murit tot într-acea casã o
fãmeie streinã; ºi simþind puþin, n-au cutezat vecinii sã untre, pânã ce au dat de ºtire
ºi/au trimis domnii bãrbieri sã vazã de e ciumatã au ba, care cum în urmã s-au spus,
sã fie luat oarece bani, sã zicã cã nu e de ciumã; ºi aºa au zis. Deci, auzind vecinii aºa,
au intrat ºi o au grijit ºi s-au îngropat cum sã cade cu preoþi, doi slujind. Deci
dintr-aceia iar s-au umplut vro câþiva, ce n-au prea murit într-acea parte de oraº, fãr
vreo cincisprãzece de toþi, pân la ghenarie, la fevruarie 1, 81.
Iar septemvrie 1718 au murit pe Tocile vr-o trei-patru, carii temându-sã,
i-au îngropat acolo pe unde au putut noaptea pe ascuns, ºi-ntr-aceia s-au încins colea,
colea, de tot au murit unul de zi, aorea cinci, ºase, pân la ghenarie 1 pân la ºapte, opt
de zi, pin postul Crãciunului s-au suit, cu puþintei de pe Cacova, ce au murit ºi acolo;
pânã la ghenarie 1, de toþi au murit [. . . ], darã au murit copiii mai mulþi, cã cei mari
mai mulþi s-au întors.
Iarã când au fost septemvrie 16, dat-au de la sfat poruncã, cum tot omul sã
auzã ºi sã ºtie, cã le-au dat voie tuturor sã meargã, cine încãtrão va putea pânã nu sã
închide vremea, cã începuse în Braºovechi a muri ºi în Blumâna. Pân s-au ostoit vor
fi murit ºasãsprãzece mii în tot Braºovul.
Deci au poruncit aici la ªchiei cum sã caute sã puie oameni ciocli, carii,
unde s-ar simþi cã au murit, sã meargã numai ei sã-l îngroape în curtea sau în grãdina
unde va muri; iar alt nimini sã nu sã afle din rude acolo, ci unde vrea muri îi oprea sã
nu iasã din casã sau din curte cei rãmaºi. Numai aceastã poruncã nu o prea þinea, ce
tot ieºea, dar noaptea mai cu samã sã ducea cei ce putea unde avea treabã. Deci,
tânjind oamenii cãci nu lasã sã-i îngroape la besearecã la locurile lor, le-au zis sã afle
o grãdinã în care sã-i îngroape. ªi pân la noiemvrie 10, tot pe unde au putut i-au
îngropat. Apoi, de multã supãrare ºi rugãminte au îngãduit domnii de au închis locul
de la Slon în sus spre Ciocrac ºi acolo sã îngropa, zicând cã nici domnii nu pot
îngãdui sã sã îngroape la locurile lor ºi pentru nemþi, cã zicea cã de vor scoate vrun
om mort de ciumã ºi peste trei, patru ani, dintr-acela încã sã vor ciuma ºi alþii.
ªi murea în postul Crãciunului când ºi când câte doi, trei ºi sã rânduise cu
porunca sfatului patru ciocli de aici din ªchei de la octomvrie 1, 1718, carii lua de
lunã ºapte florini unul. ªi într-aceastã ciumã s-au cheltuit de la sfânta beserecã mai
mult de florini o mie cu cioclii, cã deaca s-au mai înglotat moartea, s-au mai pus ºi
alþi doi ºi cu scânduri ºi cuie ºi sãpi ce au tribuit ºi cu o sumã de bucate ce s-au
împãrþit sãracilor pe ascuns, neºtiind ei. Iar dinaintea Crãciunului s-au început pe
Tocile omor foarte tare, câte zece, cincisprãzece pe zi, pânã dupã Boboteazã. Apoi
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s-au mai potolit, de murea cinci, ºase pe zi, pânã cãtrã Paºti. ªi prin postul cel mare
începu ºi foametea a sã întãri ºi pe dupã Paºti, cã era gãleata de grâu florini opt,
mãlaiu tot aºa, turta de ulei bani zece; ºi în postul cel mare mânca creºtinii sânge de
vitã cu tãrâþe ºi mânca rânsã; ºi atât sã fãcuse oamenii negri ca tãciunii ºi mieuna ca
pisicii.
1719, aprilie 25. Dupã Paºti iar s-au întãrit ciuma de murea de zi zece,
cincisprãzece pân la Rusalii. Iar în postul Sânpietriului s-au încins a muri câte
douãzeciºicinci, treizeci ºi mai bine de zi; atunci ºi în Cetate ºi în Blumâna ºi în
Braºovechi sã întãrise omorul, cât sã spãrease oamenii cã nu va mai rãmânea nimini.
Într-acest an s-au fãcut bucatele bune ºi s-au ieftinit de au venit la trei
florini dupã secere; numai oamenii murea pe la câmp, la fânuri ºi la secere ºi rin
munþi.
Într-aceastã ciumã au murit ºi popa Ion Cãrãuº, 1719, iunie 18; ºi mai în
urmã au murit ºi Staicu dascãlul, zet ego, sin diaconul Tudor.
Dupã aceea, de la iulie 25, pe la agust, s-au mai încetat moartea, cã cine ºi
ciuma sã întorcea ºi pân la septemvrie 10 s-au ostoit ciuma de aici. ªi la Crãciun s-au
deºchis ºi drumurile ºi au început oamenii cei fugiþi a sã aduna. ªi cei morþi de
aceastã ciumã din ªchei s-au gãsit, care s-au ºtiut, trei mii, iar în cetate ºi în Blumâna
ºi în Braºovechi patrusprãzece mii.
Într-acest an au murit de ciumã în toate satele Þãrei Bârsei ºi în toatã Þara
Munteneascã ºi în Moldova ºi mai în toatã Evropa. La începutul aceºtii ciume, foarte
curând sã umplea oamenii unii de la alþii, pân când au început a sã ostoi; iar deaca au
început a sã ostoi, nu sã umplea ca întâi.
Într-aceastã ciumã poruncise domnii de osebise case în care strângea pe cei
betegi, de-i ducea acolo cu sila dãrãbanþii, în cetate, în Braºovechi, în Blumâna, în
ªchei. ªi deaca s-au ostoit ciuma au umblat cioclii prin toate casele de au scos paturi,
straie, perini ºi alte boarfe în care zãcuse ciumaþii ºi le strângea la un loc ºi le
ardea“19.
Despre aceastã epidemie, în cronica sa dedicatã istoriei bisericii Sf. Nicolae din ªchei,
preotul Nicolae Grid (?–1815) a consemnat urmãtoarele:
„1718. 25. Iulie. Au fost ciumã la Braºov, care s-au început dintr-un
mãsariu [tâmplar] Sas, care ducându-se sã aducã scânduri de la un sat din
Haromseghiu [Trei Scaune] unde era ciumã, cât au venit acasã au murit; iarã rudele
neºtiind pricina morþii lui, au venit ºi l-au îngropat dupã obiceiu, însã deºi cumva
au cunoscut Saºii boala, darã tot au acoperit pânã ce au murit în curtea bisericii lor
o Sascã [sãsoaicã] a cantorului lor, atuncea au început a închide casele care sã
primejduia pânã la 1-ma septemvrie. Deci încingâ[n]du-se mai tare, la 28
[indescifrabil] s-au închis cetatea, ºi au închis ºi biserica ca sã nu mai meargã Saºii
la bisericã, nici sã tragã clopotele, fãrã lovea clopotul cel mare de câte trei ori în zi.
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Fost-au foarte foamete pã aceastã vreme, încât sãrãcimea mânca turte de uleiu ºi
coji de pitã; ºi era turta de uleiu cu 8 bani, iarã gãleata de grâu cu 8 florinþi. La
1719. 10. Septemvrie, s-au ostoit ciuma, ºi la 25 Dechemvrie s-au deschis
bisericile ºi drumurile, ºi au început a se aduna oamenii de pe unde erau fugiþi. Însã
din ªcheiu s-au gãsit 3000 morþ, iar în Cetate, Blumãna ºi Braºovulvechi 14000.
Într-aceastã ciumã s-au cheltuit din Cassa Bisericii la ciocli, la scânduri ºi cuie
pentru coºciuge ºi la bucate care s-au împãrþit pã tainã fãrã de a ºti Saºii, 1000 de
florinþi.
Într-acest an în toate satele þãrii Bârsii au fost omor de ciumã, ºi în þara
rumâneascã, ºi în Moldova ºi mai în toatã Evropa”20.
Johann Albrich, „Stadt-Physicus“ al oraºului Braºov, membru al „Directorium-ului“
instituit de Magistrat pe timpul epidemiei, doctor în medicinã la Leyda ºi ulterior membru al
Academiei Imperiale Leopoldine a Naturaliºtilor, a redactat trei lucrãri referitoare la ciuma din
Braºov. Una dintre ele, intitulatã „Scurt raport istoric despre epidemia pestilenþialã care a bântuit în
Braºov, suburbii ºi Þara Bârsei în anul 1718 ºi 1719“, a fost întocmitã la ordinul Guberniului
Transilvaniei de la Sibiu.21
De la începutul raportului, bazat pe observaþiile sale directe asupra bolnavilor ca martor
ocular, ca director ºi sanitar, cât ºi pe baza relatãrilor pertinente ale chirurgilor, Albrich îºi recunoaºte
cu onestitate ignoranþa în ceea ce priveºte originea, natura ºi efectele „virusului“. Dupã o prezentare a
simptomelor care se manifestau la cei mai mulþi infestaþi (febrã, frisoane, vomã sau senzaþie de vomã,
crampe stomacale, sete nepotolitã, astenie, anxietate, spasme, somnolenþã permanentã sau
dimpotrivã, o stare continuã de veghe agitatã, buboaie, „carbunculi“, „peteºii roºii sau negre“ etc.),
Albrich face observaþii interesante privind vulnerabilitatea la ciumã a diferitelor categorii de subiecþi,
pe criterii de vârstã, sex, stare materialã ºi chiar temperament. El a constatat cã, în faza de început a
molimei, „virusul contagios“ îi atacã mai repede ºi mai uºor pe copii ºi pe tineri, sexul feminin, pe cei
cu temperament sanguin sau flegmatic sau cu ambele aceste temperamente, cât ºi pe oamenii sãraci.
Atunci când dobândea o virulenþã mai mare, virusul molipsea oameni feluriþi, fãrã deosebire de
vârstã sau de persoanã. Unii oameni nu au fost atacaþi de ciumã, deºi îi îngrijeau pe cei bolnavi,
locuiau în aceeaºi casã sau petreceau un timp îndelungat în aceeaºi camerã cu bolnavii. Ba mai mult,
au fost cazuri ale câtorva copii care au supt la sânul mamelor atinse de ciumã ºi au rãmas în viaþã, deºi
mamele lor au murit. Unii oameni – ºi aceºtia au fost cei mai mulþi – au fost atinºi de boalã o singurã
datã, iar alþii de douã ºi chiar de trei ori.22
În sfârºit, Albrich noteazã cã, în aceastã perioadã (1718–1719), în afarã de cei morþi de
ciumã, s-au produs ºi decesuri cauzate de alte boli, ca „ofticã“ (tuberculozã pulmonarã), „dropicã“
(hidropizie), „dambla“ (apoplexie, paralizie) ºi „vãrsat de vânt“ (variolã). Ciuma a atins punctul
culminant în luna august a anului 1719, dupã care a urmat perioada de regres, în care boala s-a
manifestat mai ales prin febre intermitente, urmate la scurt timp de deces.23
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Surprinzãtoare sunt aserþiunile doctorului Albrich despre efectele tratamentelor medicale
asupra bolii, afirmând cã „dacã-i pun în cumpãnã pe cei care ºi-au redobândit sãnãtatea lor de
mai-nainte nerecurgând la nici un fel de medicament, ci doar cu ajutorul naturii binevoitoare, cu cei
care ºi-au dat toatã osteneala pentru a gãsi un remediu, experienþa aratã cã primii au fost mult mai
mulþi“24.
Despre numãrul victimelor ciumei din 1718–1719 în Braºov ºi Þara Bârsei, cifrele variazã
între 17.439 ºi 18.088 de persoane.25 Potrivit unui document înaintat în ianuarie 1720 guvernului
Transilvaniei26, în intervalul octombrie 1718–decembrie 1719 în oraºul Braºov au murit de ciumã
4.093 de persoane, din care 1.250 în cetate ºi 2.783 în suburbii. În districtul Braºov, acelaºi document
înregistreazã 5.340 de morþi în cele 13 aºezãri libere ºi 6.546 de morþi în satele iobãgeºti. Aºadar, în
oraº ºi district numãrul morþilor a atins cifra de 15.979. Cronicarul Radu Tempea consemna 3.000 de
morþi în ªchei ºi 14.000 în cetate, Blumãna ºi Braºovechi27, cifre preluate ºi de Nicolae Grid28. Pentru
oraºul Braºov, pe cartiere, sexe ºi categorii de vârstã, numãrul morþilor se prezintã astfel29:

capi de familie
bãrbaþi
femei

TOTAL
tineri

copii

Cetate

228

260

400

485

1.373

Suburbii

303

388

1.008

976

2.675

Stupini

28

23

17

98

166

Dârste

12

10

9

51

82

571

681

1.434

1.610

4.296

Oraº Braºov

Se constatã cã ciuma a afectat într-o mãsurã mai micã populaþia adultã decât cea juvenilã, în
cetate proporþia decedaþilor aparþinând acestei categorii de vârstã, fiind de 36% faþã de 64%, iar în
suburbii de 26% faþã de 74%. Comparând numãrul morþilor din cetate cu cel din suburbii, la adulþi
constatãm raportul de 39% morþi în cetate, faþã de 61% în suburbii, iar la tineri ºi copii raportul este de
29% tineri ºi copii decedaþi în cetate faþã de 71% tineri ºi copii decedaþi în suburbii. Aceste constatãri
îºi au explicaþia, pe de o parte, printr-o izolare mai eficientã a populaþiei din cetate, iar pe de altã parte,
prin rezistenþa mai scãzutã a populaþiei tinere ºi a copiilor în faþa bolii. În descrierea ciumei din
Braºov, doctorul Johann Albrich includea în categoria celor mai vulnerabili pe copii, pe tineri ºi pe
oamenii sãraci. Or, tocmai în suburbii locuia în cea mai mare parte atât sãrãcimea oraºului, cât ºi
populaþia tânãrã.
Dupã ciuma din anii 1717–1719, în Transilvania a continuat alternanþa anilor secetoºi
(1721, 1726, 1728, 1732, 1733) cu ani excesiv de ploioºi (1729, 1733, 1734, 1735, 1736) ºi ani cu
foamete (1727, 1730, 1740). În Þara Bârsei au fost inundaþii în 1730, secetã ºi invazie de ºoareci ºi
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melci care au distrus recoltele în 1732, secetã urmatã de o toamnã cu ploi prelungite în 1733, ploi
torenþiale în 1734, omizi ºi recoltã proastã în 1735, grindinã ºi epizootie în 1737, lãcuste ºi epizootie
în 1739.30 Cronicarul Radu Tempea consemna la 6 ianuarie 1731 cã „într-aceastã zi au fost cald ca
vara cât mulþi din copii era cu cãmãºile“31, iar la 17 aprilie a aceluiaºi an:
„În Sâmbãta paºtilor la 2 ceasuri dupã ce s-au fãcut zio, aici în Braºov
în ªchei ºi în cetate pe câteva case au ploat ploae roºie cum ar fi sânge, ºi
strângându-o în pãharã au fost roºie, numai cât n-au fost sânge, iarã aséminé.
Aceasta socotim cã iaste semn unii vãrsãri de sânge pre locurile aceste, pentru ale
noastre pãcate, de care milostivul Dumnezãu cu mare mila sa sã ne apere ºi sã ne
pãzéscã”32.
Deºi Þara Bârsei nu a fost afectatã direct de ciuma care s-a manifestat în Banat ºi în
Transilvania în timpul rãzboiului austro-turc dintre anii 1737 ºi 1740, efectele acesteia s-au rãsfrânt ºi
asupra Braºovului. În scrisoarea din 13 ianuarie 1738 adresatã comisarului suprem de rãzboi,
Magistratul arãta cã „treapãdul provocat de armatã, sãrãcia ºi mizeria în care zãceau supuºii
împãrãteºti al cãror principal mijloc de trai era comerþul cu Þara Româneascã, care acum nu se mai
putea face, epidemia de ciumã care a bântuit, toate acestea au distrus populaþia încât de abia va putea
face faþã achitãrii quantum-ului de contribuþie împãrãteascã“33.
Dupã doi ani deosebit de ploioºi, anul 1740 cunoaºte ºi o iarnã neobiºnuit de grea:
„Când au îmblat vãleatu 1740 o au cãzut zãpada în toate þãri foarte mare
º-au perit oi ºi altã marhã ºi holdele. ªi a 2 zi de Sîn Giorgi au nins ºi au stãtut
zãpada pân a treia zi. ªi tot într-acest an, în luna lui maiu a treia zi au ninsu ºi la
dealuri s-au prinsu ºi viile n-au fost înfrunzite. Când au îmblat vãleatu 1740 au nins
în septemvrie în 18 zile ºi au stãtut 2 zile zãpada. Sã ºtie cã în leat 7248 [1740] fevr.
17, au fost un viscol prea mare“34.
Recoltele slabe au dus la scumpirea hranei, câbla de grâu ajungând în Þara Bârsei în anul
1740 la 7–8 florini, scãzând în luna mai a anului 1741 la 3 florini, pentru ca în lunile iunie ºi iulie
preþul sã creascã din nou pânã la 5–6 florini.35
Deceniul al cincilea al secolului al XVIII-lea a fost marcat în toate cele trei þãri româneºti, pe
fondul unor veri secetoase, de invazii succesive de lãcuste, care au provocat mari daune culturilor
agricole. Iatã ce consemna Dimitrie Eustatievici:
„La anul 1746, august 1, la aciastã zi au venitu lãcuste multe de la þara
Romãneascã ºi þara Moldovii aici la Þara Bârsii, ºi de aici s-au dus la þara
Ardealului ºi la Þara Ungureascã, ºi la multe locuri multã pagubã au fãcutu, mai
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ales la scaunul Sebeºului, cãci acolo s-au îngropat toamna. S-au fost îngropat ºi
aici, la Dãrste, dar pagubã n-au fãcut, cãci primãvara li sau strãns oamenii cu
merºteºug ºi li-au omorãt“36.
În 1747 Braºovul, ca ºi împrejurimile sale, a fost afectat de valuri succesive ºi compacte de
lãcuste, venite dinspre Trei Scaune în noaptea de 13–14 august, care au distrus culturile de varã, iar în
20 ºi 23 august alte roiuri, atât de dense, încât au întunecat soarele, s-au adunat pe Valea Rãcãdãului
ºi pe hotarul oraºului dinspre Sãcele, unde ºi-au pus ouãle.37
Tot în aceastã perioadã, Þara Bârsei a fost afectatã câþiva ani la rând (1744, 1745, 1746,
1748) de epizootii38 care au redus numãrul de animale.
Din nou, anii succesivi marcaþi de secetã, de invaziile de lãcuste ºi de epizootii au avut ca
urmare o subnutrire a celei mai mari pãrþi a populaþiei, slãbindu-i rezistenþa în faþa unei noi epidemii
de ciumã, care bântuia deja în Þara Româneascã din 1754.
Potrivit descrierii lui Herrmann preluatã de Binder39, în octombrie 1755, un negustor grec a
adus ciuma la contumacia de la Timiº, unde a ºi murit. Servitorul acelui negustor s-a întors în Þara
Româneascã însoþit de un oficiant al carantinei de la Timiº, fiind luat în cãruþã de un bãiat din Sãcele.
Dupã ce servitorul a murit pe drum ºi a fost îngropat la Sinaia, bãiatul ºi oficiantul i-au luat hainele ºi
caii ºi s-au întors la familiile lor pe care le-au contaminat.
Deoarece în Transilvania se semnalaserã îmbolnãviri suspecte de ciumã, împãrãteasa Maria
Terezia îl trimite în Principat pe Adam Chenot, proaspãt doctor în medicinã la Viena. În lucrarea sa
„Tractus de peste“, apãrutã la Viena în 1766, pe lângã aspecte privind epidemiologia, manifestãrile ºi
tratamentul bolii, Chenot relateazã cu un plus de detalii împrejurãrile pãtrunderii ciumei la Braºov.
Anume, negustorul – care nu era grec, ci un armean pe nume Martin Gregorius, originar din pãrþile
Mãrii Negre – a sosit la Timiº însoþit de alþi trei negustori. Unul dintre aceºtia, Radu Andrei din
Bucureºti, s-a întors spre Sinaia unde, înainte de a muri de ciumã, s-a întâlnit cu ciobanul Stan Fulga
ºi cu ginerele acestuia, Stan Inaºul, care erau cu turmele lor în drum spre ªcheii Braºovului, unde
locuiau. Ocolind carantina de la Timiº, cei doi ciobani s-au întors pe cãrãri ascunse la casele lor din
ªchei, unde au murit subit, transmiþând ciuma prietenilor ºi rudelor.40
Popa Nicolae Grid consemna cã la 26 octombrie 1755 „sau început ciuma la Braºov ºi la
Ispas adecã zioa de înãlþarea lui Hristos sau închis Cetatea, ºi iarãº la anul în zioa de Ispas sau
deschis“41.
Autoritãþile iau mãsuri de prevenire împotriva proliferãrii epidemiei în Þara Bârsei, pasul
Timiºului fiind închis, iar satele sãcelene Baciu, Turcheº, Cernatu ºi Satulung, unde s-au semnalat
mai multe cazuri suspecte, precum ºi judeþul Trei Scaune, au fost izolate la 7 decembrie 1755
printr-un cordon militar. Dar, în urma veºtilor – care s-au dovedit ulterior eronate – cã situaþia s-a
ameliorat, pe 5 februarie 1756 s-a permis populaþiei din Trei Scaune sã intre în Braºov, iar pe 27
februarie s-a ridicat cordonul din jurul celor patru sate sãcelene, cu toate cã circulau ºtiri despre
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apariþia unor buboane de ciumã la câþiva locuitori din ªchei.42 Preoþilor români din ªchei li s-a
interzis sã facã vreo înmormântare înainte ca fizicul oraºului sã examineze cadavrul, iar chirurgul
Klein a fost mutat în cartier pentru a vizita bolnavii ºi morþii ºi pentru a întocmi rapoarte regulate.43
În ziua de 17 aprilie 1756 moare în ªchei soþia lui Nicula Golgoman, apoi mor Nicula ºi
cei trei copii. Deoarece la câþiva vecini apar unele semne suspecte de ciumã, casele acestora sunt
puse sub paza soldaþilor, iar la 26 aprilie toatã valea unde se gãseau aceste case este izolatã. În jurul
a 18 case s-a delimitat un perimetru înconjurat de un gard pãzit de soldaþi, fiind transformate
într-un lazaret pus sub conducerea chirurgului Klein, unde erau internaþi toþi cei infestaþi. Guvernul
ºi Comisia sanitarã de la Sibiu i-au trimis la Braºov pe doctorul Adam Chenot ºi pe chirurgul Kurtz,
aceºtia preluând la 19 mai conducerea acþiunilor sanitare în lazaretul din ªchei, care era prevãzut
cu trei secþii: una pentru contaminaþi, alta pentru suspecþi ºi a treia pentru cei în curs de vindecare.44
La 22 mai s-au format trei cordoane de izolare: unul separa cartierul ªchei de cetate, al
doilea separa cetatea de cartierele Braºovechi ºi Blumãna ºi de district, iar al treilea separa districtul
de restul Þãrii Bârsei.45 Românii de vazã au pãrãsit cartierul, probabil înaintea instituirii cordonului
dintre ªchei ºi cetate, refugiindu-se în cetate ºi chiar în Þara Româneascã46, astfel încât molima a
afectat îndeosebi populaþia de condiþie sãracã.
Comunitatea românilor din ªchei se implicã din proprie iniþiativã în aceastã acþiune menitã
sã limiteze proliferarea epidemiei. Astfel, protopopul Eustatie Grid a angajat pentru douã sãptãmâni
20 de puºcaºi pe care-i plãtea cu câte 1 florin renan pe sãptãmânã ca sã facã de pazã în pãduri contra
tâlharilor, pe alþi 12 puºcaºi i-a angajat cu câte 50 de denari pe sãptãmânã ca sã pãzeascã, împreunã cu
soldaþii, casele închise pentru ciumã ºi a mai angajat 8 paznici de noapte cu 50 de denari, care sã
patruleze de la 9 seara pânã dimineaþa.47
Probabil cã hotãrârea din 26 mai de a retrage compania de soldaþi din ªchei în cetate s-a luat
considerându-se suficiente aceste mãsuri de pazã pentru suburbie. ªi totuºi, un locuitor din ªchei a trecut
clandestin cordoanele ºi a dus la Prejmer molima, care a apãrut apoi la Sânpetru, iar la 28 iunie în cetatea
Braºovului, unde s-a înfiinþat un lazaret.48 Acesta nu a fost singurul caz de încãlcare a cordonului din
moment ce aceia ce-l treceau, mai ales noaptea, erau porecliþi „Peteschen“ (petece) de la bubele ce
apãreau pe indivizii contaminaþi, printre ei numãrându-se desigur contrabandiºtii care, profitând de
penuria de alimente, îºi asumau un asemenea risc.49 La 20 septembrie 1756 comisarul carantinei din
ªchei, Frantz, raporta Magistratului situaþia „prevaricatorilor“ (contravenienþilor) cordonului militar care
se aflau în arest: Stana Lupului, þiganul Andrei, valahii Bucur Preda, Ioan Cinzoiul ºi Dumitru Creþoiul,
mãcelarul Teodor Catanã ºi tânãrul Sandru Furnicã, prinºi venind dinspre Dârste.50
În lazaretul din ªchei, care a fost lãrgit prin includerea a încã douã case evacuate, se internau
zilnic noi bolnavi, pentru care Chenot cerea insistent inventar (constând în paturi, fân ºi veselã), dar
pe care senatul oraºului întârzia sã îl asigure.51 Cele solicitate de Chenot nu însemnau o cheltuialã
prea mare, însã situaþia financiarã a oraºului era foarte precarã. Printr-o scrisoare adresatã la 23 iunie
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Comisiei sanitare subdelegate, Magistratul Braºovului arãta execuþiile forþate fãcute de militari
pentru încasarea contribuþiei – cu toatã situaþia disperatã a locuitorilor din cauza lipsurilor ºi a
foametei care bântuiau – ºi cere împãrãtesei sã ajute din tezaurul þãrii oraºul complet secãtuit, sã
opreascã execuþiile forþate militare ºi sã se repartizeze din fondul cameral sume pentru întreþinerea
oamenilor sãraci, pentru plata salariilor ºi pentru executarea diferitelor dispoziþii.52 Comisarul Frantz
s-a îngrijit încã din septembrie de aprovizionarea lazaretului cu lemne din pãdure ºi, cu toate cã
românii cereau pentru transportul lor un „preþ exagerat“53, în raportul acestuia cãtre Magistrat din 6
noiembrie, confirmã cã are lemnele necesare lazaretului, dar întâmpinã mari greutãþi cu românii care
„se împotriveau ordinelor“ (nu mai era vorba de preþ, ci de ordin!) de a coborî lemnele din pãdure54.
Locuitorii din ªchei se pare cã au fost în cele din urmã ajutaþi, deoarece acelaºi comisar al carantinei
cerea Magistratului, la 10 decembrie 1756, o amânare de o sãptãmânã pentru întocmirea conspectului
cerut cu privire la împãrþirea cerealelor în ªcheii Braºovului, fiind nevoit sã-l întocmeascã noaptea,
deoarece în fiecare zi era hãrþuit ºi ocupat.55
La 9 iulie 1756 Magistratul comunicase populaþiei oraºului, din înaltul ordin chesaro-crãiesc,
urmãtoarele56:
1. Persoanele infectate de ciumã care ocolesc sã se denunþe, care merg pe la alþii
pe care-i infecteazã, sau care încearcã sã încalce hotarele, sã fie împuºcaþi fãrã milã.
2. Se interzic preumblãrile pe jos sau cãlare prin oraº ºi nimeni nu are dreptul de
a trece barierele în suburbiile oraºului.
3. Lucrãtorii care cosesc ºi strâng fânul pe livezile oraºului trebuie sã prezinte la
bariere atestatul eliberat de oficialitãþi, sã meargã ºi sã se reîntoarcã în grup.
4. Se aplicã pedeapsa cu moartea tuturor celor care contravin ºi negustoresc cu
persoane suspecte.
5. Se interzice, cu pedeapsa cu moartea, contactul complet cu satele Satulung,
Cernatu, Baciu ºi Dârste.
Aflat în contact permanent cu bolnavii, atât în lazaret, cât ºi în afara lui, doctorul Chenot se
îmbolnãveºte ºi el, primele simptome apãrând în 23 iunie 1756, la douã zile dupã ce vizitase
douãsprezece case situate în diferite locuri din ªchei.57
Cum populaþia evita sã recunoascã evidenþa ciumei, dând bolii tot felul de nume evazive, a
fost nevoie de un ordin imperial care sã schimbe aceastã atitudine, cerându-se locuitorilor sã nu
nege existenþa ciumei, iar bolnavii sã fie obligatoriu duºi în lazaretul din ªchei, prevãzut cu 60 de
paturi.58
În luna noiembrie a scãzut numãrul bolnavilor, astfel încât au putut fi îngrijiþi cu toþii în
lazaret. Hainele ºi obiectele casnice aparþinând bolnavilor erau arse, iar hainele suspecþilor erau
tratate 42 de zile prin spãlare ºi afumare. Cei suspecþi de ciumã trebuiau sã-ºi evacueze casele într-un
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timp de 3 sãptãmâni, pentru a fi curãþate ºi dezinfectate, în aceastã perioadã ei locuind în alte case,
fiindu-le interzis contactul cu alþi oameni.59
Pe 20 noiembrie 1756, comisia sanitarã subdelegatã din Braºov, având în vedere cã de 42 de
zile nu s-a mai semnalat nici un caz de ciumã în oraº ºi în cele douã suburbii, ordonã redeschiderea
ºcolilor, dar menþine cordonul în jurul oraºului, schimburile comerciale cu exteriorul urmând sã se
facã numai la bariera de la Bartolomeu, în zilele stabilite.60
Despre bolnavii din satele Þãrii Bârsei ºi lazaretul de la Codlea înfiinþat pentru aceºtia, Popa
Stan din Holbav a fãcut însemnãri, „ca sã nu sã uite despre“ stricteþea cordonului care înconjura Þara
Bârsei, lazaretul de la Codlea, lipsurile îndurate de oameni din cauza izolãrii satelor, ajutorul primit
de la „crãiasã ºi domni“ ºi morþii de ciumã din diferite sate:
„Precum sã ºtie de când au fostu ciumã aicea în Þara Bârsii. ªi era în anul
dintâi la 1756. Era lãzãret în Cotlea. Pã cine îl prindea, îl duce acolo de îºi fãcea
lãzãretu în Cotlea. ªi þineam eu, popa Stan din Holbav, în Vîlcan, la besearicã de
frica neamþilor ºi mã gãsea nemþii în besearecã ºi nu-m zicea nimica.
Apoi dupã aceaia, la anul, s-au ºi mai întãritu, cã au început a muri de
ciumã la Zãrneºti, apoi în Poiana Mãrului, apoi în Holbav. ªi au pus strãjile din
Mãgura Cotli încoace pã Valea Lupului în jos ºi tot pã vale în jos pânã la
moriºoarã, apoi de acolo în sus pânã în vârful muntelui. ªi era închise foarte tare
satele ceaste ciumate. ªi au trimis fãlceari prin satele cele ciumate, ºi au murit toþi
fãlcearii ºi în Zãrneºti ºi în Poiana Mãrului ºi în Holbav. ªi în Holbav au muritu vro
42 cu toþii ºi în Poiana Mãrului 800 100 [?] fãr unul ºi în Zãrneºti vreo 9 sute. Dar în
Braºov mulþi fãrã samã tocma în Scheai.
ªi când muriia în Holbav de ciumã, muriia ºi vitele de boalã. ªi într-o
vreame era totu strãji împrejurul Holbavului, de nu ne lãsa sã eºim din satu ºi mai
peream de lipsã, ca vai de noi.
Apoi º-au fãcutu crãiasa ºi cu domnii milã de au adus fãinã de cea
împãrãteascã foarte multã ºi sare ºi au avutu sãracii mare noroc cu acealea. Apoi
ne-au slobozitu în hotar numai, ºi au fostu aºa din postul Sîntãmãrii pân la
Sânzeane. Apoi ne-au slobozitu la Podul Bârsii la târgu, ca sã fãcea tãrgu acolo, noi
de cãtrã Ghimbav ºi cotleanii cu toate împrejurimile; ei nu trecea Bârsa. ªi era un
târgu ca Doamne fereºte. ªi era case multe la Podul Bârsii. ªi am scris eu popa Stan
din Holbav, ca sã nu sã uite“61.
Epidemia a încetat în primãvara anului 1757, oraºul din cetate fiind deschis la 1 mai, ªcheii
la 19 mai, iar cordonul din jurul Þãrii Bârsei a fost ridicat la 1 septembrie.62
Doctorul Chenot a consemnat în raportul sãu cã în perioada epidemiei locuiau în ªchei
aproximativ 900 de familii, din care aproape 700 erau familii de români cu mulþi copii, ºi circa 200
de familii de saºi cu copii puþini, iar numãrul persoanelor infectate a fost de 2.532, din care au
decedat 1.711. În restul oraºului au fost infectate 62 de persoane, din care au decedat 51, iar în
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întregul district numãrul total al persoanelor infectate a fost de 6.677, din care au decedat 4.303.63
Potrivit unor însemnãri de cronicã, numai în primãvara anului 1756 au murit de ciumã în ªchei 1.711
români, alþi cronicari ºtiu de 1.468 de morþi, iar pentru numãrul morþilor în Þara Bârsei se avanseazã
cifre contradictorii: 2.051, 4.144 sau 5.044.64
Aceasta a fost ultima mare epidemie de ciumã care a afectat sudul Transilvaniei, în speþã
Þara Bârsei, urmãtoarele epidemii având un efect mai atenuat datoritã eficienþei mãsurilor de
carantinã ce au fost luate la propunerea doctorului Adam Chenot.65
Deºi la 2 ianuarie 1770 împãrãteasa Maria Terezia a emis o patentã ce reglementa noi
mãsuri privind condiþiile de trecere a frontierei la graniþa cu turcii, carantina pentru persoane, vite
ºi mãrfuri fiind obligatorie pentru o perioadã cuprinsã între 21 ºi 42 de zile66, Þara Bârsei a
cunoscut din nou flagelul ciumei în anii 1770–1771, aceasta afectând îndeosebi satele „colibaºilor“
din hotarul Branului, unde a pãtruns de peste munþi, din Þara Româneascã. Deoarece aceste sate
erau foarte rãsfirate ºi greu de inspectat, s-a fãcut propunerea, însuºitã chiar de guvernatorul
Transilvaniei, de a strãmuta toþi aceºti locuitori în patru noi amplasamente, mai adunate.
Magistratul nu a acceptat proiectul, prevãzând cã acei colibaºi nu-l vor accepta ºi se vor duce în
Þara Româneascã, unde-ºi þineau vitele nu numai iarna dar uneori ºi vara, de unde vor aduce ºi
rãspândi ciuma.67 Satele colibaºilor au fost izolate printr-un cordon situat mai sus de cetatea Bran
(unde funcþiona carantina pentru strãini), iar pentru a preîntâmpina trecerea colibaºilor prin
cordon, mânaþi de nevoia de a-ºi procura cele necesare traiului, autoritãþile i-au aprovizionat cu
alimente în valoare de peste 10.000 de florini.68 În afara þinutului Branului, ciuma s-a extins ºi în
þinuturile secuieºti Trei Scaune ºi Ciuc.
Din iunie 1770 ºi pânã la începutul anului 1771, în districtul Braºov au murit 1.645 de
persoane – procentul de letalitate de 73% fiind deosebit de mare69 – din care 789 de morþi au fost în
satele din hotarul Branului70.
În intervalul 1778–1782, Þãrile Române au cunoscut, pe lângã obiºnuitele fenomene
climatice extreme (secete, grindine, ierni grele, inundaþii), ºi câteva invazii pustiitoare de lãcuste,
care s-au succedat în roiuri71, unele din ele trecând din Þara Româneascã ºi Moldova peste Munþii
Carpaþi, afectând ºi Transilvania.
Despre invazia de lãcuste asupra Braºovului din 1780, Dimitrie Eustatievici scria72:
„La anul 1780, iul. 13, la aciastã zi au venitu lãcuste multe foarte de la
Þara Rumãneascã aici, la cãmpul Braºovului, dar, fiind voia lui D-zeu, n-au fãcut
multã pagubã, puindu-sã la ogoarã, ºi, fiind vremi ploioase, au fost vr-o opt zile la
cãmpu, neputând sã zboare, ºi, fiind porunca de la domni, au mersu oameni din
ªchiai, din cetate, din Braºovul Vechi ºi din Blumãna ca sã le izgoneascã ºi, vãzând
cã nimic nu poate folosi sã le poatã goni, fiind multe ploi, au poruncit de la toate
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casele sã strângã cãte doao fiardele [ferdele] ºi sã le opãreascã. ªi aºa s-au strânsu
mai multu de trei mii de gãleate, ºi tot au rãmas multe. Dupã aceaia, fiind voia lui
Dumnezeu, s-au dus de aici. Aciastã urgie ni-au arãtat D-zeu pentru rãutãþile
noastre“.
Nu ºtim dacã însemnarea popii Nicolae Grid se referã la aceeaºi invazie de lãcuste sau la un
alt roi ce s-a abãtut o sãptãmânã mai târziu73:
„1780. 20 Iulie. Au venit lãcuste multe în Braºov, ºi leau fiert oamenii ca
pe racii, ºi leau dat pe vale“.
În 1786, ciuma care bântuia de mai mulþi ani în Þara Româneascã s-a infiltrat în Þara
Bârsei74, fiind adusã de un fecior de cioban din Râºnov ce se întorsese acasã de peste Carpaþi, fapt
consemnat astfel de Nicolae Grid75:
„1786. 2. Septembrie. Au început la Râjnov a muri de ciumã, ºi împãrþind
haine ºi colaci la pomanã, sau întins moartea ºi pã la alte sate dimprejur, care toate
îndatã sau închis“.
Mãsurile prompte ºi drastice luate de Guberniu, care a trimis la faþa locului pe protomedicul
Michael Gottlieb Neustädter ºi chiar pe guvernatorul Transilvaniei, Michael Brukenthal, în calitate
de comisar regal învestit cu puteri depline, au limitat efectele ciumei, care a fost restrânsã la
localitãþile Codlea, Holbav ºi Râºnov, unde au fost construite 14 barãci spaþioase pentru internarea
bolnavilor.76 Neustädter a consemnat în raportul sãu cã în cele trei localitãþi au fost identificaþi 96 de
bolnavi, din care au decedat 62, iar 22 erau pe cale de vindecare.77
Pentru a preîntâmpina intrarea în Transilvania a ciumei care reizbucnise în Þara
Româneascã în 1795, s-au întãrit mãsurile de supraveghere ºi control la frontiera cu aceastã þarã.
Constatându-se câteva cazuri izolate de ciumã la pasul Timiº, la Rotbav ºi chiar printre þiganii
cartierului Blumãna din Braºov,78 Magistratul Braºovului raporta la 18 septembrie Guberniului
despre mãsurile luate pentru a împiedica extinderea ciumei în district. Astfel, ordinele
guvernamentale ºi regulamentul întocmit de Magistrat au fost aduse la cunoºtinþa întregii populaþii
prin parohii ºi prin afiºarea lor în locuri publice, iar cei ce veneau din Moldova ºi Þara Româneascã
trebuiau sã posede, în afarã de paºaport, ºi o adeverinþã cã au trecut prin carantinã.79 Ca o mãsurã în
plus, la 26 septembrie în cele trei suburbii ale oraºului au fost blocate intrãrile ºi ieºirile, stabilindu-se
câteva locuri de trecere.80 Nu s-au semnalat cazuri de infectare în oraº, iar la 10 octombrie 1795
subdelegaþii comisiei sanitare raportau Guberniului cã în district nu s-a mai semnalat nici un caz de
ciumã.81
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În secolul al XIX-lea Braºovul a cunoscut douã epidemii de ciumã, dar, datoritã virulenþei
scãzute a virusului ºi mãsurilor sanitare imediate, numãrul victimelor a fost redus. Prima a avut loc
între anii 1813 ºi 1814, fiind adusã din Þara Româneascã cu un transport de lânã. Accesul din Þara
Româneascã în Þara Bârsei era strict controlat la punctele de frontierã ºi vamã de la Timiº ºi Bran,
prevãzute cu carantine, iar oraºul a fost izolat prin cordon sanitar, astfel cã au fost infestate doar 246
de persoane, din care au murit 166.82 Vicenotarul Companiei greceºti din Braºov, Antonie
Constantin, relateazã în cronica sa evenimentele legate de ciuma de la Braºov83:
„1813, Noemvrie 19 ºi, dupã cãlindariul cel vechiu, la dechemvrie 1, zioa
Miercurii, au încuiat tote porþiile cetãþii, fiindcã s-au fost încins ciuma în
Braºovechii, ºi aºea din domnii è. maghistrat unii s-au dus la sate ºi s-au închis,
iarãºi în Schei s-au rãnduit dumnul Drauºii senatoriul ºi împãrþiitoriul, iarãºi de
spre Braºovechiului ºi a Blumenii s-au fost rãnduit domnul Brener, iarãºi senatur al
è. maghistrat în Blumãna, lãngã podul cel de piatrã, unde apoi la acel pod de piatrã
s-au fost fãcut ºi linii, ºi acolo mergea fiiºtecare om care avia sã cumpere sau grâu
sau oriice de trebuinþa casii sale ºi, de avea hãrtii, adecã bancoþidule, le afuma,
iarãºii, de avia cinevaºii banii de argint sau aramã, ei bãga în oþãt, ºi aºia lãsa pã
omul cu þãdulã de iºia afarã, la portã, ºi aºia, dupã ce au început tãrgul acolo, iarãºii
s-au slobozãt d-au putut omul a umbla iarãºi fãrã þidule; numai de la sate nu lãsa ca
sã intre înlãuntru, ºi cine ar hi vrut sã miargã de aicia la vre-un oraºi au la vre un sat,
cautã sã facã lazaret jos în Braºovechii, în capul Braºovechiului 3 sãptãmãni, ºi
aºia au fost închis ºi bisericile de nu putia nimenia sã miargã ºi, dacã ºi mergea
cinevaºii, tot la mezul noapþii cautã sã meargã. ªi aºia au þinut aciasta cu sf.
bisericii pãnã la anul 1814, Martii 15 ºi 25, ºi apoi s-au slobozit într-o sãmbãtã
searã. Iarãºii dupã aceia au dat iarãºii poruncã cã fieºtecare sã-ºii grijeascã în casã
ºi hainele sã ºi le scuture. ªi la Martie 16 au venit pã la fiiºtecare gazdã de l-au jurat
un domn de maghistrat ca sã spoie dacã ºtie cevaº: nescai haine are furate sau
ascunse sau dacã ºtie cevaºii“.
Aceastã ciumã se regãseºte ºi în însemnãrile lui Nicolae Grid, cu amãnunte în plus despre
manifestãrile ei în ªchei84:
„1813. 16 Octombrie. Sau început ciuma în Braºovul vechiu, care un
zidari sas de acolo, lucrând la vama Timiºului, prin niºte bumbac ceau adus de
acolo, molipsit din þara rumuneascã (fiindcã la Bucureºti ºi prin toate satele de prin
prejur murea fãrã seamã mulþime) au murit ºi el, cu toatã familia lui ºi sau încins
boala ºi pã la alte rudenii ale lui carii fusese la îngropare, atâta din Braºovu-vechi,
cât ºi din Curmãturã. La Sãcele încã au murit vro câteva case de unguri, tot de aceia
carii adusese câte cevaºi molipsit de la vamã. Iarã o muere din Braºovuvechi
82
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fugind întro noapte aicea pe Coastã [cartier în ªchei] la niºte rudenii ale ei, în
vreme de 24 de ceasuri au murit întracea casã 5. persoane iarã 3 au scãpat. Deci
atuncea pricepânduse beteºugul, îndatã prin porunca Domnilor locului toate casele
ce sã primejduise sau închis, ºi sau pus straje, iarã hainele, ºi aºternuturile ce au
avut li sau ars, ºi pre oamenii din casele acelea iau dus pe toþi la spital în Blumãna.
Aºijderea ºi în þigãnie sau încins boala la vro câteva case, ºi pã Tocile, ºi pã
Cacova ºi de toþi nau murit în ªchei nici 30 de oameni: iarã din casele neguþãtoreºti
nice una nu sau molipsit. La 18. Noemvrie a. c. sau oprit toate bisericile, atâta ale
noastre, cât ºi ale altor naþii ca sã nusã mai facã slujbã, sã adune oameni mulþi, nici
clopotele nu sau mai tras la nici o bisericã, fãrã numai la prânz la 12. ceasuri, ºi seara la
8. sã trãgea clopotul cel mare, pentru înºtiinþarea fieºtecãruia creºtin, casã roage pe
Dumnezeu în casa sa. Însã pe lângã opreliºtea aceia în tainã tot sau fãcut slujbã în toate
zilele în biserica noastrã. Întraceastã lunã au început a sã face linia în Blumãna la podu
de piatrã, ºi acolo sã fãcea târg, de vreme ce oamenii cei de dincolo de linie nu era
slobozi sã intre în Braºov, de acolo fieºte care îºi cumpãra cei trebuia; ºi sau fãcut ºi
lazaret în capul Braºovechiului lângã biserica sãseascã [Bartolomeu] de 3. sãptãmâni,
la cei ce au vrut sã iasã de aicea, mãcarã prea puþini au trecut dincolo, de vreme ce
vedea cã la o sãptãmânã numai unul sau doi murea, apoi la câte 2. trei sãptãmâni murea
unul; însã cum murea undeva, îndatã pe toþi cei din casã cioclii îi ducea la spital, ºi
hainele le ardea (care haine ºi aºternuturi ce sau ars, la urmã toate sau plãtit cu bani) ºi
aºa prin aceastã prea bunã pazã, sau ciontat ciuma (care ar fi putut sã se încingã) însã sã
poate socoti, cã pã lângã pazã, mai mult voia lui Dumnezeu au fost de neau izbãvit de
aceastã groaznicã ºi cumplitã moarte. Întraceastã ciumã au murit peste toþi la 158. de
oameni. La 22. Februarie a. c. sau oprit straºnic a nu sã mai face slujbã la biserici cu
poruncã chiar dela Curte, cã poate acolo sã înºtiinþase cã aicea mor foarte mulþi ºi nu
sau mai fãcut slujbã pânã la 15. Martie, iar atuncea sau slobozit bisericile ºi clopotele,
ºi sau fãcut mare mulþumitã lui Dumnezeu pentru izbãvire. sau oprit ºi oamenii de
aicea sã nu mai meargã la linie, fiind cã nu sã mai fãcea târg acolo, ci sã da bucate dela
Cetate, gãleata de grâu cu 8. nemþeºti WW. La 27. Februarie sau dat poruncãca fieºte
care gazdã sãºi spele podinile, uºile, ºi sãºi spoiascã în casã, sã scoaþã hainele ºi
aºternuturile la vânt. Iarã la 1-mã Martie au început a cãuta doctorii cu un domn de [la]
maghistrat prin toate casele dearândul pã oameni, însã numai pe slujnicele lea vizitãluit
(fiind cã sau aflat multe sfrenþite) iarã pe alþii nu; ºi la 12. Martie iarãº au vizitãluit
casele casã þie toate grijite ºi curate. La 11. Martie a. c. au venit I. Gubernial Senitets
Comision dela Cotlea, în Braºov ºi numai la biserica rumâneascã cea mare din ªchei
au venit de sau uitat. La 13. Martie au început comisareºii de aicea orânduiþi a jura pe
fieºte care din casã în casã, casã nu aibã ceva molipsit, ascuns ºi cum cã sau curãþit
fieºte care cele ce au avut dupã poruncã. La 31. sau strâns toate bumbacurile ºi lânurile
cât sau aflat aicea la Braºov din porunca I. Comision, ºi pecetluinduse sau trimis de au
fãcut lazaret la vamã, ºi în Braºovuvechi în biserica sãseascã din capul Braºovechiului
3. sãptãmâni, ºi iarãº sau adus. Iarã la 4. Aprilie sau stricat linia, ºi sau slobozit fieºte
care a merge în þara nemþeascã ºi ungureascã unde va vrea, numai lãzãreturile þãrii
rumâneºti au rãmas foarte întãrite“.
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Fenomenele climatice extreme au continuat sã se manifeste în Þara Bârsei la sfârºitul
secolului al XVIII-lea ºi în prima treime a secolului al XIX-lea, dar la intervale mai mari ºi cu mai
micã intensitate, cu un impact mai atenuat asupra vieþii locuitorilor. Astfel, Þara Bârsei a fost afectatã
de secetã în anii 1789, 1797, 1813 ºi 1830, de inundaþii în 1779, 1783, 1789, 1804, 1805, 1810, 1824
ºi 1829, de grindinã în 1813 ºi 1820 ºi de invazii de lãcuste în anii 1781, 1783 ºi 1828.85 Redãm
câteva însemnãri din cronicile vremii despre aceste fenomene:
„1801. În 17. 18. ºi 19. Ianuarie. Întraceste trei zile au fost vânt foarte
mare încât multe coperiºe de case, de ºopuri, porþi ºi stoboarã au cãzut, atuncia au
cãzut ºi ºcoalele cele vechi, unde învãþa copii. Întru aceastã noapte au tunat ºi
fulgerat“86;
„1812. 4 Octombrie. Seara pe la 6½ ceasuri au ploat þi tunat tare ca
87

vara“ ;
„1814. 18. Aprilie. Au nins toatã zioa ºi noaptea, încât sau fãcut o zãpadã
mai mare de o jumãtate cot, însã nu numai aicea, ci ºi în Ardeal, ºi în þara
rumâneascã, încât sau stricat poamele aicea (fiind cã era pomii înfloriþi) iar la sate
nu, ba încã ºi viile pe alocurea, de vreme ce au înghieþat noaptea ºi au þinut zãpada
6. zile pânã sau topit“88;
„1814. 25. Aprilie. Iarãº au nins toatã noaptea, ºi adoua zi un viscol foarte
mare, ºi au þinut zãpada pe pãmânt 5. zile“89;
„1828, avgust 22, au venit lãcuste aicia, marþi. ca negura au fost venit în
vreme de unsprezece ceasuri. ªi s-au tras despre Dîrste de au venit aicea la Braºov.
[Au] eºit oameni ºi au tras ºi clopotile la biserici. ªi s-au tras spre Cîrstiianu ºi spre
Vîlcani la Bran“90;
„1831, Noemvrie 25 pînã la 1832, fevruarie 8, n-a cãzut zãpadã, ºi, la
Fevruar prima, au început a fi un ger mare, dar ger uscat, fã[rã] zãpadã“91;
„1832, Iunie 18, zioa Sîmbãtã, au fost mare potop, cãt au luat ºi case ºi au
înnecat ºi oameni, fiindcã ploia au þinut zioa ºi noaptea în doao zile, ºi au fãcut
mare stricãciune ºi în Braºovechi, care ºi la multe grãdini s-au dãrãmat ºi pãmîntul
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cu pomi cu tot, ºi mai pãn scurt mare stricãciune s-au fãcut la acest oraºi al
Braºovului“92.
Ciuma s-a manifestat ultima oarã în Braºov în anii 1828–1829, dar mãsurile de carantinã,
cordoanele ºi mãsurile sanitare ºi-au dovedit eficienþa, numãrul morþilor fiind redus. Antonie
Constantin, vicenotarul Companiei greceºti, scria:
„1828. Noemvrie 11, zioa Duminecã, s-au închis bisericile, zicând cã
iaste ciumã, ºi la Noemv. 20 an [au] eºit ºi domnii de Maghistrat, încã fiind
aicea ºi nepotul lui Brucãntal, ºi aºa s-au dus la Cotlea, împreunã ºi cu vama,
mergãnd domnu, vameºii ºi controloru ºi cu toatã canþalariia, ºi domnul
ghenãrariul, ºi domnu maioru ºi copii cei sãraci. ªi încã ºi mulþi din neguþitori
au eºit pã la sate. ªi aºa, la 22 Noemvrie, într-o joi, au închis cu linii tocma în
jos, la Braºovechii, ºi acolo sã fãcea tãrgu, oricine ce avea a cumpãra. ªi aºea în
18 Dechemvr., Marþi la 10 ceasuri, au întrat cãtanele iarãºi de la linie în cetate ºi
au început a puºca ºi a striga: vivat. ªi aºea, la 25 dechemvrie, la 12 ceasuri, au
intrat ºi Comisionu înlãuntru în ceta[te]. ªi în 26 Dechemvrie, dupã prãnz, la 3
ceasuri, s-au deºchis iarãºi bisericile ºi ºcoalele, dar, cum s-au vãzut lucru, n-au
fostu ciumã dupã cum au zis domnu doftoru Placãr, dar numai au fost altã
boalã“93.
Dupã dispariþia ciumei, epidemia care a secerat cele mai multe vieþi a fost holera, care a afectat
Braºovul în anii 1831, 1848 ºi 1866. Cum holera, pornitã din Rusia, ajunsese în 1830 la hotarele
Transilvaniei, fãcând ravagii în Þara Româneascã ºi Moldova, printre mãsurile de prevenire luate de
autoritãþi a fost ºi aceea de a publica în cele trei limbi ale naþionalitãþilor din Transilvania instrucþiuni
pentru oficiile sanitare. Astfel, în decembrie 1830, Consiliul Locumtenenþial al Ungariei publica la
Buda în limba românã „Diregãciune pentru Superioritãþile Sãnãtãþii ºi pentru Mãdulãrile Institutului
Contumaþialnic spre acea înþintitã ca hotarele Þãrilor Austriace Crãeºti Împãrãteºti de nãvãlirea boalei
colera carie în Þara Ruseascã peste popor stãpânieºte sã se poatã scuti ºi în întâmplarea nãvãlirei, lãþirea
numitei boalei sã se poatã împedeca“94, iar Magistratul Braºovului emitea la 26 ianuarie 1830 o
înºtiinþare în nouã puncte care stabilea mãsuri de prevenire a epidemiei95. În Þara Bârsei holera s-a
manifestat între lunile iulie ºi septembrie, în Braºov numãrul bolnavilor fiind de 452, din care au
decedat 330, iar în 18 localitãþi din district au fost 432 de bolnavi, din care au decedat 316.96
Epidemia din 1848 s-a extins din Rusia în Principatele Române ºi, cu toate mãsurile de
prevenire, a afectat ºi Transilvania. Pânã la 5 august, în condiþiile unei veri toride care favoriza
propagarea bolii, în regiunea Braºovului s-au înregistrat 120 de decese, iar în satele din împrejur 76
de decese. Dupã aceastã datã numãrul deceselor a scãzut simþitor în oraº.97 La 31 august protopopul
Petre Gherman din ªchei era sfãtuit de vicarul Moise Fulea de la Sibiu sã explice credincioºilor
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cum se trata holera, iar dacã numãrul morþilor ar fi mare, „sã se tragã clopotele pentru toþi o datã pe
zi, la un timp hotãrât, pentru ca locuitorii sã nu se þinã necontenit cu fricã ºi cu groazã, prin sunetul
clopotelor de mai multe ori pe zi“98.
Secolul al XIX-lea a cunoscut ºi epidemiile altor boli contagioase, ca variola ºi tifosul,
cãrora le-au cãzut victime un mare numãr de persoane. Încã de la începutul secolului al XIX-lea s-au
fãcut vaccinãri antivariolice, dar de ele au beneficiat puþini oameni. Epidemiile aveau o ciclicitate de
aproximativ un deceniu, iar la Braºov cele mai virulente s-au produs în anii 1835–1836 (69 de morþi),
1841–1842 (331 de morþi), 1873–1874 (640 de morþi) ºi 1880–1881 (469 de morþi).99 Alte boli
contagioase, precum scarlatina, rujeola, difteria ºi tusea convulsivã, s-au manifestat mai ales în
rândul copiilor.
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Iosif Marin BALOG
„ARII DE ATRACÞIE” ªI REÞELE DE RELAÞII ECONOMICE
ÎNTRE SAT ªI ORAª ÎN MODERNIZAREA ECONOMICÃ A TRANSILVANIEI
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA (1850–1875)

Modernizarea economicã – apariþia economiei moderne de piaþã ºi a relaþiilor sociale
dinamice, bazate pe valoarea individului ºi pe capacitatea ºi puterea sa economicã – a determinat
transformãrile majore din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi în Imperiul Austriac. A fost un
proces sinuos ºi complex, care a cuprins în cadrele sale atât lumea ruralã, cât ºi oraºul. Schimbarea,
uneori echivalentã cu progresul economic, alteori nu, a devenit legea fundamentalã a societãþii.
Aceasta a reclamat lumii rurale, drept cadru al evoluþiei economice, necesitatea deschiderii ei spre
exterior ºi necesitatea abandonãrii autarhiei ºi izolãrii. A rezultat astfel o „confruntare“ cu lumea
oraºului, în urma cãreia s-a pus în miºcare întregul proces al modernizãrii. Dacã Marx spunea cã „cea
mai mare diviziune a muncii materiale ºi spirituale este separarea oraºului de sat“ ºi cã „opoziþia
dintre oraº ºi sat strãbate întreaga istorie a civilizaþiei pânã în ziua de azi“1, realitatea se dovedeºte a fi
mult mai complexã decât aceastã eternã opoziþie. Istoricii, demografii ºi sociologii au demonstrat
acest lucru. Ei au demonstrat, de asemenea, cã procesul modernizãrii materiale a unei societãþi nu
poate fi apreciat corect dacã nu se þine seama de natura relaþiilor care s-au stabilit între sat ºi oraº în
contextul avansului societãþii moderne industriale.
Metodologic, se impune aºadar o analizã care sã stabileascã natura ºi componentele acestei
relaþii stabilite între sat ºi lumea urbanã în procesul modernizãrii. Geneza oraºelor este o formã de
regionalizare a spaþiului social. Expansiunea urbanã este vãzutã ca derivând din fenomenul oraºului
ca o expansiune simplã, adicã un fenomen de propagare a atributelor oraºului în aria ruralã.2 În unele
optici fenomenul este vãzut atât ca difuziunea urbanului în rural, cât ºi ca pãtrundere a trãsãturilor
rurale în spaþiul urban.
Deschiderea satului spre oraº a reprezentat o primã componentã în cadrul acestui proces,
realizatã în Transilvania în deceniul al VI-lea, o datã cu reformele agrare. Componenta materialã a
relaþiei dintre sat ºi oraº este esenþialã în procesul dezvoltãrii economice. Un oraº nu poate exista fãrã
o sursã externã de aprovizionare într-un hinterland agricol suficient de productiv. Iar ca acest
hinterland sã devinã productiv era nevoie de tehnologia modernã (unelte agricole, maºini, mijloace
moderne de transport) pe care nu o putea furniza decât oraºul. Componenta tehnologicã are, aºadar,
un rol deosebit.
Oraºele sunt legate între ele prin cãi de comunicaþii, dar sunt conectate ºi cu o zonã limitrofã
din care îºi asigurã necesarul de produse agricole ºi de materii prime. În acest sens iniþiativa a venit cu
precãdere, dacã nu din direcþia satului, atunci cel puþin din cea a oraºului direct interesat în
expansiunea influenþei sale economice. Dãinuirea mijloacelor tradiþionale de transport a limitat
expansiunea oraºului. Noile mijloace ºi, mai ales, calea feratã au restructurat masiv situaþia. Acolo
unde a pãtruns calea feratã, au pãtruns o datã cu ea ºi modernitatea ºi mentalitatea modernã.
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Treptat, aceastã componentã materialã s-a amplificat, în sensul cã oraºul începea sã ofere
producãtorilor rurali, pe o scarã tot mai largã, produse manufacturate, industriale ºi servicii:
comerciale, medicale, juridice ºi, câteodatã, administrative, deºi acestea din urmã nu au fost
întotdeauna binevenite ºi au fost uneori impuse vecinilor rurali fãrã voia lor. Astfel, se ajunge ºi la o
componentã politicã a relaþiei, satul devenind treptat suport politic (electoral) pentru lumea oraºului
cu toate consecinþele pe care nu se impune sã le discutãm aici.
Deschiderea satului spre oraº a fost un proces complex, realizat cu intensitate diferitã în
diversele faze ale modernizãrii ºi dezvoltãrii economice. Din acest punct de vedere etapa 1850–1875
reprezintã pentru Transilvania perioada de creare a condiþiilor necesare creºterii economice de tip
modern, care s-a realizat în concordanþã cu situaþia ºi împrejurãrile locale, ceea ce a imprimat
întregului proces o sumã de caracteristici aparte: ele rezidã în condiþiile politico-istorice specifice ale
provinciei, în diversitatea etnico-lingvisticã ºi culturalã.
Cerinþele industrializãrii, atât cât a existat ea în acea perioadã, au reclamat nu numai tendinþa
ºi necesitatea deschiderii satului spre oraº ºi invers, ci au determinat apoi un fenomen specific
urbanizãrii: atracþia oraºului în condiþiile în care acesta devine centrul de polarizare economicã.
Fenomenele declanºate în aceastã conjuncturã nu trebuie vãzute doar în termenii unei permanente
migrãri de populaþie dinspre sat spre oraº, ci ºi în direcþia unui efort deosebit din partea satului de
adaptare la noile cerinþe economice ºi sociale ale noului tip de societate modelatã din ce în ce mai
mult de lumea urbanã. Peste toate se resimte tot mai mult necesitatea alfabetizãrii ºi a învãþãmântului
care trebuie sã þinã pasul cu modernizarea. Noile atitudini care apar în acest context în mentalitatea
omului rural îl familiarizeazã cu lumea urbanã ºi îl determinã sã conºtientizeze cã ºansa succesului
poate exista ºi dincolo de lumea satului. Migraþia dinspre sat spre oraº se explicã în termeni
demografici, economici ºi mentali. În aceastã privinþã putem vorbi de mai multe faze: o primã fazã ar
fi cea a migraþiei alternative, care corespunde unei etape de autonomie a spaþiului rural ca spaþiu de
producþie. Este faza în care avem comunitãþi sãteºti deschise, dar o regiune închisã (grup de
comunitãþi izolate de alte grupuri de comunitãþi). Procesele ulterioare de deschidere reciprocã,
determinate de atracþia din partea oraºului, au fost dure, adesea dictate de constrângerea economicã.
În acest proces subsumat modernizãrii s-a creat ºi un grav decalaj între producþie, tehnologie ºi
mentalitate, care adesea a îngreunat adaptarea ºi i-a imprimat un caracter sinuos.
Formarea mentalitãþii economice moderne s-a realizat prin procese dure, marcate de cele
douã angoase primordiale pe care societatea modernã industrialã la aduce la nivelul imaginarului
colectiv: spectrul ruinãrii ºi constrângerea foamei.
În fine, mãsura în care a avansat relaþia sat – oraº reflectã ºi gradul de disciplinare socialã la
care a ajuns societatea. Practic, cele douã, urbanizarea ºi disciplinarea socialã, au mers mânã în mânã.
A face o analizã a acestor componente ale modernizãrii economice prin prisma relaþiei sat – oraº este
un demers dificil la care istoria economicã este chematã sã dea rãspunsuri, mãcar parþiale.
Procesul modernizãrii economice, declanºat în Imperiul Habsburgic ºi, implicit, în
Transilvania, la mijlocul secolului al XIX-lea a adus în centrul atenþiei lumea urbanã în mãsura în
care ponderea acesteia putea sã asigure trendul necesar dezvoltãrii economice. Noile dinamici pe
care le cunoaºte lumea urbanã în aceastã vreme apar fãrã precedent dacã le comparãm cu perioada
anterioarã sau chiar cu ceea ce se întâmplã în lumea satului. Aceasta nu înseamnã însã cã spaþiul rural
se cantoneazã în imobilism ºi izolare. Dimpotrivã, se creeazã o relaþie complexã între cele douã,
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care, pânã la urmã, imprimã notele distincte ale procesului modernizãrii într-un spaþiu geografic ºi
politic la un moment dat.
Realitãþile social-economice, moºtenirea unui trecut istoric aparte ºi particularitãþile
procesului industrializãrii în Europa central-rãsãriteanã au determinat ºi în Transilvania un proces de
urbanizare ºi de modernizare economicã, cu numeroase particularitãþi de care se cuvine sã þinem
seama. În primul rând, la mijlocul secolului al XIX-lea Imperiul Habsburgic prezenta o reþea urbanã
destul de slabã în raport cu spaþiul vest-european ºi inegal rãspânditã la nivelul diverselor regiuni ale
Imperiului. Din punctul de vedere al mãrimii predominau oraºele mijlocii ºi mici (cele între 10.000 ºi
20.000, respectiv, între 2.000 ºi 5.000 locuitori).
Studierea oraºelor din Europa central-rãsãriteanã reprezintã din acest punct de vedere un
aspect important, numai cã modelele oferite de analizele asupra urbanizãrii în Europa Occidentalã nu
au adus rezultate pe deplin mulþumitoare, fiind necesarã o abordare mult mai nuanþatã.3
Industrializarea nu a dus la o transformare radicalã a acestor oraºe mici ºi mijlocii pentru cã
ritmul lent ºi inconstant al acesteia nu le-a asigurat baza necesarã. Funcþiile acestor oraºe au rãmas în
genere limitate ºi nu s-au integrat într-o reþea mai complexã a urbanizãrii. Astfel, unii autori au gãsit
argumente suficiente sã afirme cã modelul de urbanizare în aceste regiuni ale Imperiului (Ungaria ºi
Transilvania în general) a fost diferit de cel vest-european.
„Despite several simultaneities, the small towns of the European periphery belonged to a
rather different world than the small towns of the European centre“.4
Pentru a aprecia corect gradul de urbanizare a provinciei transilvane, se impune sã
remarcãm faptul cã, potrivit recensãmântului din 1850, dintr-un numar de 2.796 de aºezãri stabile
erau 25 de oraºe, 22 de suburbii (Vorstädte), 65 de târguri (Märkte)5, pe când Ungaria avea un numãr
de 61 de oraºe ºi 657 de târguri6, aºadar o mult mai evidentã pondere a urbanului în partea ungarã a
Imperiului. În plus, în Transilvania, particularismele regionale de dezvoltare economicã, precum ºi
condiþionãrile impuse de situarea geograficã, de accesul la cãile de comunicaþie, au imprimat un ritm
aparte procesului de modernizare care, început încã înainte de 18487, continuã într-o nouã ambianþã
dupã 1850.
Perioada 1850–1880 se încadreazã, din punctul de vedere economic, în ceea ce istoricii au
numit primul val al urbanizãrii. Este perioada în care are loc cea mai importantã translaþie a centrului
de greutate al vieþii economice dinspre sat înspre oraº. În acest sens rolul industrializãrii asupra
procesului de urbanizare este unanim recunoscut, însã este influenþat în mod direct de politicile
economice, de ritmul investiþiilor, de natura sau abundenþa resurselor etc. La fel, ºi poate mai mult
decât atât, în condiþiile unei slabe industrializãri, rolul comerþului a fost deosebit de important. Din
acest punct de vedere, criteriul de bazã care delimita localitãþile urbane de cele rurale era
„îndeplinirea unei funcþii centrale, cea de piaþã, pentru un hinterland cât mai larg ºi cât mai
populat“8.

3
4
5
6
7
8

Bacskai Véra, Small towns in Eastern Europe, în Small towns in Early Modern Europe (Ed. P. Clark), Cambridge, 1995,
p. 77 ºi urm.
Ibidem, p. 89.
I. Bolovan, Transilvania între revoluþia de la 1848 ºi Unirea din 1918. Contribuþii demografice, Cluj-Napoca, 2000, p. 38.
Ibidem.
Csetri A., Imreh ªtefan, Aspecte ale situaþiei ºi dezvoltãrii oraºelor din Transilvania (1786–1814), în „Studia Universitatis
Babeº-Bolyai“, seria Historia, fasc. 2, Cluj, 1966, p. 63 ºi urm.
Bacskai Véra, Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX század elején, Budapest, 1993, p. 7.
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O fazã intermediarã în procesul expansiunii economice a unei regiuni dinspre rural spre
atributele depline ale urbanismului a fost înregistratã la noi de expansiunea ºi dezvoltarea unor
aºezãri cu funcþii eminamente comerciale, numite târguri. Rãspândirea acestei forme de organizare ºi
de funcþie economicã a fost reclamatã de cerinþele pieþei, ca intermediarã între lumea satului ºi
hinterlandul oraºelor mai mari. În analiza sa asupra dezvoltãrii reþelei urbane în Ungaria, Bacskai
Véra a acordat rolul prioritar pieþei, funcþiei comerciale. Ea considera cã în delimitarea localitãþilor
urbane de cele rurale criteriul de bazã era îndeplinirea unei funcþii centrale, cea de piaþã pentru un
anumit hinterland.9
Era libertãþii comerciale ºi industriale inauguratã de legislaþia din anii 1850–1851 a
determinat, cum era ºi firesc, o creºtere a comerþului ºi a meºteºugurilor care au încercat sã
suplineascã producþia de fabricã aflatã abia la începuturile sale. Târgurile au cunoscut în aceastã
perioadã o adevãratã expansiune numericã ºi geograficã. Au luat fiinþã astfel numeroase târguri în
localitãþi mai mari sau mai mici10, în funcþie de realitãþile ºi necesitãþile economice locale. Pe mãsura
avansului modernizãrii, exigenþele economice au reclamat o specializare tot mai clarã a târgurilor;
mai mult, unele tind spre activitãþi de piaþã zilnicã, altele devin pieþe de achiziþionare a produselor
agricole sau chiar pieþe mãrunte ce contau tot mai puþin din punctul de vedere economic. S-a ajuns
chiar sã se considere cã târgurile care nu ºi-au depãºit condiþia sau decãzuserã reflectau mai degrabã o
realitate de subdezvoltare economicã. În perioada în discuþie, 1850–1875, expansiunea târgurilor s-a
produs ºi ca urmare a deschiderii satului spre relaþiile de schimb ºi, mai ales, a sporirii necesitãþilor
lumii rurale în materie de produse manufacturate. Existau douã tipuri de comerþ practicat în cadrul
acestor târguri: pe de o parte, un comerþ activ bazat pe relaþii bãneºti prin care produsele circulau
potrivit regulilor pieþei moderne, a cererii ºi a ofertei, iar pe de altã parte, un comerþ pasiv, redus la
vechiul principiu al schimburilor de produse perpetuat încã din Evul Mediu cu precãdere în zonele
mai sãrace, unde relaþiile bãneºti erau extrem de fragile. Cu alte cuvinte, în cel de-al doilea caz, cercul
consumatorilor era mai mic, precum ºi puterea lor de cumpãrare ºi pretenþiile în privinþa calitãþii ºi a
diversitãþii produselor erau ºi ele mai scãzute.
Funcþia centralã a târgurilor a fost cã au asigurat un anumit nivel de comunicare între sat ºi
oraº la nivel economic, o mediere în privinþa schimburilor comerciale pe arii mai largi. Mai mult, în
pieþele acestor târguri nu se comercializau doar produse, ci se schimbau informaþii între lumea
oraºului ºi lumea restrânsã a satului care era limitatã în privinþa posibilitãþilor de informare.
Realitatea istoricã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea a dovedit cã acolo unde au existat
asemenea legãturi economice bine articulate aceste târguri au cunoscut o dezvoltare economicã
notabilã, iar acolo unde legãturile au fost slabe, dezvoltarea acestor târguri în mãsurã sã aspire spre
statutul urban a fost mult împiedicatã.
Din punctul de vedere economic a contat foarte mult crearea aºa-numitelor „arii de atracþie
economicã“ ale târgurilor ºi oraºelor. Ele reprezentau o zonã circumscrisã în care se desfãºura
schimbul de produse între diferitele regiuni. Aceste arii de atracþie s-au conturat încã din Evul
Mediu, dar s-au restructurat destul de profund în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ca urmare a
9
10
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Ibidem, p. 7 ºi urm.
Rodica Irimescu-Andruº, Lista târgurilor din Transilvania, Banat ºi România, 1850–1918, în „Sargetia“, XVI–XVII,
1982–1983, p. 389–399; spre exemplificare dãm doar câteva nume de localitãþi ce au deþinut în aceastã vreme titlul de târg:
Brad, 1856–1859; Bran, 1869–1878; Cetatea de Baltã, 1852–1918; Chirpãr (Sibiu), 1852–1908; Cincu Mare (Braºov),
1852–1886; Câmpeni, 1852–1918; Drãguº (Fãgãraº), 1864–1879; Geoagiu (Hunedoara), 1852–1884; Ighiu (Alba),
1874–1885; Sãrmaºu (Mureº), 1852–1864; Suseni (Ciuc), 1869–1872; Varhegy (Ciuc), 1852–1897 etc.
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îmbunãtãþirii ºi modernizãrii posibilitãþilor de transport ºi comunicaþii. Astfel, pentru târguri, la
începutul secolului al XIX-lea „aria de atracþie“ era de circa 20 km, iar pentru oraºele mai mari, de
circa 50–60 km.11
Dacã încercãm o împãrþire a Transilvaniei din punctul de vedere al ariei de atracþie
economicã a marilor oraºe, constatãm o distribuþie interesantã a acestora ºi, în acelaºi timp, o serie
întreagã de particularitãþi, între care cea mai evidentã este cã nu a existat o arie dominantã din
punctul de vedere al puterii ºi potenþialului economic, iar zonele delimitate de noi nu pot fi
considerate „zone pure“, existând numeroase interferenþe la nivel regional în funcþie de
caracteristicile economico-geografice ale zonei.
Astfel, o primã zonã, cea mai mare ca întindere, ar fi zona nord-vesticã a Transilvaniei –
zona Clujului –, dominatã de cel mai important centru urban, Clujul, cu o populaþie de 19.612
locuitori în anul 1850. Din punctul de vedere economico-geografic zona reprezenta o îmbinare între
potenþialul agricol al zonei de podiº din comitatele Cluj, Dãbâca ºi Szolnocul Interior ºi zonele de
munte din nordul Munþilor Apuseni furnizoare de produse animale, lemn ºi alte materii prime
specifice. Clujul era, pentru aceastã zonã, principalul centru meºteºugãresc ºi apoi industrial,
asigurând nevoile de produse industriale pentru lumea ruralã pe o arie extrem de întinsã,
împãrþindu-ºi acest rol cu oraºe precum: Turda, Dej, Gherla, Zalãu. Practic, aceste din urmã oraºe
aveau, la rândul lor, micro-zone de atracþie care se interferau în zonele de margine. Pe mãsura
avansului industrializãrii ºi al cãilor de comunicaþii, concurenþa dintre aceste centre ºi angrenarea
lumii rurale în noile circuite creºte în intensitate, fapt dovedit ºi de creºterea demograficã destul de
semnificativã a oraºelor Turda, Gherla ºi Dej, atât ca urmare a industrializãrii, dar mai ales ca urmare
a sporirii funcþiilor lor economice ºi a sporirii atracþiei exercitate faþã de lumea ruralã.
A doua zonã ca întindere era reprezentatã de zona Târgu-Mureº, care cuprindea, pe lângã
satele din scaunul Mureº, ºi aºezãri din comitatele Târnava, Turda, scaunele Ciuc ºi Casin. De
menþionat cã aceastã arie de atracþie se contureazã mai evident în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, pe mãsura dezvoltãrii oraºului Târgu-Mureº sub aspect demografic ºi urbanistic. Desigur cã
în acest areal nu era vorba de o atracþie exclusivã din partea oraºului Târgu-Mureº. Aºezãri de o mai
micã importanþã îºi contureazã propriile zone de atracþie: Reghin, Odorheiu Secuiesc, Mediaº,
Dumbrãveni, Gheorghieni, Sighiºoara. În scaunul Odorhei, oraºul Odorheiu Secuiesc îºi contura
propria arie de atracþie ce cuprindea cea mai mare parte a scaunului respectiv ºi scaunul filial Casin,
alcãtuind o razã de circa 20–25 km.12
Reghinul îºi conturase propria arie pe Valea Mureºului, punând în contact o zonã mixtã
complementarã: zona defileului Mureºului, specializatã în comerþul cu lemne ºi animale, ºi satele din
jurul Reghinului, orientate spre producþia de cereale, legume ºi zarzavaturi.13 La rândul lui, oraºul
Gheorghieni îºi creeazã o zonã de atracþie asupra satelor din depresiunea Giurgeului ºi a satelor din
zona Ciucului superior specializate în creºterea animalelor. Astfel, urmare a sporirii activitãþilor
comerciale ale armenilor, Gheorghieniul devine cea mai importantã piaþã de vite din zona de rãsãrit a
Transilvaniei.14 În zona Trei Scaune ariile de atracþie erau împãrþite de Târgu Secuiesc ºi Sfântu
Gheorghe, dar se resimþea ºi o intensitate a atracþiei marelui centru care era Braºovul. În deceniile de
dupã 1860 se constatã o structurare ºi mai evidentã a acestor arii de atracþie, iar oraºul Târgu-Mureº
11
12
13
14

Pál Judit, Procesul de urbanizare în scaunele secuieºti în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 1999, p. 225.
Ibidem, p. 227.
Astfel de specializãri se perpetueazã pânã astãzi.
Pál Judit, op. cit., p. 231.
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va deveni, ca urmare a industrializãrii, cel mai important centru economic ºi financiar din estul
Transilvaniei. ªi Sighiºoara îºi contureazã o arie proprie, dar slaba dezvoltare economicã a oraºului
dupã 1867 nu determinã o conturare mai clarã a zonei, care rãmâne puternic concuratã dinspre
Târgu-Mureº ºi Sibiu.
Cea de-a treia zonã, sub aspectul extinderii sale, o reprezenta sud-vestul Transilvaniei,
respectiv, comitatul Hunedoara, Alba de Jos ºi de Sus, scaunul Arieº. Este vorba despre o zonã
cu un grad redus de urbanizare, neexistând nici un oraº cu peste 10.000 locuitori; singurul centru
urban este Alba-Iulia, a cãrui dinamicã economicã ºi demograficã în procesul de urbanizare este
redusã. Se contureazã ºi aici o serie de „centre de atracþie“, ca Aiudul, dar care cuprinde o zonã
limitrofã restrânsã, rezumatã la activitãþi comerciale modeste ºi menite a realiza schimburile
specifice de produse între spaþiul urban ºi cel rural. La fel, Abrudul, centru minier, îºi pierde din
importanþã, dovadã evoluþia sa demograficã (3.636 loc. în 1850; 4.129 în 1870; 2.869 în 1880).
Alte zone de atracþie au fost reprezentate de centre de importanþã minorã, precum Baia de
Criº ºi Câmpeni. Interesantã este situaþia localitãþii Câmpeni, care îºi sporeºte rolul de localitate cu
drept de târg dupã 1850, pentru cã reprezenta o funcþie de intermediere în privinþa comerþului între
satele din Munþii Apuseni ºi zonele de câmpie limitrofe, schimb care se prezenta la cote ridicate în
privinþa volumului produselor comercializate. Situaþia de slabã dezvoltare economicã a zonei se va
perpetua pânã spre sfârºitul secolului al XIX-lea, când se va schimba parþial, ca urmare a dezvoltãrii
mineritului ºi a siderurgiei în comitatul Hunedoarei.
În partea de sud-est a Transilvaniei prezenþa unui mare centru urban cu vechi tradiþii
urbanistice ºi economice, Braºovul, contura o arie dominatã de acest important centru de atracþie,
anume Þara Bârsei, Fãgãraºul ºi alte câteva zone limitrofe de interferenþã. Sub aspect economic ºi
comercial Braºovul era, la mijlocul secolului al XIX-lea, cel mai important centru al Transilvaniei,
principala placã turnantã a comerþului Transilvaniei cu Principatele Danubiene ºi apoi cu România
cel puþin pânã la rãzboiul vamal din 1886–1891. Tot aici îºi avea sediul Camera de Comerþ ºi
Industrie, fondatã în 1851, care supraveghea ºi superviza din punctul de vedere economic întreaga
parte de sud ºi de est a Transilvaniei pânã în 1891, când va împãrþi acest rol cu oraºul Târgu-Mureº.
De asemenea, aici îºi avea sediul cea mai importantã companie de comerþ din Transilvania, Gremiul
de comerþ levantin (românesc), ce controla 90% din comerþul en-gros de pe piaþa Braºovului ºi care
era compus, în 1854, din 93 de firme ºi un numãr de 168 de membri.15
Situat la rãscrucea principalelor drumuri comerciale de legãturã cu Principatele Danubiene
ºi cu Marea Neagrã prin cinci trecãtori ale Carpaþilor, Braºovul a reprezentat ºi un centru de iradiere a
vieþii economice înspre zonele rurale din Þara Bârsei ºi Fãgãraº pânã la marea restructurare care se va
petrece o datã cu izbucnirea rãzboiului vamal cu România.
În zona Braºovului relativul dinamism economic se datora în bunã mãsurã legãturilor
economice cu piaþa din Principatele Danubiene atât în privinþa exportului, cât mai ales în procurarea
de materii prime.16
15
16
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Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Braºov, Fond nr. 180, Gremiul de comerþ românesc (levantin), doc. nr. 20, 3 iunie
1850, fila 1–2, Tablou cu membrii gremiului român de comerþ levantin.
Vezi pentru numeroase detalii economice cantitative: Bericht der Handels-und Gewerbekammer in Kronstadt an das hohe
K. K. Ministerium für Handel Gewerbe und öffentliche bauten über den Zustand der Gewerbe, des Handels und
Verkehrsoerhältnisse im Jahre 1851, Kronstadt, 1853, p. 27; Apostol Stan, Relaþii economice între Þara Româneascã ºi
Transilvania 1848–1859, în „Studii ºi materiale de istorie modernã“, IV, Bucureºti, 1973, p. 110–173; Eugen Pavlescu,
Meºteºug ºi comerþ la românii din sudul Transilvaniei, Bucureºti, 1970.
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Se adãuga numãrul relativ mare al stabilimentelor industriale de mãrime micã ºi mijlocie:
fabricile de sticlã de la Bicsad, Cârþa, Arpaºul de Sus, Porumbacul de Sus, ale cãror cifre de afaceri
anuale variau undeva între 1000 ºi 4000 de florini.17 Þesãtoriile erau cele mai mari stabilimente
industriale din zonã, ca de pildã cea din Zãrneºti, a lui Constantin Ioanovici, ce producea în anul 1851
10.574 kg de fire, ºi apoi fabrica de hârtie, care avea în 1856 un capital de 155.000 de fl. ºi un numãr
de 150–200 de muncitori18.
Desigur, cea mai mare dezvoltare o avea comerþul, separat în 3 ramuri distincte:
– comerþul cu cereale ºi materii prime
– comerþul de fierãrie ºi manufacturi ardelene (în special cu mãrfuri de Braºov)
– comerþul de vite
Acest comerþ a avut o dinamicã pozitivã ascendentã cel puþin pentru perioada 1850–1859,
deþinând ponderea ºi în cadrul comerþului de export-import al Transilvaniei (vezi tabelul) ºi
surclasând din acest punct de vedere Sibiul.
Importul ºi exportul Transilvaniei la 1850 prin vãmile Braºovului
Nr.
crt.

Felul mãrfii

18

Export
Florini v.a.

A

PRODUSE NATURALE ªI AGRICOLE

1

Mãrfuri coloniale

74.618

176

2

Fructe sudice ºi poame

45.240

16

3

Tutun

4.365

430

4

Grãsime, ulei pt. mâncat ºi folosinþe tehnice

14.490

1.270

5

Cereale ºi alte produse ale pãmântului

201.395

13.041

6

Bãuturi

47.743

4.460

7

Peºte, crustacee ºi alte animale de apã

51.930

471

8

Pãsãri ºi vânat

178

64

9

Vite tãiate ºi pe picioare

1.281.490

161.980

10

Produse animale pentru consum

14.492

132.499

11

Animale de tracþiune

75.130

51.850

12

Combustibil ºi materiale de construcþie

2.143

56.582

13

Alte produse naturale ºi agricole

17.208

28.113

1.830.422

450.952

TOTAL

17

Import
Florini v.a.

N. G. V. Gologan, Cercetãri asupra trecutului comerþului românesc din Braºov, Braºov, 1928, p. 32.
Al. Bãrbat, Fabrica de hârtie de la Zãrneºti 1852–1872, în „Studii ºi materiale. Istorie“, IV, 1962, p. 204 ºi 217.
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B

OBIECTE INDUSTRIALE

1

Articole medicale ºi de parfumerie

5.100

15.387

2

Produse chimice

1.120

4.997

3

Vopsele

51.638

2.480

4

Gume, rãºinuri, ulei pentru utilizãri tehnice

2.325

200

5

Materiale de legat

1.958

–––

6

Minerale

204

233

7

Pietre preþioase, perle naturale, metale nobile

6.070

–––

8

Metale nenobile, brute ºi semi-prelucrate

200

96.032

9

Produse brute: lânã, piei, blãnuri etc.

1.556.740

244.217

10

Fire

164.844

2.753

11

Fabricate

20.091

1.969.330

12

Obiecte literare ºi artistice

2.458

10.021

TOTAL

1.812.748

2.345.650

TOTAL GENERAL

3.643.170

2.796.602

Sursa: E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, Sibiu, 1857, pag. 291–294.

Trebuie subliniat însã cã Braºovul se baza pe articularea, încã din veacurile trecute, a unui
intens comerþ de tranzit, orientat cu precãdere spre exteriorul arcului carpatic, încât, din acest punct
de vedere, „aria de atracþie“ a acestui centru se extinde pe un spaþiu larg dincolo de munþi, fapt
demonstrat de numeroasele firme deþinute de braºoveni în oraºe precum Bucureºti, Brãila, Galaþi,
Târgoviºte etc. În condiþiile unui ritm lent, dar sigur al decãderii comerþului de intermediere, se trece
la plasarea capitalurilor în producþie, ceea ce reflectã un fenomen cert de modernizare ºi de
pãtrundere a relaþiilor concurenþiale de piaþã ºi în acele regiuni care erau odinioarã debuºee ale
comerþului de intermediere. Al doilea fenomen este legat de schimbarea rutelor comerciale de la
Braºov la Galaþi ºi Brãila, în condiþiile deschiderii navigaþiei vaselor cu abur pe Dunãre. El se reflectã
ºi în scãderea, în decurs de 20 de ani, cu 50% a firmelor româneºti specializate pe comerþul de
intermediere (de la 103 la 56) ºi în o creºtere de peste patru ori a firmelor axate pe comerþul local (de
la 20 la 95).19
Nu în ultimul rând, Braºovul dispunea de o viaþã socialã intensã susþinutã de bunãstarea
negustorilor. În 1869 lua fiinþã prima ºcoalã comercialã la nivelul Transilvaniei, aproape simultan cu
19
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Adressenbuch der vorzüglichen Handels-und Gewerbsleute in der Walachei, Moldau und Bulgarien, Druck von Johann
Gött, Kronstadt, 1858, 37 p.; vezi ºi Al. Bãrbat, Dezvoltarea ºi decãderea ultimei grupãri de negustori de intermediere ai
Braºovului în secolul XIX, în „Studii. Revistã de istorie“, XVI, 1963, p. 934.
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întemeierea Asociaþiunii pentru sprijinirea învãþãceilor ºi sodalilor români conduse de protopopul
Bartolomeu Baiulescu.20
O altã zonã la fel de restrânsã, dar de un mare dinamism, dominatã din punctul de vedere
etnic de saºi, a fost ceea ce s-a numit pânã în 1876 Pãmântul regesc, dominat urban de oraºul Sibiu,
al treilea ca mãrime, dupã Braºov ºi Cluj, având 15.315 locuitori la 1850, respectiv, 21.435 loc. la
185721. Aria de atracþie a acestui oraº se concentra în mare parte asupra satelor din Mãrginime:
Sãliºte (4.422 loc. la 1857), Rãºinari (5.695 loc.), Tiliºca (2.406 loc.), Poiana Sibiului (3.823 loc.),
Orlat (1.649 loc.), Sadu (1.626 loc.).22 Erau importante centre rurale orientate în principal spre
creºterea animalelor ºi spre practicarea unui comerþ intens de animale cu România, comerþ a cãrui
ultimã etapã de înflorire se consumã în timpul derulãrii convenþiei vamale cu România
(1875–1885)23. Aceste localitãþi au avut privilegiul de a fi legate de cãi de comunicaþie cu Sibiul,
tinzând multe dintre ele spre un statut de aºezãri urbane, însã, dupã cum vom vedea, transformãrile
economice din anii 1850–1875 vor schimba direcþia acestei evoluþii ca urmare a unui complex de
factori, între care lipsa accesului la reþeaua de cale feratã ºi marginalizarea zonei de cãtre politicile
economice guvernamentale le vor menþine la stadiul de aºezãri rurale. Se constatã în aceastã perioadã
o reorientare spre produsele forestiere ºi spre materialele de construcþii (piatra) ca rezultat al
schimbãrilor economice ºi mai ales al concurenþei.24 Din acest punct de vedere, zona Mãrginimii
Sibiului prezintã un caz aparte, interesant de urmãrit în privinþa raporturilor pe care procesul de
modernizare economicã le creeazã la nivelul interacþiunii dintre sat ºi oraº.
Cea de a ºasea zonã o constituia nord-estul Transilvaniei, având ca principal centru urban
de atracþie oraºul Bistriþa, grupând pe de o parte satele de pe Valea Bârgãului, iar pe de altã parte,
Nãsãudul, ce grupa satele foste grãnicereºti de pe Valea Ilvei ºi Sãlãuþa pânã la graniþa cu Bucovina
ºi, respectiv, Maramureºul. O zonã care cunoscuse o dinamicã aparte în privinþa modernizãrii în
timpul existenþei regimentelor de graniþã (pânã la 1851), dar care, în noile cadre ale modernizãrii ºi
industrializãrii, va cunoaºte un ritm de dezvoltare mult mai ponderat ºi, implicit, un grad de
urbanizare scãzut. Însuºi oraºul Bistriþa cunoaºte ritmuri de creºtere demograficã sub media marilor
oraºe: 5.214 loc. în 1850; 6.690 în 1857; 7.212 în 1869.25
Desigur cã împãrþirea sus-amintitã este mai degrabã o ipotezã de lucru, dar cu suficiente
argumente în realitatea economicã a vremii. Se impune o cercetare de amãnunt în aceastã direcþie
care sã ia o serie de indicatori ºi sã-i analizeze, în mãsura în care sursele o permit, sub aspect cantitativ
ºi care pot fi în mãsurã sã susþinã modelul propus de noi. Dacã, pentru intervalul 1850–1875, când în
Transilvania sunt create precondiþiile necesare industrializãrii ºi creºterii economice susþinute
(self-sustained growth), acest sistem a continuat sã funcþioneze fãrã mari diferenþe faþã de deceniile
anterioare, pânã spre anii 1890, ulterior, pe mãsura avansului societãþii industriale ºi al
comunicaþiilor, acest sistem de relaþii la nivelul micro-regiunilor economice cunoaºte o restructurare.
Se instituie numeroase noi tipuri de articulaþii ale relaþiei dintre sat ºi oraº, unele general valabile,
altele specifice realitãþilor locale induse de noua ambianþã economicã.
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C. Lacea, Braºovul între anii 1871–1878, în „Þara Bârsei“, II, Braºov, 1930, p. 145–156.
Recensãmântul din 1850. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj, 1996; Recensãmântul din 1857. Transilvania, ed.
a II-a, coord. Traian Rotaru, Cluj, 1997; A Magyar Korona Országaiban népszámlálás eredményei a hasznas házi Állatok
kimutatásával egyûtt, Pest, 1870.
Ibidem.
I. Haºeganu, Mãrginenii în viaþa economicã a Transilvaniei ºi Vechiului Regat, Braºov, 1941.
V. Pãcalã, Monografia comunei Rãºinari, Sibiu, 1915, p. 318.
Vezi nota 21.
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În fine, în loc de încheiere, ne punem întrebarea în ce mãsurã aceastã reþea de relaþii
economice care a funcþionat în veacul al XIX-lea mai pãstreazã ºi azi unele coordonate. Se pare cã,
într-o anumitã mãsurã, da. Sã ne gândim la aºa-numitele regiuni de dezvoltare economicã propuse în
perspectiva integrãrii europene a României, care funcþioneazã deocamdatã doar pe hârtie, dar care
vor trebui sã funcþioneze ºi în practicã. Credem cã o analizã aprofundatã de istorie economicã
realizatã în cadrul mai sus-propus poate dezvãlui concluzii istorice interesante, care sã ghideze
într-un fel strategiile de dezvoltare elaborate la nivel regional, deoarece experienþa istoricã trecutã,
chiar dacã s-a desfãºurat într-o cu totul altã ambianþã, poate fi utilã ºi azi, fie ºi pentru simplul fapt cã
istoria economicã este un fel de laborator unde se valideazã sau se infirmã teoriile economice adesea
prea tranºante.
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Ana-Maria ROMAN-NEGOI, Cristinel-Ioan ROMAN-NEGOI
RADU TEMPEA – ISTORIA SFINTEI BISERICI A ªCHEILOR BRAªOVULUI
OPÞIUNI DE ANALIZÃ A TEXTULUI1

Diversificarea continuã a metodologiei ºi tehnicilor de cercetare ºi analizare a câmpului
istoriografic, sesizabilã în ultimii ani, a permis cercetãtorului fixarea de obiective îndrãzneþe:
desprinderea de noi concluzii, recuperarea sau cristalizarea unor noi optici asupra unui spaþiu, unui
timp sau a unei probleme istorice. Astfel, dimensiunile ºi complexitatea reclamate de epoci precum
Iluminismul, spre exemplu, au putut putut fi descifrate sau reinterpretate de pe poziþii noi, cu ajutorul
unui instrumentar ºtiinþific pe care cercetãtorul de azi îl are la îndemânã. Tendinþa tot mai evidentã de
investigare a unor astfel de intervale în durata lor lungã este impunerea efortului colectiv de
cercetare, cu un grad mai ridicat de acoperire a surselor unei epoci supuse analizei.
Investigarea unei perioade pornind de la textele epocii, de la cuvinte, a devenit o metodã
frecvent folositã pentru înþelegerea atmosferei în care s-a gândit ºi s-a creat. Un exemplu concret de
astfel de text relevant pentru cristalizarea culturii ºi gândirii politice româneºti moderne din
Transilvania pe care s-a aplicat o cercetare de acest tip l-a constituit lucrarea lui Radu Tempea, Istoria
sfintei biserici a ªcheilor Braºovului. Acest exerciþiu de analizã a textului a însemnat o încercare prin
care s-a urmãrit aflarea unui rãspuns la întrebãrile legate de modernitatea lumii transilvãnene la
sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea. În egalã mãsurã, acest tip de
cercetare se constituie într-o invitaþie adresatã tuturor celor interesaþi de a se apropia de realitãþile
secolelor trecute printr-o scanare realizatã la nivelul limbajului.
Istoria sfintei biserici a ªcheilor Braºovului a lui Radu Tempea prezintã sub formã de anale
întâmplãrile bisericii româneºti ºi ale capilor ei din anul întemeierii, 1484, ºi pânã în anul 1742, anul
morþii autorului. Punctele de vedere ale istoricilor ºi literaþilor care s-au ocupat de aceastã lucrare
au ajuns la un acord în problema izvoarelor folosite pentru redactarea cronicii: pentru perioada
anilor 1484–1659 a fost folositã vechea cronicã a protopopului Vasile (azi pierdutã, textul care se
pãstreazã este în limba germanã), singura cronicã în limba românã disponibilã la acea vreme ºi pe
care Radu Tempea a transcris-o aproape în întregime. Pentru intervalul 1659–1742 deja se merge
mai ales pe presupunerea unor izvoare, cele mai multe culese din documentele ce se aflau în arhiva
bisericii: hrisoave, izvoade, pomelnice. Lucrarea a cunoscut douã ediþii: cea din anul 1899, sub
semnãtura lui Sterie Stinghe, pe care acesta a scos-o în calitate de filolog, nefiind preocupat
decât de transcrierea textului, ºi cea din anul 1969, sub îngrijirea lui Octavian ªchiau ºi a Liviei
Bot. În cadrul acestei ultime ediþii transcrierea textului s-a fãcut dupã sistemul de redare
interpretativã, respectându-se particularitãþile limbii textului. Ediþia beneficiazã de un amplu studiu
introductiv ºi de un glosar de sfârºit care îºi propune sã explice unele cuvinte cunoscute azi mai puþin,
sau diferite mult ca formã de rostirea lor de acum. Asupra cronicii lui Radu Tempea s-au oprit în
egalã mãsurã istorici ºi filologi: Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu, Ioan Lupaº, Candid Muºlea,

1

Radu Tempea, Istoria sfintei besereci a ªcheilor Braºovului, Ediþie îngrijitã, studiu introductiv, indice de nume, glosar,
note de Octavian ªchiau ºi Livia Bot, Editura pentru literaturã, Bucureºti, 1969.
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Ioachim Crãciun2, fiecare încercând o sondare de pe poziþia ºi cu instrumentarul specific propriului
domeniu de investigaþie – istorie, respectiv, filologie –, neexistând o tentaþie a interdisciplinaritãþii.
Istoria lui Radu Tempea este o scriere-document cu care s-a lucrat în cadrul unui
proiect mai amplu de cercetare interdisciplinarã – de semanticã politicã iluministã în Transilvania în
secolele XVII–XIX3 – ce a urmãrit dinamica gândirii politice la românii, maghiarii ºi saºii din
Transilvania în segmentul cronologic menþionat. Expunerea narativã se întemeiazã pe o dublã
tradiþie: cea oralã ºi cea a documentelor istorice pãstrate în arhiva bisericii, formând astfel o verigã de
legãturã între istoriografia simplã, cronicãreascã ºi istoriografia documentatã, specificã vârstei
Luminilor. Însemnãrile de fapte ºi atitudinea cronicarului faþã de ele constituie un izvor preþios
pentru prima jumãtate a secolului al XVIII-lea.4 Acþiunile românilor braºoveni, în special
surprinderea reacþiilor faþã de momentul Unirii cu Biserica Romei sau faþã de dependenþa de
conducerea sãseascã a cetãþii, reprezintã dovezi directe ale gândirii ºi practicii caracteristice
segmentului românesc ortodox.
Ca metodã de lucru s-a optat pentru o analizã cantitativã, plecând de la importanþa
unitãþii lexicale a cuvântului ºi a rolului acestuia în construirea unui anumit tip de discurs. Întreg
secolul al XVIII-lea reprezintã o epocã în care simpla traducere ºi deci uzitare a unui termen sau
preferinþa pentru un anumit segment terminologic poate vorbi despre frecventarea unui anumit
orizont cultural al celui care-l folosea, de racordarea sa la anumite tendinþe ºi direcþii ideologice ale
secolului.5 O astfel de analizã este capabilã sã demonstreze pentru orice epocã cã gândirea, fie ea
empiricã sau speculativã, este dependentã de limbaj, cã limbajul ºi cunoaºterea se aflã într-o strânsã ºi
riguroasã legãturã.6
Limba de redactare a lucrãrii este o limbã vie, popularã, utilizatã în spectrul ei larg,
ce lasã sã transparã efortul unei exprimãri clare, concise. În fraza lui Radu Tempea se simte influenþa
stilului cãrþilor bisericeºti, pe deplin explicabilã dacã ne raportãm la formaþia autorului ºi la
conþinutul lucrãrii. Forþa ºi valoarea cronicii lui Radu Tempea rezidã în limba ei, limba româneascã
veche, comunã ºi textelor vechi moldovene sau muntene.7 Tema lucrãrii a determinat o selecþie
atentã, operatã pe un limbaj confesional, construit pe termeni cu referire strictã la cadrul ecleziastic
al vremii, majoritatea de origine slavonã: denominãri ale instituþiilor ºi purtãtorilor de funcþii în
ierarhia ecleziasticã (beserecã, popã, preot, protopop, mitropolit, episcop), denominãri privind
practica religioasã (acatist, ceaslov, obcinã, hram, cazanie). Discutarea unui anumit tip de subiect
determinã selectarea limbajului, astfel momentul prezentãrii reacþiilor românilor braºoveni faþã
de Unirea cu Biserica Romei a determinat utilizarea unor noi denominãri din sfera confesionalã:
unit, unire (unie), catolic (o singurã menþiune în toatã lucrarea), papistaº, catolicesc (3 menþiuni în
2
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6

7
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Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul XVIII; Candid C. Muºlea, O dinastie de preoþi ºi protopopi. Radu
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întreaga lucrare).8 Aspectul popular al limbii este cel preponderent, evidenþiindu-se atât din
construcþiile gramaticale, cât mai ales din lexic. Prezenþa neologismelor nu este mare, având în
vedere pãstrarea liniei tradiþionale a limbii vechi, dar cele care sunt prezintã un interes deosebit prin
forma lexicalã în care se resimte atât influenþa limbii latine, cât ºi a celei greceºti venite prin filiera
cãrþilor de slujbã. Aproape toate neologismele sunt utilizate într-o formã deosebitã de cea de azi ºi
unele cu sens diferit: comision (comisie), conferenþie, a conformului (a confirma), decretum,
deliberatum (hotãrâre), gubernat (guvernator), memorial (memoriu), a proteºtelui (a protesta)9.
Prezenþa cuvintelor de origine slavonã în limba literarã a epocii este o dovadã mai mult decât evidentã
a conservãrii tradiþiei, ca semn distinctiv al identitãþii ortodoxe. Unul dintre aspectele esenþiale ale
cronicii lui Radu Tempea îl constituie prezenþa cuvintelor cu sens arhaic ºi popular – aºezãmânt
(înþelegere), biruinþã (stãpânire), dajde, deres, zavistie, volnicie –, semn al stadiului de dezvoltare a
limbii române de la începutul secolului al XVIII-lea ºi al efortului autorului de redactare a unei
lucrãri uºor de înþeles pentru destinatarii ei.
Sondarea textului lui Radu Tempea la nivelul limbajului reflectã continuitatea
culturii transilvãnene în care s-au amestecat influenþe orientale ºi occidentale, în legãturã cu care
istoricii culturii ºi literaturii române (ne referim la Nicolae Iorga) sugereazã, pentru aceastã vreme, un
gol, trecând direct la momentul ªcolii Ardelene. Prezenþa dialogului, includerea versurilor în text
sugereazã din partea autorului un efort vizibil pentru depãºirea monotoniei stilului cronicãresc, efort
ce conferã textului culoare ºi care plaseazã lucrarea pe o poziþie importantã în istoria literaturii
române vechi, în apropierea marilor cronici româneºti semnate de Grigore Ureche, Miron Costin,
Radu Popescu sau Constantin Cantacuzino.10 Conþinutul lexical a reprezentat în cadrul analizei cel
mai vizibil element care este în mãsurã sã dea o identitate proprie, specificã fiecãrui tip de discurs ºi
sã vorbeascã despre felul cum au luat naºtere formulele elaborate, explicite, în istoriografia românã
modernã.11 Este o analizã din interior care poate oferi multiple posibilitãþi pentru sondarea unei
scriituri: raportarea unui text al epocii ºi a particularitãþilor sale faþã de alte texte contemporane,
raportarea la discursul istoric al timpului prin interogarea sensului atribuit în epocã termenilor.
Sondarea textului a relevat în ce mãsurã putem vorbi de o cristalizare în direcþia preocupãrilor
naþionale, dacã putem vorbi de o încercare de deplasare dinspre confesional spre naþional într-o
lucrare de istorie a bisericii. Termenii urmãriþi au fost neam (9 menþiuni în text ºi toate cu sens etnic),
þarã (70 de menþiuni care indicã o entitate distinctã, nu un spaþiu vãzut ca o unitate, Þara
Româneascã, Þara Munteneascã, Þara Ardealului), limbã (4 menþiuni), termen care nu cunoaºte
accepþiunea de factor distinctiv al identitãþii româneºti, accepþie pe care o vom regãsi abia un secol
mai târziu la Petru Maior. Avem de-a face, pentru începutul secolului al XVIII-lea, cu menþinerea
unui caracter pur constatativ al identitãþii, ideea de unitate fiind raportatã în primul rând la unitatea de
credinþã, în cazul de faþã, credinþa ortodoxã. S-a încercat de asemenea o urmãrire a prezenþei
termenilor-emblemã pentru ideologia ºi practica iluminismului timpuriu: luminare (termen folosit în
accepþiunea de îndreptare spiritualã prin bisericã), a lumina (2 menþiuni), luminat (16 menþiuni),
luminã (2 menþiuni), omenie (o singurã menþiune în text), omeneºte (nici o menþiune). Sunt rezultate
care ne determinã sã nu putem vorbi încã de o deschidere spre cultura occidentalã la reprezentanþii
8
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Pompiliu Teodor, Laura Stanciu, Iacob Mârza, op. cit., p. 88.
Radu Tempea, op. cit., p. 46.
Ibidem, p. 47.
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acestui segment românesc considerat elitar, ci mai degrabã de o conservare a tradiþiei ºi spiritualitãþii
ortodoxe ce are în spatele sãu o culturã de sorginte orientalã, vãzutã ca factor distinctiv ºi ca punct de
rezistenþã în faþa provocãrilor unei culturi diferite. Textul cu care s-a lucrat lasã sã transparã un
început încã timid de instituire lexicalã a politicului în gândirea ºi practica româneascã din
Transilvania epocii preiluministe. Existã o terminologie uzitatã pentru istoria statului: crai, domn,
domnie, împãrat, denominãri care vin sã lãmureascã cadrele ºi particularitãþile politice care
condiþioneazã desfãºurarea vieþii sociale în teritoriu. Prezenþa lexicului de origine latinã, fie cã este
vorba de un împrumut neologic sau de o actualizare a unui lexic latinesc de circulaþie regionalã, este
semnul distinct al unei noi orientãri în privinþa modelului cultural care va evolua pe toatã durata
secolului al XVIII-lea.12
Analiza lucrãrii lui Radu Tempea a reprezentat o componentã a proiectului „Semanticã
politicã iluministã în Transilvania (sec. XVII–XIX)“, care ºi-a propus reconstituirea cadrelor unor
epoci pornind de la laboratoarele redacþionale ale creaþiilor, dovezi directe ale gândirii ºi practicii
politice în segmentul cronologic menþionat. Rezultatele analizei textului lui Radu Tempea trebuie
privite prin relaþionarea cu rezultatele obþinute din investigarea celorlalte texte reprezentative pentru
preiluminismul ºi iluminismul din Transilvania. Aceastã relaþionare este în mãsurã sã ofere imaginea
evoluþiei, a pragurilor de trecere de la preiluminism la iluminism, de la un model cultural oriental
cãtre unul occidental.
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Aurelian ARMÃªELU
GENEALOGIA FAMILIEI NICOLAU ÎNTOCMITÃ DE
AUREL A. MUREªIANU LA 27 NOIEMBRIE 1935
Genealogia, ca ºtiinþã ce studiazã „naºterea ºi evoluþia neamurilor ºi a familiilor, înrudirile
care se stabilesc între persoanele unei epoci date, precum ºi rolul pe care aceste înrudiri îl joacã în
desfãºurarea unor evenimente istorice“1, reprezintã un instrument deosebit de util pentru istorie prin
datele pe care le pune la îndemâna cercetãtorului, cu rezonanþe în sfera socialului, politicii ºi culturii
unei societãþi la un moment dat sau într-o anumitã perioadã de timp.
În România au existat preocupãri genealogice încã din cancelariile medievale, când se
cercetau actele de proprietate înfãþiºate de diverºi beneficiari. În domeniul studiilor genealogice
s-au remarcat în acest sens Dimitrie Cantemir (1673–1723), prin însemnãrile pe care le-a fãcut
despre boierimea moldoveanã, ºi banul Mihai Cantacuzino (1723–1793), care a alcãtuit în jurul
anului 1787 Genealogia Cantacuzinilor2, publicatã abia în 1884 de Cezar Bolliac; Octav George
Lecca (1881–1957), cu lucrarea Familiile boiereºti române, istorie ºi genealogie (dupã izvoare
autentice), Bucureºti, 1899 ºi Familiile boiereºti române. Seria I-a. Genealogia a 100 de case din
Þara Româneascã ºi Moldova, Bucureºti, 1911; de asemenea, Nicolae Iorga (1871–1940). În
Transilvania s-a remarcat Ion Puºcariu (1824–1911), prin adunarea unui bogat material arhivistic
referitor la vechile familii nobiliare româneºti din Þara Fãgãraºului, autor al lucrãrilor Date
istorice despre familiile nobile române (partea I, Sibiu, 1892; partea a II-a, Sibiu, 1895) ºi
Fragmente istorice despre boierii din Þara Fãgãraºului dimpreunã cu documente istorice, I–IV,
1904–1907. Bazele ºtiinþifice ale genealogiei pe tãrâm românesc au fost puse de ªtefan Dimitrie
Grecianu (1825–1908), autorul lucrãrii Genealogiile documentate ale familiilor boiereºti (3 vol.,
Bucureºti, 1913–1916).
Drumul o datã deschis a fost urmat de mari erudiþi, printre care putem enumera: Ioan C.
Filitti (1879–1945; cu Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureºti, 1919), Gh. Ghibãnescu
(1864–1936; cu Originea Huºilor, Bârlad, 1887), George D. Florescu (1893–1976; cu Boierii
mãrgineni din secolele XV ºi XVI. Studiu genealogic, Vãlenii de Munte, 1930), Marcel Romanescu
(1897–1955; cu Albizii ºi Paleologii. Studiu genealogic cuprinzând neamurile Doamnei Maria din
Mangup, în „Hrisovul“, 1943), Sever Zotta3 (1874–1943; fondatorul primei noastre reviste de
specialitate, Arhiva genealogicã, 1912–1913), Gheorghe Bezviconi (1910–1966; cu studii de
genealogie a boierimii moldovene – Boierimea Moldovei dintre Prut ºi Nistru, Bucureºti,
1941–1943), gen. Radu Rosetti (1877–1949; cu Despre originea ºi transformãrile clasei
stãpânitoare din Moldova, Bucureºti, 1906) etc. (*** Enciclopedia istoriografiei româneºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978).
Încheiem aici incursiunea în ceea ce priveºte cercetarea din domeniul genealogiei, nu fãrã a
aminti însã înfiinþarea în 1970, la Bucureºti, a Comisiei de Heraldicã, Genealogie ºi Sigilografie, în
cadrul Institutului de Istorie ,,Nicolae Iorga“. Cercetãtorii români au fost prezenþi la Congresele
1
2
3

Dicþionarul ºtiinþelor speciale ale istoriei, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1982, p. 126.
O istorie de familie, valoroasã prin documentele reproduse ºi prin informaþiile bogate, care îi conferã uneori caracter de
cronicã.
Dupã opinia sa, genealogia trebuia sã fie un auxiliar al istoriei, „un mijloc de cercetare a istoriei sociale“, a tuturor claselor
din trecutul nostru, nu numai al boierimii – vezi în Enciclopedia istoriografiei româneºti.
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internaþionale de ºtiinþe genealogice ºi heraldice (Liège, 1972, München, 1974, Londra, 1976,
Madrid, 1982, Helsinki, 1984, Lisabona, 1986 º.a.).4
Despre vechea ºi distinsa familie braºoveanã NICOLAU, care avea sã numere în rândurile
sale oameni de seamã ai trecutului nostru, promovatori ai culturii oraºului Braºov, cât ºi promotori ai
economiei acestuia, avea sã scrie cu entuziasm istoricul Aurel A. Mureºianu (descendent, la rându-i,
din aceastã ilustrã familie) în lucrãrile sale, îndeosebi în articolul Contribuþie la istoria vechei familii
braºovene a Nicolaeºtilor, publicat în „Þara Bârsei“, 1931, nr. 4, p. 314–334.
Câþiva ani mai târziu, respectiv în anul 1935, avea sã-ºi întregeascã opera prin realizarea
unui arbore genealogic (care, dupã cunoºtinþa noastrã, nu a fost publicat) ce urmãreºte, pe parcursul a
2 veacuri ºi 8 generaþii, familia Nicolau, axându-se în special pe ramura lui Radu Nicolau.
În unele cazuri, Mureºianu indicã sursele de informaþii care au stat la baza elaborãrii
arborelui genealogic.
Prezentãm, în cele ce urmeazã, sub formã de listã, arborele genealogic (vezi anexa –
D.J.A.N. Braºov, Colecþia de documente a Bibliotecii Astra, Donaþia Dogariu, doc. 13) descris de
Aurel A. Mureºianu, folosind, ca metodã, principiul clasificãrii zecimale. Am reprodus forma
originalã a textului, inclusiv inadvertenþele care apar pe parcurs în privinþa numelor, dar ne-am
permis introducerea unor semne de punctuaþie, pentru a facilita lectura.
Notele de subsol – aferente arborelui genealogic – sunt extrase din lucrarea Contribuþie la
istoria vechei familii braºovene a Nicolaeºtilor, menþionatã mai sus.
Generaþia I
1. Radul Duma: Amintit mai întâi în anul 1723 ca „gociman ºi jurat al bisericii Sft. Nicolae“
din Braºov – Scheiu, în care calitate este trimis în anii urmãtori, dimpreunã cu GHEORGHE HÂRS ºi
ENACHE STAMA, în mai multe deputaþiuni la domnii principatelor române ºi la episcopii sârbeºti.
Întemeietorul ramurilor DUMA ºi DUMOVICI. Tatãl namesnicului Braºovului, DIMITRIE DUMA,
decedat pe la 1740.
2. NICOLA DUMA-FÃGÃRÃªANUL5: Poreclit ºi „DUTCA“. Soþia: Jupâneasã ZAMFIRA
DUTCULEASA (decedatã în 16 martie 1762). Venit în anul 1709 din „Pãrþile Turceºti“6. Aºezat mai întâiu
la Fãgãraº unde, probabil, se ºi cãsãtori. În anul 1722 se mutã cu familia la Braºov, cumpãrând casã ºi
grãdinã în uliþa „Ecaterinei“ („Furcoaiei“), în vecinãtatea caselor principilor Brâncoveanu. Decedat înainte
de 1730.
3. DUMA: dintr-un ram al familiei care primi nobleþã austriacã. În anul 1734 „Inspector de
vamã în Sibiu“. „Mantinspector“ von DUMA; vezi Doc. No7 din 1734 al Arghivelor oraºului Braºov.
4. IANACHE DUMA: Amintit în anul 1744 ca membru al „Companiei Grecilor“ din Sibiu
(N. Iorga: Scrisori ºi inscripþii ardelene, vol. II, Bucureºti, 1906). Tot din familia aceasta era ºi
4
5

6
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Adina Berciu-Drãghicescu, Arhivistica ºi Documentaristica, lucrare publicatã pe internet la adresa http://www. unibuc.
ro/eBooks/istorie/arhivistica/ 11capVI. Htm.
Numele originar al familiei fusese Duma, dar în urma obiceiului acelor timpuri ea primi ºi alte porecle, între cari ºi pe aceea
de Dutcã, nume sub care o întâlnim mai ales în documentele româneºti ºi sub care fii lui Nicola Duma-Fãgãrãºanul sunt
cunoscuþi ºi la Braºov. În anul 1723 apare pentru întâiaºi datã (în registrele de dajdie ale Braºovului) între locuitorii uliþei
„Ecaterinei“, în vecinãtatea casei „voevodale“ (a Brâncovenilor) ºi Nicola Fãgãrãºanu (Fogaraschan), poreclit astfel dupã
oraºul din care venise ºi dupã numele de familie al soþiei sale Zamfira Fãgãrãºanu (înruditã ºi cu strãvechea familie
fãgãrãºanã a Vineþienilor (Mone de Veneþia), totdeauna cu numele Dutculeasa.
Ex terris turcicis.
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DIMA-FÃGÃRÃªANUL, poreclit ºi „DIMA DUTCÃ“, care apare la Braºov în anul 1740 [Vezi o
scrisoare a acestuia în N. Iorga, Scrisori ºi inscripþii, vol. I]
Generaþia a II-a
2. 1. ZAHARIA NICOLAU, 1721–1795, cãsãtorit cu Ecaterina7, fiica gocimanului Radul
Pricop.
Proprietarii casei braºovene de import ºi export „ZAHARIA et NICOLA
NICOLAU“, care, dupã „tabella“ statisticã întocmitã din ordinul guvernului Transilvaniei în 20 iunie
1769 de cãtre Magistratul Braºovului, avea legãturi comerciale cu Viena ºi Triest, precum ºi cu Þara
Turceascã. Fraþii Zaharia ºi Nicolae Nicolau sunt amintiþi ºi în firmanul împãrãtesc din anul 1763 al
sultanului turcesc dat ambasadorului Austriei, baronul Pinklern. Oameni de mare influenþã în
treburile ºcolare ºi bisericeºti ale Românilor Braºovului, fraþii Zaharia ºi Nicola Nicolau, cari duceau
case mari ºi primitoare, au fost unii din cei mai de seamã promovatori ai culturii poporului nostru din
acest oraº.
2. 2. NICOLA NICOLAU8, 1723–25 Ian. 1802, cãsãtorit cu Paraschiva, fiica lui Hagi
Dumitrul Ciurcu, decedatã la 1824.
2. 3. RADU NICOLAU, cãsãtorit cu Docsandra. Vezi testamentul olograf al lui Zaharia
Nicolau din 3 Sept. 1794 (Ar. Braºov. IV E. 1) ºi „Þara Bârsei“, 1932, p. 223.
Iatã una dintre inadvertenþe: în arborele prezentat apare numitul RADU NICOLAU, care nu
este menþionat de autor anterior în scrierile sale, copiii acestuia (respectiv, Dumitrache, Nicola,
Simeon, Anastasia, Zaharia ºi Gheorghe) figurând în literatura de specialitate ca fiind copiii lui
Nicola, nãscuþi din cãsãtoria acestuia cu Paraschiva, fiica lui Hagi Dumitrul Ciurcul.9
Generaþia a III-a
2. 1. 1. N[I]COLA, nãscut 1763, decedat 1837, cãs[ãtorit] în 6 oct. 1790 cu Paraschiva
ªandru Hagi ªandru, din fruntaºa familie braºoveanã, ctitorã a douã biserici româneºti din Þara Bârsei;
se scria NICOLAE ZAHARIA, spre a se deosebi de vãrul sãu cu acelaºi nume, Nicolae, fiul lui Nicola
Nicolau.
2. 1. 2. MARIA, cãs[ãtoritã] în 1786 cu Nicolae, fiul lui Hagi Rãuþ, ºeful unei însemnate case
de comerþ braºovene. Cãsãtoria a 2-a cu Dumitru Dima, ctitor al bisericii Sf. Treimi din Braºov Cetate.
7
8

9

Sorã cu Hagi Radul Pricop ºi cu „Hagica Stana“, prima soþie a fruntaºului staroste de neguþãtori Hagi Gavrilã Hriste.
Cel din urmã, adicã Nicola Nicolau „este nãs cut chiar la Braºov“. Urmând moda greceascã ºi ruseascã de pe atunci,
fraþii Zaharia ºi Nicola Fãgãrãºanu începurã a-ºi zice ºi a se scrie Nicolau, adecã „fii lui Nicola“ (ca Teodoru-Teodorovici,
Dimitriu-Dimitrievici, Ioannu-Ioanovici etc.). În registrele bisericei Sf. Nicolae ei apar când cu numele de Dutcã, când cu
numele Nicolau.
Mult mai mult s-au distins însã în viaþa culturalã ºi bisericeascã a Românilor braºoveni fiii lui Nicola sau Nicoliþa
Nicolau, cum i se zicea în familie: Dumitru, Nicolae, Simeon, Zaharia ºi Gheorghe, nãscuþi din cãsãtoria acestuia cu
Paraschiva, fiica lui Hagi Dumitrul Ciurcul (cel bãtrân), din fruntaºa familie româneascã cu acest nume aºezatã la
începutul veacului al 18-lea la Braºov.
Fiii lui N. Nicolau au continuat la început afacerile tatãlui lor sub firma „Fii lui Nicola Nicolau“ (Nicola Nicolaus’ Söhne).
Ei au fost decenii de-a rândul conducãtorii vrednici ai Românilor braºoveni, ºi epitropii conºtiincioºi ai vechei, marei ºi
bogatei lor biserici. Dumitru N. Nicolau a fost cãsãtorit cu Anastasia I. Boghici, sora cunoscuþilor filantropi braºoveni ºi
sprijinitori ai literaturii naþionale, fraþii Constantin ºi loan Boghici, iar fii sãi au fost fruntaºii braºoveni Ion ºi Nicolae
(Nicoliþa) Dimitropolu, nume pe care ºi-l însuºirã pentru a se putea deosebi de numãroºii Nicolai de atunci. Ion este
strãbunul regretatului avocat ºi fruntaº Vasile M. Dimitropol, fost prefect, senator ºi deputat la Târgoviºte ºi Bucureºti ºi
al d-lui Locot: Colonel ªtefan Dimitropol.
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2. 1. 3. ZAMFIRA, 1767, cãs[ãtoritã] în 21 Mai 1788 cu Ioan Ioanovici, fratele
arhimandritului mãnãstirei Bezdinului ºi episcop al Aradului, Nestor Ioanovici (1764–1838).
2. 1. 4. ECATERINA, n[ãscutã] 1770, cãs[ãtoritã] în 18 Mai 1788 cu Hagi Dimitrie
Botescul (Cununatã de episcopul Ghedeon Nichitici).
2. 1. 5. ZAHARIA, n[ãscut] 1772, decedat în 1827. Se scria: ZAHARIA ZAHARIU.
Cãs[ãtorit] în 2 Nov. 1802 cu Ecaterina, fiica lui Mihail Alexovici.
2. 1. 6. GHEORGHE, n[ãscut] 1774. Fãrã descendenþi.
2. 3. 1. DUMITRACHE, n[ãscut] 1760, cãs[ãtorit] cu Anastasia, fiica lui Ioan Boghici ºi
sora nobilului Const. Boghici.
2. 3. 2. NICOLA, n[ãscut] 1762, decedat 1837, cãs[ãtorit] în 19 ian. 1791 cu Ecaterina, fiica
lui Enea Cristu, „Arhon birãul“ Companiei Greceºti din Braºov.
2. 3. 3. SIMEON, n[ãscut] 1765, decedat 24 august 1824, cãs[ãtorit] în 3 mai 1797 cu Ecaterina,
fiica lui Petru Alexandru (Hagi ªandru) „represenztaus ºi jurat al bisericii Sf. Nicolae“ din Braºov.
2. 3. 4. ANASTASIA, cãs[ãtoritã] în 4 nov. 1772 cu Panã Cernovodeanu.
2. 3. 5. ZAHARIA, n[ãscut] 1767; Soþia: „Maria din Bucureºti“. Fiii lui s-au stabilit la
Ploieºti. ªef actual al familiei: ªtefan Nicolau, C. med (sic!) la Iaºi, Prof. univ. în Bucureºti.
2. 3. 6. GHEORGHE, n[ãscut] 1770, decedat în 1851, cãs[ãtorit] în 7 sept. 1802 cu Maria,
fiica lui Radu Leca „reprezentant ºi jurat al bisericii Sf. Nicolae“.
Generaþia a IV-a
2. 1. 1. 1. DUMITRIE, nãscut 1792, mort copil.
2. 1. 1. 2. ZAHARIA, nãscut 1797, decedat 1822.
2. 1. 2. 1. ZAHARIA, din prima cãsãtorie, cu Nicola zis Hagi Rãuþ, „ofiþer în armata ruseascã
sub numele: Zaharia Nicolaievici Ravici“. În 1811 „Baruisens Batallions – Major“ în Cherson.
2. 3. 1. 1. ION (ENACHE) DIMITROPOL, n[ãscut] 1786, decedat 1868. ªi-a luat,
dimpreunã cu fratele sãu, numele DIMITROPOL (ceea ce în greceºte însemneazã: Fiul lui Dumitru),
pentru a se deosebi de ceilalþi Nicolau, înrudiþi sau streini. Cãsãtorit cu LUXIÞA, fiica clucerului
Iordache Niculescu din Câmpina.
2. 3. 1. 2. NICOLIÞÃ DIMITRIPOL, n[ãscut] 1797, dec[edat] 1872, comisionar de mãrfi
la Vama Timiºului. A lãsat fundaþiunea „Nicolaiana“.
2. 3. 2. 1. NICOLAE, n[ãscut] 1794, de la 1828 dascãl de l[imba] româneascã, greceascã ºi
nemþeascã la ªcoala Sf. Nicolae.
2. 3. 2. 2. IRINA, cãs[ãtoritã] în oct. 1823 cu Eustatie Papp, prof. apoi avocat la Braºov.
2. 3. 3. 1. DIMITRIE10, 1798–1824, cãs[ãtorit] în 8 februarie 1817 cu Maria Pãuna, fiica
primului ctitor al bisericii din Cetate, Ioan Cepescul, membru în Consiliul comunal al Braºovului etc.
10
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Numele sãu îl întâlnim în fruntea tuturor întreprinderilor naþionale ale Românilor la mijlocul veacului trecut, ºi care a
sprijinit pe lângã toate acestea, la învãþãturã o mulþime de tineri sãraci români. Dimitrie Nicolau, care a fost ºi unul dintre
primii consilieri comunali români ai Braºovului, a apãrat cu energie pe Români, nu numai în anii turburi 1848–1849, dar
ºi mai târziu, în aºa numita epocã constituþionalã, când a luptat ºi pentru pãstrarea autonomiei Ardealului.
Dimitrie S. Nicolau s’a ocupat mai cu seamã cu cultivarea moºiei sale de la Stupini ºi a altor moºii luate în arendã sau
primite zãlog pentru împrumuturi însemnate date magnaþilor ungureºti. El a fost ºi unul dintre primii petroliºti români ºi
întemeietorul, împreunã cu fiul sãu Constantin, al primei rafinãrii de petrol din Ardeal. Soþia sa Maria, nãscutã I.
Cepescul este cunoscuta întemeietoare ºi prezidentã a Reuniunei Femeilor Române, cea mai veche asociaþie de femei
române din cuprinsul României de astãzi. Fiica sa Sevastia, soþia pedagogului, publicistului ºi luptãtorului naþional
Iacob Mureºianu (1812–1887), membru onorar al Academiei Române, a fost una dintre puþinele românce din Ardeal
decorate de Domnitorul României cu crucea „Elisabeta“, pentru meritele câºtigate în decursul rãzboiului independenþei.
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2. 3. 3. 2. ELENA, n[ãscutã] 1803, decedatã în 1848, cãsãtoritã în 28 Mai 1822 cu Alex
Azdeioglu din Constantinopol, stabilit în Þara Româneascã.
2. 3. 3. 3. IULIANA, necãsãtoritã, decedatã în 1886.
2. 3. 3. 4. GHEORGHE, cãs[ãtorit] în 18 febr. 1840 cu Luiza, fiica lui Ioan Radu Leca,
epitrop ºi curator al bis[ericii] Sf. Nicolae.
2. 3. 6. 1. DUMITRU, 1804–1873, cãsãtorit cu Eufrosina Munteanu.
2. 3. 6. 2. PARASCHIVA, n[ãscutã] 1813, cãs[ãtoritã] în 25 ian. 1831 cu Florea D. Iuga de
Bacia. Fiica ei, Zoe, a fost soþia marelui filantrop braºovean Dim. Ianciovici.
2. 3. 6. 3. GHEORGHE, 1815–1889, necãsãtorit.
2. 3. 6. 4. ECATERINA, n[ãscutã] 1819, cãs[ãtoritã] în 31 oct. 1838 cu Gheorghe Marinovici,
din Reghinul Sãsesc, descendentul marelui filantrop Marinovici, ziditorul bisericii române din Reghin (de
la sfârºitul sec. al 18-lea).
2. 3. 6. 5. ANASTASIA, cãsãt[oritã] 1) Anastasie Constantin, ºi 2) inspectorul Damian SD.
Datcu, preºedinte al ºcoalelor din Blaj.
Generaþia a V-a
2. 3. 1. 1. 1. POLIXENA, cãs[ãtoritã] cu Nicolae, boernaº ºi fost magistrat în Câmpina.
2. 3. 1. 1. 2. MIHAIL, stabilit la Câmpina, apoi la Târgoviºte, cãsãtorit cu Sultana, fiica lui
Anastasescu ºi a Tudoriþei din neamul boierilor Balaoriu din Ploieºti, decedat la Bucureºti.
2. 3. 1. 1. 3. ION (ENACHE), fost „speditor“ la Vama Timiºului în tovãrãºie cu Dimitrie
Cepescu. A lãsat fundaþiunea „Nicolaianã“.
2. 3. 2. 1. 1. CALIOPI
2. 3. 3. 1. 1. CONSTANTIN, n[ãscut] 1810, dec[edat] 1906, cãs[ãtorit] cu Maria D.
Cepescul; întemeietorul ºi proprietarul primei fabrici (rafinãrii) de petrol din Ardeal.
2. 3. 3. 1. 2. ELENA, n[ãscutã] 1823, dec[edatã] 1902, cãs[ãtoritã] în 1839 cu Gheorghe,
fiul marelui filantrop braºovean Gh. Ioan (1770–1855).
2. 3. 3. 1. 3. SEVASTIA, 1824–1879, cãs[ãtoritã] în 1840 cu Iacob Mureºianu
(1812–1887), profesor ºi director al Gazetei Transilvaniei. Membru onorar al Academiei Române.
2. 3. 3. 4. 1. ELISABETA, cãs[ãtoritã] 11 oct. 1864 cu S. Dobreanu.
2. 3. 6. 1. 1. MARIA, n[ãscutã] 1866, cãs[ãtoritã] în 1883 cu Dr. Alexandru Ceuºeanu.
2. 3. 6. 1. 2. NICOLAE, necãsãtorit.
2. 3. 6. 1. 3. AGAPIA, cãsãtoritã cu un Trombiþaº (din familia nemþeascã).
2. 3. 6. 5. 1. CORNELIA DATCU, 1869–1918, cãs[ãtoritã] în 1881 cu Eugen Marianovici,
mare proprietar în Reghinul Sãsesc.
Generaþia a VI-a
2. 3. 1. 1. 1. 1. EUGENIA, cãs[ãtoritã] cu Vasile Arion, din vechea ºi nobila familie, licenþiat
în drept la Paris. Magistrat.
2. 3. 1. 1. 1. 2. ALEXANDRU, L[icenþiat] în medicinã, fãrã urmaºi.
2. 3. 1. 1. 2. 1. VASILE Dimitropol, om politic, fost prefect, deputat ºi senator în Târgoviºte
ºi Bucureºti, decedat în 1928, fãrã urmaºi.
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2. 3. 1. 1. 2. 2. NICOLAE, L[icenþiat] în medicinã de la facultatea din Paris, decedat în 1910,
fãrã descendenþi.
2. 3. 1. 1. 2. 3. ION, agricultor, cãsãtorit cu Alexandrina, fiica lui I. Negreanu, proprietar ºi
fost primar al oraºului Slatina.
2. 3. 3. 1. 1. 1. ECATERINA (Catinca), vãduva fostului preºedinte al „Astrei“, membru al
Academiei ºi Senator, Andrei Bârseanu (decedat în 1922). Actualã preºedinte a Soc. Ocrotirii
Orfanilor de rãzboiu din Ardeal (Secþie Sibiu).
2. 3. 3. 1. 3. 1. AUREL MUREªIANU, 1847–1909.
2. 3. 6. 1. 1. 1. ALEXANDRU CEUªANU (sic), L[icenþiat] în drept privat, fost deputat etc.
în Reghin. Cãs[ãtorit] cu Bohãþiel din Cluj/1930.
Generaþia a VII-a
2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. ANA, cãs[ãtoritã] cu ing. N. Constantin, de la CFR.
2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. CONSTANTIN, inginer agronom, n[ãscut] 1887, decedat 1928, fãrã
urmaºi.
2. 3. 1. 1. 2. 3. 2. ªTEFAN, lt. col. Comandantul Reg[imentului] de Cãlãraºi din Ploeºti, fost
în escorta regalã. Cãsãtorit cu Elena, fiica marelui proprietar ºi dezertat Pantelie Marinescu ºi nepoata
ministrului plenipotenþiar Penescu.
2. 3. 1. 1. 2. 3. 3. ELENA, cãs[ãtoritã] cu colonelul M. Motos din Vaslui.
2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. GHEORGHE, n[ãscut] 1890, d[ecedat] 1911.
2. 3. 3. 1. 3. 1. 1. AUREL A. MUREªIANU, n[ãscut] 15 iulie 1889.
Generaþia a VIII-a
2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ELEONORA, cãs[ãtoritã] cu Mihail Arion, fiul generalului de cavalerie
Arion Brown.
2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. EDUARD, n[ãscut] 1917.
În cele ce urmeazã, pe baza arborelui genealogic sus-menþionat, vom prezenta o statisticã
întocmitã pe generaþii, din care rezultã anii extremi între care putem încadra generaþia, numãrul de
membri, numele acestora ºi descendenþa lor.
Indicativul din cadrul generaþiilor, format din succesiuni de litere verzale, este constituit din
iniþialele prenumelui antecesorilor celor prezentaþi, astfel încât numãrul caracterelor constituie ºi
numãrul generaþiei la care ne referim. Am pornit la drum considerând ca strãmoº comun al primei
generaþii un ipotetic Duma, pe care l-am reprezentat cu indicativul D. Pentru generaþia a II-a,
indicativul DN provine prin adãugarea particulei N, ce semnificã numele celui ce avea sã stea la baza
alcãtuirii arborelui genealogic, ºi anume Nicola Duma-Fãgãrãºanul. Cu litere aldine am marcat
membrii familiei cu urmaºi în schemã.
Urmãrind aceastã logicã, putem deduce, spre exemplu, ramura lui Aurel A. Mureºianu.
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Aurel A. Mureºianu (1889–1950), fiul lui DNRSDSA – Aurel Mureºianu (1847–1909), fiul
lui DNRSDS – Sevastia (1824–1879), fiica lui DNRSD – Dimitrie (1798–1824), fiul lui DNRS –
Simeon (1765–1824), fiul lui DNR – Radu Nicolau, fiul lui DN – Nicola Duma-Fãgãrãºanul.
• Generaþia I – 4 membri/1709–1762:
D: Radu Duma, NICOLA DUMA-FÃGÃRÃªANUL, Duma, Ianache Duma
• Generaþia II – 3 membri/1721–1802:
DN: ZAHARIA NICOLAU, 1721–1795; Nicola Nicolau, 1723–1802; RADU NICOLAU
• Generaþia III – 12 membri/1760–1851:
DNZ: Nicola, 1763–1837; Maria, 1786–18___; Zamfira, 1767–18___; Ecaterina, 1770 /
18___; Zaharia, 1772–1827; Gheorghe, 1774
DNR: Dumitrache, 1760–18___; Nicola, 1762–1837; Simeon, 1765–1824; Anastasia;
Zaharia, 1767–18___; Gheorghe, 1770–1851
• Generaþia IV – 16 membri/1786–1889:
DNZN: Dumitrie, 1792; Zaharia, 1797–1822
DNZM: Zaharia
DNRD: Ion Enache Dimitropol, 1786–1868; Nicoliþã Dimitropol, 1797–1872;
DNRN: Nicolae, 1794–1828; Irina
DNRS: Dimitrie, 1798–1824; Elena, 1803–1848; Iuliana18__–1886; Gheorghe,
DNRG: Dumitru, 1804–1873; Paraschiva, 1813–18__; Gheorghe, 1815–1889; Ecaterina,
1819– ___; Anastasia
• Generaþia V – 11 membri/1810–1918:
DNRDI: Polixena; Mihail; Ion (Enache)
DNRNN: Caliopi
DNRSD – Constantin, 1810–1906; Elena, 1823–1902; Sevastia, 1824–1879
DNRSG – Elisabeta
DNRGD – Maria, 1866–__; Nicolae, Agapia
DNRGA – Cornelia Datcu, 1869–1918
• Generaþia VI – 8 membri/1847–1928:
DNRDIP – Eugenia; Alexandru
DNRDIM – Vasile Dimitropol, —1928; Nicolae, —1910; Ion
DNRSDC – Ecaterina
DNRSDS – Aurel Mureºianu, 1847–1909
DNRGDM – Alexandru Ceuºanu
• Generaþia VII – 6 membri/1887–1950:
DNRDIPE – Ana
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DNRDIMI – Constantin, 1887–1928; ªtefan; Elena; Gheorghe, 1890–1911
DNRSDSA – Aurel A. Mureºianu, 1889–1950
• Generaþia VIII – 2 membri 1917– :
DNRDIPEA – Eleonora
DNRDIMIC – Eduard, 1917–
Relativ recent, în anul 1998, în editura Clusium avea sã aparã cartea lui Sextil Puºcariu,
Spiþa unui neam din Ardeal, îngrijitã de Magdalena Vulpe, care prezintã, prin liste genealogice
descrise amãnunþit ºi explicate, neamul Puºcãreºtilor, ºi, în paralel, familiile Ciurcu ºi Nica. Prin
înrudire cu familia Ciurcu apar periodic ºi membri ai familiei Nicolau. Prezentãm în final un extras
din acest volum, referitor la membrii familiei Nicolau.

Ascendentul

E III 11

E IV 37

Generaþia

Numele

Observaþii

III

11 Ciurcu

Paraschiva

= Nicola NICOLAU DUMA, negustor în Braºov,
n. 1723, m. 1801

IV

37 NICOLAU

Dumitru

Negustor Braºov, = Anastasia Boghici

V

38

„

Nicola

n. 1762, m. 1836, negustor Braºov, autor ºi
profesor, = Ecaterina Hristu

39

„

Simeon

n. 1765, m. 1824, negustor Braºov,
= Ecaterina Petru Alexandru

40

„

Zaharie

n. 1767, m. 24. 09. 1927, negustor,
= Maria Mimi din Bucureºti

41

„

Gheorghe

n. 1770, m. 1851, negustor, = Maria Radu Lecca

42

„

Anastasia

= Panã E. Cernovodeanu

Ion (Ienache)

n. 1786, m. 1868, agricultor, = Luxiþa Niculescu
din Câmpina, speditor Vama Timiºului

Nicolae (Niculiþã)

Speditor Vama Timiºului

Nicolae

Negustor ºi profesor Braºov

Irina

= Eustatie Pop, profesor ºi avocat Braºov

28 Dimitropol
29

E IV 38

Prenumele

V

„

30 Nicolau
31

„

E IV 39

V

30 Nicolau

Dimitrie

n. 1798, moºier la Stupini ºi petrolist, = Maria
Pãuna I. Cepescu

E V 28

VI

33 Dimitropol

Mihail

Agricultor Câmpina = Sultana Anastasescu

Polixenia

= Nicolae Chiriþoiu din Câmpina

34
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E V 32

E VI 35

E VI 36

VI

VII

VII

35 Nicolau

Constantin

n. 1820, m. 1906, petrolist = Ecaterina
(Catinciþa) Cepescu

36

„

Elena

= Gheorghe Ioan

37

„

Sevastia

n. 1824, m. 1879 = 1840 Iacob MUREªIANU,
director liceu, director „Gazeta Transilvaniei”,
membru onorific al Academiei Române

Ecaterina

n. 1861, = Andrei Bârseanu, profesor, membru al
Academiei Române

67 Nicolau
68

„

copil

–

69

„

copil

–

Ioan

Maria

n. 1841, m. 1937, = 8. 02. 1854 Luca de Pruncul
din Bucovina

„

Elena (Linica)

= (1) Gheorghe Petranu, profesor Braºov, = (2)
dr. Boltres

„

Victoria

= Gh. Orghidan, negustor Braºov
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CORESPONDENÞA LUI AUREL MUREªIANU CU FAMILIA SA
PÃSTRATÃ ÎN ARHIVA MUREªENILOR
ANII DE ÎNCEPUT: 1864–1877 (I)1
Personalitatea lui Aurel Mureºianu (1847–1909) a fost fãcutã cunoscutã opiniei publice
româneºti prin câteva lucrãri cu caracter mono-/biografic2. Cu toate cã perioada pe care ne-am propus
sã o analizãm este cunoscutã în liniile ei importante (perioada studiilor la Blaj, Viena, perioada
practicii avocaþiale la Viena, colaborarea cu F. Schuselka etc.), tipul de filtru interpretativ la care au
fost supuse scrisorile vizate a dus la pierderea din vedere a trãsãturilor de caracter, adicã a
determinantelor profilului psihologic ale personajului istoric. Prin publicarea integralã a scrisorilor ºi
telegramelor adresate de tânãrul braºovean familiei sale (pãrinþi, unchi), considerãm cã punem bazele
reconstituirii cât mai veridice a celui care a fost Aurel Mureºianu.

Documentele supuse cercetãrii se ordoneazã cronologic astfel:
1
2
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Din raþiuni editoriale vom da publicitãþii doar primele 20 de scrisori.
Din bibliografia dedicatã lui Aurel Mureºianu amintim doar câteva titluri: Valeriu Braniºte, Amintiri din închisoare,
Bucureºti, 1972, p. 317–320; Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, Sibiu, 1944, p. 125–134; Augustin Bunea, Dr. Aurel
Mureºianu, Braºov, 1909; Sanda-Maria Buta, Dr. Aurel Mureºianu ºi miºcarea memorandistã, Braºov, 2000; Ioan
Georgescu, Aurel Mureºianu, Bucureºti, 1938; Emil Micu, Aurel Mureºianu ºi Memorandul. Contribuþiuni la istoricul
Memorandului, Braºov, 1942; Iosif Pervain, Din polemica lui I. Slavici cu Aurel Mureºianu ºi G. Bariþ, în „Studia
Universitatis Babeº-Bolyai“, seria Phil., 1963, p. 93–102.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1864, 23 octombrie – Blaj, cãtre un vãr, 6603
1866, 29 aprilie – Viena, cãtre tatã, 4178
1866, 5 iunie – Viena, cãtre tatã, incomplet, 4208
1866, 21 iulie – Viena, cãtre tatã, 4179
1866, 23 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4180
1867, ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4181
1867, 6 februarie – Viena, cãtre mamã, 4183
1867, 18/6 (sic) august – Brunn, cãtre mamã, 4256
1867, 10 august – Brunn, cãtre tatã, 4182
1867, 2 octombrie – Brunn, cãtre mamã, 4257
1868, 11 martie – Viena, cãtre mamã, 4258
1869, martie – Viena, telegramã, cãtre tatã, 4207
1870, 1 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4184
1870, 3 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4185
1870, 6 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4186
1870, 6 decembrie – Viena, cãtre unchiul Costi, 4270
1870, 7 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4187
1870, 9 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4259
1870, 28; 30 ºi 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4189
1871, 14 februarie – Viena, cãtre tatã, 4188
1871, 25 martie – Viena, cãtre tatã, 4190
1871, 11 aprilie – Viena, cãtre mamã, 4260
1872, 20 iunie – Viena, cãtre tatã, 4191
1872, 22 iulie – Viena, cãtre tatã, 4192
1872, 10 august – Viena, cãtre tatã, 4193
1872, 8 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4194
1873, 7 aprilie – Bucureºti, cãtre unchiul Costi, 4269
1873, 5 iulie – Viena, cãtre tatã, 4195
1873, 29 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4196
1873, 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4197
1874, Vinerea Mare – Viena, cãtre mamã, 4261
1874, 10 aprilie – Viena, cãtre bunic, 4271
1875, 5 ianuarie – Viena, cãtre mamã, 4262
1875, 2 aprilie – Viena, cãtre tatã, 4263
1875, 30 mai – Viena, cãtre mamã, 4198
1875, 16 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4199
1875, 30 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4200
1875, 8 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4201
1876, 16/28 mai – Bucureºti, cãtre mamã, 4264
1876, 30 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4202
1876, 2 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4265
1876, 15 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4203
1876, 20 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4202
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44.
45.
46.
47.

1877, 25 ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4205
1877, 31 ianuarie – Gries, cãtre mamã, 4266
1877, 14 februarie – Gries bei Bogen, cãtre tatã, 4268
1877, 28 martie – Gries, cãtre pãrinþi, 4267

Din: Blaj – 1, Viena – 35 scrisori, Viena – 3 telegrame, Brunn – 3, Bucureºti – 2, Gries – 3.
Destinatar: tatãl – 27, mama – 13, ambii pãrinþi – 1, unchiul Costi – 4, vãrul din Blaj – 1, bunicul – 1.
Total: 47 documente3.
Printre concluziile care se evidenþiazã în urma studiului documentelor se impun atenþiei
câteva. Corespondenþa, întinsã pe perioada a 13 ani, indicã o medie de 4–5 scrisori pe an. Ca
frecvenþã a destinatarului se remarcã majoritar tatãl, cu 27 de scrisori, urmat de mamã, cu 13. Aceastã
distribuire este una naturalã, indicând un respect filial corespunzãtor sacrificiilor fãcute de tatã, Iacob
Mureºianu (1812–1887), de a-ºi întreþine fiul la studii în strãinãtate. Dragostea purtatã mamei este
evidentã în grija avutã de fiu de a-i adresa scrisori exclusiv, deºi este limpede cã ºi scrisorile adresate
tatãlui sunt citite de aceasta (Sevastia Mureºianu, n. Nicolau). Interesant este ºi modul în care tânãrul
Aurel îºi onoreazã unchiul (Costi Nicolau) ºi bunicul, contribuabili la asigurarea traiului sãu decent.
Între evenimentele mai importante care punctueazã aceastã corespondenþã amintim: prima
scrisoare a lui Aurel Mureºianu din Arhiva Mureºenilor datând din anul 1864; descrierea
momentelor de panicã din Viena, în timpul rãzboiului austro-prusac, din anul 1866; sentimentele
încercate de români la aflarea semnãrii pactului dualist din anul 1867, oscilând între mobilizare la
luptã împotriva noii situaþii ºi disperare pentru lipsa de perspective a cauzei naþionale; crahul
financiar al fratelui Iancu Mureºianu (1841–?) din anul 1870, cifrat la circa 50.000 de florini,
dezastru în care a fost implicatã ºi familia rãmasã la Braºov, mai ales datoritã dispariþiei sumei de
2000 de florini aparþinând organizaþiei studenþilor români de la Viena; primul contact al lui Aurel
Mureºianu cu capitala României, Bucureºti, petrecut în anul 1873; lupta între sentimentul datoriei ºi
opþiunea personalã de viaþã, petrecutã în anul 1877, când familia i-a solicitat sã renunþe la cariera
juridicã din Viena ºi sã preia afacerile familiei, inclusiv (sau mai ales) editarea „Gazetei
Transilvaniei“; descrieri de-a dreptul lirice, provocate de momentele petrecute în scurtele concedii
sau vacanþe în Austria (scrisorile de la Brunn ºi Gries bei Bogen) º.a.
Normele de publicare pe care le-am adoptat prevãd transcrierea textului original, fãrã
adaptare la limbajul contemporan (pentru a pãstra savoarea limbii secolului al XIX-lea); transcrierile
vor fi precedate de scurte rezumate; traducerile din limbile folosite în corespondenþã (germanã,
latinã, maghiarã) vor fi fãcute la subsolul paginii.
În încheiere ne exprimãm speranþa ca editarea acestei corespondenþe sã foloseascã la
realizarea unei mari monografii dedicate personalitãþii lui Aurel Mureºianu, lucrare de anvergurã, pe
mãsura celui care condus peste 30 de ani „Gazeta Transilvaniei“.
*

*

*

1.
3
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Menþionãm cã documentele care, în original, erau în limba germanã au fost transcrise ºi traduse de domnul Gernot
Nussbächer, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat.
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Scrisoare adresatã vãrului George, fiul lui Andrei Mureºanu. Descrie momentul ajungerii
la Blaj, începutul studiilor liceale. Despre o vizitã la Alba-Iulia.
Blasiu în 23 Oct. c. n. 1864.
Stimate Vere!
Nu sciu ce vei fi cugetatu cã mai de dou luni decându sumu în Blasiu nu þi amu
scrisu neceodatã. Deaba înse numai la finea lui Septembre ne poturamu muta ºi noi în cuartirulu
nostru care se aflã dupã cum vei fi auzitu, în Seminariu sau mai bine zisu, în Seminariu sau mai bine
în Gymnasiu în o chilia calugareascã! De aici apoi ponã acum nu mau iertatu împregiurãrile de a
scrie, decâtu numai lalamen. Cãrãuºiulu cu care am venitu dela Sibiiu ne a lãsatu în ªeica ºi de acolo
am trebuitu se ne luamu altulu, pe care lam ºi gãsitu îndatã cu unu Lasu cu 4 cai, ca vai de ei ºi cu unu
caru cu bracinariu am pusu feru în elu ºi abia am venitu în opidulu acesta românu.
Dnu Canonicu Mihály ne a invitatu la sine ponã vom cãpãta vreunu cuartiru la care
am ºi ºiezutu mai dou septameni.
Atâta numai îmi pare bine cã am potutu dobândi unu cuartiru în care se potu urma
studieloru mele în pace ºi în linisce calugareasca! În zilele aceste amu fostu în Baligradu alias Alba
Julia unde am petrecutu mai dou zile întregi. Neamu întâlnitu cu Nichita Ignatu ºi cu Margineanu la
Sânta Peteróia cum îi zicu hotelului aceluia vestitu de acolo. Ignatu te salutã mau întrebatu ia ce mai
faci? Cum te mai afli? Eamu spusu cã fórte bine ºi credu, cã nu mei fi înºielatu.
Sã erþi, cãci trebue se grãbescu ºi poºtea pleacã peste 1/4 ora.
Apropos. Îmi scrie bãtrânu cã mi-a trãmisu prein Dta unu pachetu, te rogu selu dai
cuiva se mi lu aducã.
Noutãþi pe aici, nu suntu.
Eri. La a sositu adi demaneatia. Mane ºi poimane sfinþi la popi.
Amu creditu cã în fine þi-ai „ …“4 altu feliu ºi vreai se te însori!
Eu me bucuru ºiþi dorescu una, care întru adeveru se împlineascã datoria ºi
destinulu unei femei adicã seþi îndulceascã vieaþia ºi seþi noiuredie necadiurile! Asemeanea ºi lu D.
Flurianu (Fluvianu?) care încã nu vrea se remana îndãrãptu.
Salutându pe toþi românii adeveraþi dein Sabiiu ºi pe Dta ca unu de aceia
sãrutându-te remanu alu Dtale iubitoriu ºi stimatoriu
Aureliu
Arhiva Mureºenilor, Doc. 6.603, dos. 600, 4 file, original.

2.
4

Indescifrabil.
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Despre greutatea studiilor care îl preocupã într-atât încât nu are timp de corespondenþã.
Viena 29 Aprilie c.n. 1866
Scumpulu Meu Pãrinte!
Am tãcutu ºi póte am tãcutu prea multu! Dar sum în buna speranþia, cã mei vei
scusa. Causa principala a fostu studiulu, care m-a ocupatu. ªi unu studia de vieaþia înaintea mea nu
este „flóre de mãru“, ci este o putere dieéascã, pre care numai prin tãria o poþi desvolta, cãci tãria este
condiþiunea fundamentalã a poterei, ea décã o întrebuinþiedi devine potere.
La întrebarea ce mi-o faci, cã „cum merge cu studiulu?“ sum în puseþiune aþi respunde cu
aclusulu aºteptatu. Iancu a plecatu în puþine dile va fi în mediuloculu Dvóstrã, io nu voiu poté fi atâtu
de fericitu – da ca acéstã hârtiuþia se vorbeascã în loculu meu. La celelalte întrebãri voiu respunde
câtu de curundu, cãci pre lengã o datorie capitalã nu este onorificu a uita ºi de altele póte într-o
privinþia totu atâtu de însemnate!
Serutu mâna iubite Tatã, fiþi fericiþi fiþi sãnãtoºi, fiþi mulþiumiþi ºi nu uitaþi de alu Dvóstrã
prea plecatu Aureliu.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.178, dos. 592, original, 1 filã.5
3.
Scrisoare incompletã. Prima epistolã trimisã din perioada studiilor la Viena, în care se fac
referiri la Principele Carol al României.
Viena, 5 iunie, 1866
Iubitul meu Tatã!
Nota Dvoastrã din 18 Maiu c. n. an. Dnului 1866 în care trãim, scrisã de cel din
urmã ºi subsemnatã de mama am primit-o cu plãcere. Deºi urãsc stilul diplomatic în corespondenþele
private ca Napoleon din 15 totuºi nu am putut ca sã nu râd bine ºi gras vãzând ºi cetind acea hârtie,
care poartã dedesupt moaºtele mamii. Ar fi poate la rândul meu ca sã rãspund ºi eu cu o asemenea
notã, însã voiu sã-mi pãstrez din timp. Numai atâta þin de bine a Vã aminti cã epitetul de bãtãios ºi
aventurier deocamdatã nu-l pot primi, deºi astãzi rolul Românilor cu principele lor cu tot6 se zice a fi
aventurios. La urmã nu ar fi rãu când respectivul secretar ar cãpãta ordin de a se convoca la ceea ce se
cuvine când se compune o asemenea patentã – cel puþin o hârtie mai bunã ºi nu pe 1/2 coalã tot, cã nici
5
6
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Documentul are ºi sigiliu, fãcând parte din colecþia „Sigilii“, poziþia 190.
„Tânãrul principe Carol, ales prin plebiscitul de la zece Maiu 1866 pe tronul României: Austria care era în ajunul
rãzboiului ei cu Prusia a fost împotriva aºezãrii pe tronul României a unui principe susþinut de Bismarck. De aici
calificativul de aventurã, dat acestui fapt de cãtre lumea politicã austriacã. La trecerea în ascuns a principelui Carol prin
Viena, Aurel Mureºianu avu prilej a-l cunoaºte ºi a-l saluta în numele tinerimei române, principele fiind însoþit ºi de
bãrbatul de stat al României Vasile Boerescu, vechiu colaborator al Gazetei Transilvaniei, cãruia tatãl lui Aurel Mureºianu
îi înlesnise printr-un împrumut studiul în strãinãtate (Boerescu îl îmbrãþiºã foarte emoþionat în modul cel mai cordial)“.
Notã a celui care a transcris fragmentul din scrisoarea originalã, fiul lui Aurel Mureºianu, Aurel A. Mureºianu
(1889–1950), istoric ºi publicist braºovean.

Corespondenþa lui Aurel Mureºianu cu familia sa

acele rânduri rãu scrise ºi greºite sã nu le pot ceti. N. B. (nota bene) eram ocupat cu niºte scrieri la
primirea numitei note. Dacii e vorba de 2 (…7)
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.208, dos. 592, 1 filã, original (?)
4.
Chestiuni financiare. Despre vizita lui Deák Ferenc la Viena, pregãtiri pentru realizarea
acordului dualist. Se plânge de absenþa unui lider român pe mãsura celor maghiari. Despre
imaginea nefavorabilã a românilor în opinia publicã internaþionalã. Despre situaþia din Viena în
timpul rãzboiului austro-prusac. Situaþia este agitatã. Despre riscul încorporãrii sale în armatã, risc
puþin probabil datoritã situaþiei ºcolare ºi a vârstei lui Aurel Mureºianu. Despre situaþia ºcolarã ºi
despre relatãri pentru „Gazeta Transilvaniei“.
Wiena 21 Iuliu 1866
Iubitulu Meu Tata!
Tocma în momentulu acesta (1 ora) priimescu depeºia ce mio ai trãmisu. 50 de
óre întregi ia trebuitu pana a ajunsu în manile mele precandu 5 minute iar fi fostu destulu. Se vede
catu de tare suntu ocupate droturile de corespondentie ºi cu deosebire din partea regimului. Se
asecurã cã Deák a fostui în dilele aceste eri, alaltaeri la Viena, a avutu audienti ºi nu se va întórce
fãrã resultatu óreºicare. Ei bine! Póte Ungurii se capete tóte, multe décã nu chiar tóte. Ce facu
romanii? Unde este barbatulu loru în giurulu cãruia se se grupeze ºi care se represinte voinþia loru
cumu o face Deák pentru Unguri. Óre sangele romaniloru ce curge ºiróie póte mai multu ca celu
unguru în resboie – se curge în zadaru?!! Aceste suntu întrebãrile ce unu patriotu adeveratu, unu
romanu se întrebe semenii sei – trebuie se ºi le ponã. Spitalurile Vienei suntu pline de rãniþi romani
ºi de alte naþionalitãþi, ei sufere greu, cei de acasã suferã ºi mai greu ºi ce se întâmplã cu aceste
suferinþie se nu fie în [za]daru?
Este cã oamenii se ocupã cu istoria lui Cola Rienzi ºi cu declarãri cã nu vor se scie
de fondulu ªincaianu s.c.l. cându întrebarea cea mai ardietóre de vieaþia – este de a se resolva?! Me
oprescu nu voiu se mai continuezu – nu sciu décã lecsiconului din Tiérã séu celu de aici trebuie mai
înainte compusu – cred cã sa fãcutu priectu de cãtrã D - G. B. ca sã se publice articoli în foi strãine
s.c.l. în favoarea romaniloru – ei bine ce se aflã strãinii? Cã romanii suntu ticãloºi, împrãsciaþi în
trupu ºi idei, sau neci unu corpu centrale, neci mãcar fóia din Braºiovu centrala fuse tienutã – cum era
mai multu încã înainte de a se face acelu fondu Sinc.[aianu] nefericitu?! Póte cã acei mari romani
ascépta ca streinii sei scótã din glodu precându ei rãtãcescu fãrã pãstoriu ca oile lui Dzieu?! Déca nu
se conoscu ei, décã ei nu se îndreaptã unii pe alþii décã foile loru nu suntu susuþienute, ca sã le pótã fi
de adeveratu îndreptariu – atunci Dzieu scie, cine s-a îndura astãzi pentru denºii, cându tótã lumea are
dreptulu a face cu necazurile ei însãºi ºi n-are cându a se ocupa cu altele a altora!!! Nu sciu cum potu
vorbi unii ómeni aºia ºi cum de mai cuteazã cu reutatea ºi laºitatea loru se o acopere cu dechiarãri cã
nu vor ºi nu a voitu se scie neciodatã de una ºi de alta!!!
7
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Aºia înaintamu aºia ne ajutamu unii pre alþii ºin adeveru, cei mai bunu lucru ca se
nu voiesci a sci de nemicu se fi neutralu neci albu neci roºiu, cosmopolitu, naþionalistu pentru burtã ºi
punga ºi póte fi gloria ºi basta?!!
Io am scrisu mamei cã nu este periclu, décã vei vedé cã se apropia me voiu orienta.
Dar nu credu, io credu multu cã încã dilele aceste vor aduce armistare ºi pace cu tóte cã nu se vede
nemicu bunu în pregãtirile ce se facu, tocma acum cetescu cã unu repaosu de arme (Waffenruhe) s-a
primitu de cãtre Austria ºi Prusia pre 5 zile, cari se se fineascã Martia venitóre. ªi décã nu se face pace
apoi resboiulu nu póte se þienã multu, Viena cetate deschisã liberã, locuitorii suntu prin urmare senti.
Io cugetu cã aci suntu mai multu scutitu ca chiar acasã. De se vor împãca cu Ungurii aceºtia vor escrie
recrutãri grósnice ºi cine scie décã aºi scãpa din mânile saºiloru ºi a loru. Aci deacã Viena va fi isolatã
la o órecare ocupaþiune din partea inemicului – nemenea nu ne mai póte bântui. Am cunoscuþi,
locuiescu într-unu locu bunu – me sciu pãzi, nu mi se póte întempla nemicu. Aci recrutare nu se face
cãci le fricã de revoluþiune – în locu de recrute regulate a luatu voluntari. Apoi ºi de ar fi io totu nu aºi
veni la rându aci. Apoi suntu nãscutu în 1847. Te rogu trãmitemu îndatã pe poºta
„Legitimationsschein“ alu meu se finesce cu 2 Augustu. Preste tóte mai vine ºi aceea: Décã am
ocasiune se vedu ceva ce nu mai potu vede póte în tótã vieaþia mea, dece se nu-o întrebuinþiezu cu
atâtu mai multu cu câtu nu este pericolu?!
Décã Dta însã póte te afli însãrcinatu – voiesci se te recolezi ºi voiesci se me aibi
acasã pre unu timpu – io sum gata a lãsa tóte ºi a urma voinþiei Dtale – cãci preste tóte amórea
pãrinteascã me însufleþieºte! Ei bine aci þi-am scrisu motivele ce me reþienu, ºi încã arãtu: Colloqiu nu
am potutu pone la finea prelegeriloru cãci numai 3 dile a fostu terminalu în care a potutu ceneva
depune – cãci esamenele de statu s-au începutu fórte de vreme în anulu acesta, prin urmare mai toþi
amu remasu se colloquemu la începutulu anului venitoriu dupã cumu nea provocatu ºi profesorii
respectivi. Io dar acumu numai frequentationis testimonium þi potu trãmite, ºi acela nu lu potu pãnã
luni espedá décã nu cumva de locu, cãci mai tóte cancelariele suntu închise nu sciu décã Decanatulu
nostru va mai deschide.
Credu cã nu este aºia necesariu, dar totu me voiu strãdui alu speda, apoi Dta ai testimoniu
din Sem. I. Colloquiu acela are valóre pentru douã, cãci obiectulu se propuse în 8 óre pre septãmânã.
Indexulu lu amu suscrisu de toþi profesorii însã acela nu þi lu potu trãmite.
Aºi voi ºi din causa esameneloru se remanu aci se studiesu, aceste suntu motivele ce me
þienu. Décã doresci póte în mine vreunu ajutoriu, io sum gata se þi urmezu voiniþiei, însã ºi de voi
rãmânea credu cã de aci voiu avé destulã materia spre aþi scrie; ne aflamu în cartierulu generalu!
Te rogu scriemi îndatã – seu décã urgeazã telegrafézã. Fi încredinþiatu în “Gehutsamkeit”
alu fiului Dtale iubite Pãrinte ºi nu uita neci unu momentu alu ferici cu iubirea ºi atenþiunea ce nu
înceteazã a i-o dovedi. Dtale celu mai ascultãtoriu ºi stimatoriu
Aureliu
Am materialu – mâne espedezu vreo douã epistole pentru Gazeta. Se vorbesce prin Viena
astãdi cã regele Prusiei ar fi moritu de cholera – ceea ce mi se pare cã este o mare minciunã, cã se dice
…… Gâsce!! Adio iubite Pãrinte fii sãnãtosu ºi fericitu.
Alu Dtale Aurel
M-am grãbitu pleacã drumulu de sérã!
Pucine parale nar strica în orice casu!?
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Arhiva Mureºenilor, doc. 4.179, dos. 592, trei file, original.

5.
Scrisoare melancolicã despre îndepãrtarea de cei dragi, mai ales de mamã. Urãri de
sãrbãtorile Crãciunului.
(23/12 66)8
Scumpa mea Mamã!
Nu se póte, ca se nu-þi mai scriu odatã în anulu acesta. Mi-aºiu fi doritu o órã
fericitã, în care se te potu îmbrãþioºia, însã acea órã se pare, cã este încã departe. Ori-câtu vei âmbla ºi
ori-câtu vei cerca, aeverata mulþiumire, adeverata iubire numai la sînulu mamei o poþi afla! La sînulu
care tea crescutu ºi tea iubitu – numai acolo afli refugiu, numai acolo mângâiere. Ferice de acela, care
cându cãuta acea mângâiere o gãseºte – cãci i se deschide ºi noua lume, cãrei surîde ca floricelele
primaverei ºi lu drãgosteºte, ºi lu légãnã, ºi-a cãreia suflare este pacea. Celu ce se desparte de acea
lume frumósã ºi nevinovatã ºi se aruncã în torentele vieþei nezuindu dupã o gloria deºiértã – pace nu
mai vede, o lume nouã lu încungiura, dar ea este rece ºi strãinã, fructele ei suntu necazuri ºi suferinþie
lupte înfricoºiate, îmbrãþioºiarea ei este mórtea.
Décã ai scãpatu de acele lupte, de acea îmbrãþioºare – scãparea a fostu numai
momentanã, cãci de te întorci iar la légãnulu copilãriei tale se te arunci în braþiele iubiþiloru tei, nu afli
decâtu foi vestejite urmele unui timpu trecutu ºi fericitu ºi tãcerea mormentului, care pentru celu
remasu în vieaþia este îngrozitórea pace a singurãtãþei ºi pãrãsirei.
„Numai atunci poþi se preþiuesci valórea apei, cându nu-o mai ai“. Fericirea de-a avé o
mamã, care te iubeºte unu tatã, care te ocroteºte, este cea mai frumósã fericire pre pãmentu ºi pânã
cându o posezi nuo poþi destulu preþiui. Earã cându odatã prãpãditu de ostenélã ºi de sete te vei
întórce la isvorulu din care poþi suge noua potere ºi vieaþia – dea Ddieu ca selu afli curgendu totu aºia
de limpede ºi plãcutu ca odiniórã.
Ca Ddieu se dea acésta, ca se numi rãpeascã acelu isvoru alu vieþiei ºi mângãierei, îi
adresezu rogãrile mele fierbinþi!
Serbãtorile Nascerei Domnului anunþia ómeniloru mântuirea c-ei aºteaptã; bucuria acestora
se înnalþia în rogaþiunile loru, cãtrã pãrintele pãrinþiloru, cari ceru9 binecuventarea celui ce sa nãscutu
pentru uºiurarea suferinþieloru loru10.
Dea Ddieu, iubita mamã ºi tatã cã nu numai acuma dar de multe ori se mai simþiþi acea
bucuria, ca nu numai în anulu acesta ce vine dar încã mulþi ani se vedeþi sãnãtoºi ºi voioºi,
perdiendu-se în noianulu trecutului, se trãiþi iubiþi pãrinþi se vedeþi încã multu bine ºi se ve bucuraþi de
fii fiiloru Dvóstrã, se trãiþi ºi atunci cându vreodatã, rãnitu în lupta vieþiei voiu alerga în braþiele

8
9
10

Notã fãcutã cu creionul, ulterior originalului.
Tãiat cu o linie ºi scris cu creionul deasupra cerendu.
Idem, cu creionul este scris ominesci.
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Dvóstrã spre a afla acolo mângâierea cea adeveratã spre a recãpeta noua poteri pentru noua lupte, cãci
binecuventarea lui Ddieu!
Se me audã Atotupotintele!
Alu Dvóstrã pentru totudeuna Aureliu
Viena 23 Dec. 1866
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.180, dos. 592, original, 3 file.
6.
Despre vizita lui Ioan Raþiu la Viena. Agitaþia opiniei publice în preajma realizãrii
acordului dualist austro-ungar. Convorbire cu Raþiu. Chestiunea conducerii laice a naþiunii române
din Transilvania, ca urmare a proastei gestionãri a situaþiei politice de cãtre conducãtorii religioºi.
Viena Ianuarie 186711
Iubite Tatã!
Sum în puseþiune de aþi descoperi unele ºi altele despre cari în parte vei fi póte
instruatu ºi din alte pãrþi.
În septãmâna trecutã a sositu Dr. Raþiu aci la Viena. Luni în 31 Dec. a anului 1866
la 10 óre înainte de ameadia a avutu audienþia privatã la împeratului, a fostu primitu alu doilea îndatã
dupã audirea unui oficeru înaltu din armatã. Împeratulu ar fi primitu cu mare surprindere numerósele
subscrieri, la vreo 2 mii între cari 2 Vlãdici ect – nesmintitu cã informaþiunile Ministr. Poliþiei ºi de
statu ºi Cancel. Aulicu nu vor fi fostu identice cu cererile ºi pãrerile acelor numeroºi inteligenþi
representanþi ai opiniunei publice curatu naþionale. D. Deák þiene multu pe opiniunea publicã a
consângeniloru sei ºi acea opiniune este singurulu motoru a cererilor sale, pre care póte omului
privatu în Deak totuºi le þiene de prea mari, prea încordate.
Tel Rom. nu cutézã a se basa pre ºi a invoca prea multu opiniunea publicã,
simþiulu poporului – elu vorbesce de nesce fapte complinite ale P. mitrop. – misterióse ºi misteriulu
este umbra absolutisticã ºi despoticã facia cu unu poporu curatu în consciinþia sa naþionalã pãtrunsã
de santienia dreptului seu. A lãsa pre cineva se dórmã se fia în nesciinþia precandu coperiºiulu casei
sale a prinsu focu este unu mare pãcatu, este trãdare. Apoi décã faptele complinite sunt acele douã
adrese publicate, episto Par. Metr. ect décã suntu denunþiãrile ºi împiedecãrile infernale ce se facu
buneloru porniri atunci tremure acela cãruia-i place a se numi Sfinta Par. De blãstãmulu faptei rele de
judecata opiniunei publice nepãtate.
Fuseiu la D. Raþiu mai de multe ori ºi-mi spuse cã este mulþiumitu de convorbirea ce a avutu
cu Monarchulu – sperézã întrunu resultatu dar acela este încã fórte departe.
Totulu deocamdatã depinde dela portarea naþiunei dela Unirea ºi propãºirea elementeloru
ei. Asta este o vechia istoria. Fapta complinita a fostu în 1848 juremântulu depre Câmpulu Libertãþii
– ºi fapta complinitã va fi ori-ce miºcare, orice cerere bazatã pre voiniþia unui poporu întregu pre tãria
consciinþiei de dreptu a acelui poporu dinaintea cãroru fapte trebuie se piérã ca fumulu încercãrile
11
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machiavelistice ale unoru intrumente absolutistice, ale unoru vagabonzi plãtiþi ºi cumpãraþi.
Hierarchia besericéscã astãzi numai póte conduce pre unu poporu, care deºi încã pucinu înaintatu
totuºi a profesatu încã de sute de ani toleranþia relegiósã. Astãzi numai unu poporu prostu póte fi dusu
de nasu de cãtre Vlãdiculu seu. Salutã prin urmare de cea mai mare dovadã de înaintarea nóstrã,
emanciparea de sub mantaua cea roºia. O nefericita ideia a congresului din 61 a fostu cã a denumitu la
acelu comitetu permanentu doi presiedinti din cari unulu trage pre apusu celalaltu pre resaritu, unulu
este natiunalu, celulaltu sluga plecatã a regimului ºi mai scie D-zeu ce. Póte cã pre lângã maioritatea
globaniloru a trebuitu ca congresulu se facã asemenea.
Cine este de vinã însã cã s-a întâmplatu aºia? Slãbiþiunea ºi velleitatea partei contrarie.
Acésta décã voia ºi era destulu de energica, póte cã întotdeauna se aibã maioritatea pre partea sa.
Unulu este prea tare, celulaltu prea slabu, unde se póte apoi ca aceºtia doi se þienã balanþa séu póte se
sã fi contopeascã în conducerea naþiunalã, cându ei totodatã erau ºi apa ºi focu. Apoi ce a lucratu
acelu Comitetu permanentu décã mai tótã naþia cãsca gura cându ii vorbesci deuna asemenea
Comitetu, carele ar esista!?
Cei mai mulþi nici nu scia, décã vreodatã a esistatu vreunu asemenea Comitetu? Ce se me
mai décã însuºi I. R. me întreabã pe mine care sciu mai pucinu decâtu Dlui, câþi membri numerã acelu
Comitetu. Ei bine câþi vor fi, suntu ei de aceea aleºi, ca sã fia gata la porunca celuia seu celuia
presiedinte? Este presiedintele vodã absolutu ºi ceilalþi consilierii sei ascultãtori? ªi décã este aºia,
cându s-a mai vediutu vreodatã doi domni egalu îndreptãþiþi cu totu acelaºiu consiliu în totu acelaºi
cercu? Cându unulu este constituþionalu, celãlaltu este absolutu – pre care se lu urmezi. Denumirea
acelui Comitetu nu a potutu sã fie seriósã, nu – ci o simplã comedia naþionalã de cari se jócã adeseori,
ºi care a jocat-o ºi Congresulu.
Cãci la din contra unu asemenea Congresu ar trebui bãgatu cu Dirk/Ruck în balamucu.
Capulu celu mai secu tebuia se posédã atâta combinaþiune, încâtu se védã imposibilitatea
vieþiei ºi sustãrei unui Comitetu asemenea organisatu, necum unu juristu care se póte lãsa numai pre
ce este, iar neciodatã pre ce póte se fia.
Cându îi dai cuiva unu dreptu în mâna, nu te poþi basa pre omenia lui, ci trebuie se sci cui ºi
pentru ce lu dai! Io nu voiu se acusu Congresulu de nesciitoriu – elu trebuia se ºi cunóscã ómenii –
însã décã a fostu aºia de cum de totuºiu a comisu aºia o neghiobia?
Tactica – écã ce lipsesce Romaniloru ºi a lipsitu ºi Congresului. Combinaþiunea juridicã
care nu póte merge numai câtu þiene rasulu, prevedereea politica, ca sã zicu aºia – care este resultatulu
conchiederei din trecutu spre venitoriu, din ceia ce s-a întemplatu ºi se întemplã pre ceia ce se póte
întempla!
Fiecare momentu în vieaþia unui statu ca ºi în ceia a unei naþiuni trebuie [sã] fia medioloculu
înte trecututlu ºi venitoriulu ei. A cunósce bine trecututlu, a considera cele presente ºi a conchide aºia
spre venitoriu écã arta bunei guvernãri, conduceri. Acésta lipsesce Romaniloru, paci la din contra ci
nu póte se se aleagã unu presiedinte selu împuternicéscã sponte sua unu presiedinte nou a cãruia
trecutu politicu ºi istoricu-naþiunalu condamna orice pasu fãcutu în favórea influinþiei sale, la
conducerea naþiunalã. Acelu mare ºi puternicu voivodu popescu.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.181, doc. 592, original, 5 file.
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Referiri la chestiunea situaþiei militare a lui Aurel Mureºianu, în continuare student, deci
scutit de obligaþii. Despre o nouã legislaþie în ceea ce priveºte încorporarea studenþilor, motiv de
îngrijorare pentru familie. Refuzã sã fie carne de tun în armata austriacã, preferând sã plãteascã
scutirea de aceastã obligaþie. Despre studii. Bârfe din viaþa teatrului vienez (scandaluri cu actriþe la
modã).
Viena 6 Febr. 1867
Scumpa Mamã ºi cinstitã Sócrã mare!
Am primitu cu mare plãcere scrisóre Dtale ºi a Tati ºi m-am bucuratu aflându cã
sunteþi sãnãtoºi cu toþii ºi ve ocupaþi de unu evenimentu familiaru atâtu de îmbucurãtoriu. Dé Ceriulu
ca bucuria acésta de repetite ori se-o simþiþi dreptu resplatã a osteneleloru Dvóstrã!
Credu, cã eºti îngrigiatã pentru mine decându a eºitu legea cea nouã de recrutare, ei bine aflã
pãrerea mea despre acéstã lege. Mai întâiu ea (legea) nu trebuie se te neodihnéscã de locu, cãci dupã
cum stau lucrurile ea cu greu va póte intra în pracsã ºi activitate, mai înnainte de ce va fi primitã de
cãtre parlamentele (dietele) respective. Mandatarii poporului nu vor lãsa ca se fia periclitatã
puseþiunea inteliginþiei, aici câtu de puþinu. Deºi vom trebui cu toþii neapãratu se ne esercitamu în
manuarea armeloru ºi se facemu parte din aºia numita reserva, în Romania garda naþiunalã, în Prusia
„Landwehr“, totuºiu serviciulu nostru va trebui se fia uºiuratu tare în pace, ºi în resboiu vor trebui ca
în folosulu statului se ne cruþie, câtu se póte de multu întrebuinþiendune ca garnisóne ºi reserve.
Avantgarda vor fi militarii stãtãtori, celu puþinu aºia se cade. Prusii totu aºia au fãcutu. Deºi
Landwehr-ulu a fostu acela care a decisu resboiulu a câºtigat învingerea, totuºiu elu mai în urma a
venitu la rondu ºi nici nu a avutu pierderi aºia mari ca regimentele regulate. Studinþii prusieni intrã de
voie liberã în oºtire, servescu unu anu în care regimentu voiescu, ºi mai cu sémã în garnisónele
oraºieloru în care studiézã ºi dupã anulu acela sunt scãpaþi ºi intrã în reserva.
Aºiadar totodatã sunt soldaþi ºi studenþi, fiindule iertatu s.e. décã studiézã în Berlin se intre
în Garnisóna din Berlin. Mandatarii din Reichsrath s.c.l. nu vor puté face legi mai stricte pentru
studenþii austrieci decâtu esistã pentru cei prusieni. Apoi ce scimu noi mâne, poimâne sub cine mai
suntemu ºi ce lege vom avé – prin urmare „Nu daþi neamþiului nici unu gologanu!“. Era o mare
gugumania din partea Dvóstrã décã me plãteaþi. 1000 de fl. sunt bune parale ºi noi le putemu folosi
tocma aºia de bine ca ºi ceia, cãrora ar fi sei damu. Regimului ia trebuitu parale ºi a ºi scosu – milióne
prin legea acésta. Sa pãcãlitu mulþi ºi de frica a plãtitu ºi copii de câte 2-3 ani. Deocamdatã Austria
nu-ºi póte arma popórele ºi oºtire de unu milionu ºi 1/2 earãºi numai póte þiene, cãci n-are cu ce.
Trebuie se mulþiemeascã naþiunile ºi numai atunci legea aceea póte intra în adevãratã activitate. Décã
avem drepturi ºi libertãþi bucurosu facemu noi serviþiulu acela anualu de 5 septemâni. Astãdi, cându
lumea este plinã de lotrii, cari ºi severºescu miºieliele pre faþia eºti mai siguru cu arma în mânã. Apoi
mai suntu destule mediulóce de aºi feri pielé de tãiiºiu, ºi décã cu tóte astea ar încerca a ne duce
vreodatã în resboiu ce lucru? Unde mergu toþi, de ce se nu mergemu ºi noi ºi décã sentorcu cei mai
mulþi cu pelea întreagã înderãtu, de ce se nu fimu ºi noi între ei, bunu e Dzeu ºi glonþiulu trece prin
pãlãria. Se nu ne închipuimu totu cei mai reu cãci atunci nu amu poté pãºi nici unu paºiu din casa de
frica cã fórte lesne potemu se ne împiedecamu ºi se ne frângemu gâtulu pe trepte s. c. l. apoi cum dicu,
cu legea aceea deocamdatã nui nimicu ºi ce ºtimu ce mai aducu timpurile prin urmare nu trebuie se-þi
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faci gânduri rele despre viitoriu, ci se fi în credinþia bunã, cã Ddieu nu lasã pre nimeni în tinã décã elu
are curagiu se sarã pre uscatu pre nemþia: Gott ………
Ei bine, va dice cineva, de ce se te faci Kanonenfutter 12 la neamþiu? Da de ce sei dau io 1000
fl ºi apoi totuse me ia preste unu anu, doi? Nui mai bine cã scapu cu 1000 fl în buzunariu, séu cã me ia
totu cu o miia de fl în portofoliu? Eacã în scurtu pãrerea mea.
De azi încolo nu vomu mai servi neamþiului, ci patriei ºi respboiu nu se va mai poté face fãrã
voinþia nóstrã a tuturoru ºi décã noi voimu se ne batemu pentru învingerea cauzei nóstre comune séu
pentru apãrarea comunã atunci bucurosu va lua fiecare Zundnadalulu 13 din cuiu ºi va cerca decâteori
póte puºica cu elu într-o minutã. Apoi décã are omulu capu ºi norocu póte seºi afle înnaintarea ºi
loculu tocma ºin oºtire. Încã-odatã dar, nici celu mai micu gându reu se nulu ai pentru cele ce au se
vinã, ci fi încredinþiatã cã Ddieulu mameloru veghiazã asupra fiiloru loru.
Am spusu lui Costi se cerce despre cele, ce ai voitu se afli dela densulu. Aci alãturu o hârtia
dela „Argintariulu“ pre care sunt însemnate preþiurile. Greutatea argintãriei este de mijlocu. Costi þi
serutã mânile; ia pãrutu bine ca þiai adusu aminte de densulu.
Io sum ocupatu fórte multu cu studiele. La vérã speru cã-o se scapu ºi-o se me aruncu cãtrã
casã. Sãnãtosu iarãºi sum; numai parale n-am – o grigia mai puþinu. Se înþielege cã deacã nu sunt
parale nu póte fi vorba, nici de petrecere. De vrei se mergi la unu teatru la unu concertu séu chiar la
unu balu, trebuie se cauþi décã este vreme frumósã în pungã. Cându vremea este urîtã ómenii ºedu în
casa ºi bea apa rece. Me mângâiu însã c-am cetitu în Gazeta ca-n braºiovu este vreme frumósã.
Vorbindu de teatru voiu se-þi scriu unele întemplãri de zi, despre cari este fórte multu vorba
pre aci. Vei ºti cumcã pre aci teatralistele jã mare rolu. Ele sunt dieiþiele pre care le adórã publiculu
póte mai multu decâtu se cuvine. Discursulu de sérã sunã cam aºia: Ai fostu în teatru? Am fostu. Care
rolã þia plãcutu mai bine, ºi care acteriþã a jucatu mai bine? Dupã acésta urmézã laudele ºi ridicãrile
pânãn ceriu. Numai pre câte unu bãtrânu séu câte unu criticu de moralã lu auzi dicându: […].
ªintradeveru cã moralitatea pre unele scene începe se fie totu mai rarã, cu deosebire de cându a începutu
a se introduce comediele franceze ºi pre scenele astea. Timpulu celu clasicu a încetatu; comediele sunt
piesele, cu cari poþi se aduni publiculu. Decoraþiuni, baleturi, lucruri esterne splendide écã caracteristica
timpului presentu. Cu toate astea teatralistele sunt ºi remânu dieiþiele lumei moderne. În dilele aceste se
mãritã una anume „fontelive“ (Sontelive?) dela teatrulu din cartierulu nostru, dupã principele
Turn-Taris, care se rudeºte de aprópe cu împãrãtésa. Ea nu are nici unu renume mai mare, nici nu este
frumósã ci are noroculu de-a place tenerului principe, care se aflã în armatã. Una alta mai bãtrânã (la 40
ani) ºi mai urâtã, dar jucãtóre plãcutã ºi renumitã se mãritã dupã unu duce […]. ªi primadona dela teatru
de curte fol. Walter care iar va fi evendu peste 30 ani ia pre unu Conte bogãtanu. Acésta din urmã este
una din cele mai renumite actriþie în Viena. Décã întrebi de vieaþia loru de mai înnainte afli cã sa
înnãlþiatu din stadiulu celu mai josu la atâta gloria. Tóte jurnalele capitalei anunþia deodatã cu
întemplãrile dela curte ºi décã cutare actriþia este bolnava séu a plecatu undeva séu are cevaºi în gându
séu a întempinatu cevaºi. În acestu punctu Curtea ºi Comedia este egalu îndreptãþitã, nu-i mirare dar
décã se facu mésalliance între aceste douã satire a timpului modernu.
Þiaºiu mai scrie noutãþi dar nu mai am locu. Altãdatã; nici nu mai am timpu a urma tóte
evenimentele cu atenþie deórece ocupaþiunea mea mi absórbe cea mai mare parte a timpului.
Trebuie se fimu serioºi, ºi décã nu sunt cârnaþi se mai mâncamu ºi cartaboºi!?
12
13

Carne de tun (lb. germanã).
Focos (lb. germanã).
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Serutu pe sorióre Lenica ºi Tiþia. Cum se pórtã? Décã þi face bucuria, atunci cându me voiu
duce acasã le voiu aduce câte unu presentu frumosu. Iacobuþiu ce face elu? Înveþia bine? Aºteptu se
mi scrie, acum e ºi elu mi se pare gimnasistu. Lu serutu asemenea pre Traianuþu. Serutu mâna Mamã,
aduþi aminte te rogu de alu Dtale iubitoriu ºi stimãtoriu Aureliu.
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.183, dos. 592, original, 4 file.
8.
Despre boala mamei. Recomandãri pentru repaus, se indicã pe el ca exemplu. Îºi continuã
vacanþa la Brunn, unde face vizite în împrejurimi (la Larenburg). Descrie întâlnirea cu familia
fratelui Iancu, aflatã ºi ea în excursie.
Brunn 18/6 Aug. 1867
Scumpa mea mamã!
Scirea, c-ai trebuitu se suferi aºia cumplitu de-a mânã încâtu vreocâteva nopþi nu ai
avutu odihna, m-a întristatu multu ºi cu atâtu mai multu, cu câtu sciu câte necazuri ai avutu ºi câtu ai
pãtimitu ºi cu mãselele s.a. Credemã iubitã Mamã, cã deacã þi dorescu ceva dela Ddieu, atunci o
sãnãtate tare ºi durabilã þi dorescu! Strapaþiele nu mai sunt pentru Dta, odihna, recreare, vieaþia regulata,
eacã ce-þi este neapãrat de lipsã. Te rogu nu întârdia a face totu, ce cere sãnãtatea ºi buna aflarea Dtale!
Sunt 8 dile astãdi, de cându lipsescu din Viena, cu tóte astea m-am întâlnitu de douã ori cu
Iancu cu famille. Domineca trecutã cãtrã sérã m-am dusu întrunu satu în apropiere de 2 pãtrare de orã
de unde locuiescu io, ca se me preamblu. Ajungânu la drumulu de feru, tocma era sã plece trainulu,
care duce la Larenburg, a doua reºiedinþia de vérã a împeratului. Mi iau ºi io unu biletu Clasa III cu 19
cr. ªi peste pucinu me aflu în Park-ulu (grãdina) celu minunatu alu castelului. În mediuloculu
grãdinei se aflã unu lacu mare prea frumosu, de care este ºi castelulu celu vechii încungiuratu. Pe
laculu acesta, într-o barca mica m-am preamblatu, ponã s-a înseratu bine. De aci m-am dusu iar la
drumulu de feru ca se me întorcu acasã.
Însã ce surprindere plãcutã m-aºtepta!!!
Acolo la garã (Bahnhof) me întâlnescu cu Iancu, Elisa, Polixena, Perlea, Costi baietele Lenica
ºi Sofi. Într-unu rîsu ºi petrecere am plecatu laolaltã întrunu Waggon cãtrã casã. La staþiunea Brunn
mi-am luatu adio dela toþi ºi precându Locomotivulu ºiuerá cãtrã Viena, io me întorceam încetiºioru la
casuþia mea singuratecã. Joia trecutã am avutu deosebita onóre, de-a fi visitatu din partea Dloru Vienesi
în palatulu meu de vérã! Iancu cu familia, Perlea, Costi, doi neguþiatori din Bucuresci ºi Dnulu ºi
Madame Zachariades (neguþiatoriu în Viena). I-am cinstitu cu apa rece ºi dulceaþia de nuci, de care mia
adusu Perlea dela Brãila. Îndatã dupã acésta am plecatu cu toþii printre vii în frumósa ºi renumita
gradina a lui Liechtenstein (principe) unde se afla ºi unu Castelu Vechiu ºi mare.
Acolo am visitatu palatulu principelui de unde am înaintatu prin aleele cele mai frumóse
pana la Brühl posiþia cea mai frumósã în giurulu Vienei, unde se afla o lãptãria renumitã la care se se
servesce lapte de vaci de Elveþia. De aci neamu dusu, se-nþielege totu pe josu, peo cale tãiatã între
nesce stânci de piétrã – o preumblare romanticã – ponã am ajunsu la Mödling, satulu de lângã Brunn,
unde mi-am luatu adio de la toþi.

73

Corespondenþa lui Aurel Mureºianu cu familia sa

Dloru sau întorsu la Viena cu carulu de feru io pe josu la palatulu meu! Eacã douã seri
petrecute în cerculu familiariu!
Mama Sócrã de vreo douã septãmâni se aflã în Paris. Póte cã ieri alaltãeri se sã fi întorsu. Toþi
sunt deplin senãtoºi io asemenea, ºi ceea ce dorimu cu toþii este ca sã aflãmu câtu mai curându, cã ºi Dta
te afli bine ºi eºti în deplinã senãtate. Serutu Mâna Mamã. Salutarea mea respectuoasã Tatii. Serutu pe
frãþiori ºi dorescu ca scrisórea aceasta se te afle sãnãtósã ºi voiósã. Alu Dtale cu iubire Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.256, dos. 592, original, 4 file.
9.
Descrierea vacanþei la Brunn (localitate în preajma Vienei). Descrierea localitãþii, impresii
lirice, chiar romantice. Despre „fanfaronada braºioveneascã“.
Brunn, 10/8 1867
Iubite Tatã!
Þi mulþiumescu din tótã anima pentru bunãtatea ºi bunãvoinþia, cu care me
fericesci. Dorescu multu, ca în urmare se te poþi convinge, cã fiiulu Dtale a fostu câtu-ºi de puþinu
demnu de iubirea, cu care nu ai întârdiatu ºi nu întârdiedi alu îmbrãþioºia!
Alalta-eri am primitu preþiusa Dtale scrisóre; ea prelenga aceea, ca mi-a aretatu apropiata
realisarea dorinþiei mele de-a merge la þiéra, m-a însufleþitu prin bunele consilie, ce conþiena pentru
mine. Þi mulþiumescu cu deosebire ºi pentru aceste iubite Tatã, cãci crede, c-am înveþiatu a le apreþia
valórea, care precumpãnesce pre aceea a aurului.
Din fruntea scrisorei acesteia vei fi cunoscutu, cã nu mai este Viena, în care mã aflu. Astãdi
am sositu în noulu meu cuartiru aci în Brunn, resiedinþia de varã a Nunþiului papalu. Locuiescu tocma
la marginea unei pãduri, care duce prin cãrãrile sale în pãrþile cele mai romantice din giuru. Sum
numai de vreo câteva ore aci ºi am ºi simþitu benefãcãtoarea influinþia ce-o are natura simplã ºi
frumoasã asupra spiritului, a cãreia privire pãtrundetoria nu este împiedecatã de zidurile cetãþei, ºi a
cãreia linisce nu este turburatã de vuetulu lumei neodihnite. Elu se elibera ºi întindiendu-ºi aripele
taie cu repediune undele nemãrginite ale atmosferei!
Nu te speria iubite Tatã, nu este fantasia ce facu, este elanulu acela alu cugetãrei, care
singuru este în stare a nutri activitatea cea grea a spiritului.
Multu m-a întristatu, cã Mama a fostu bolnava. Ddieu se mi audã rogatiunea ºi se dea
sãnãtate durabilã scumpei nóstre Mame care cu atâta amórea nea crescutu!
Spunei te rogu serutarea mea de mama ºi dorinþia fierbinte ce-o am de a audi câtu mai
curându despre deplina buna aflare a D-ei!
Ce se atinge de scorbitura brasioveneascã, scieam de multu cã brasiovenii nostrii sunt cam
aplecaþi la fanfaronade ºi Dta vei sci acésta ºi mai bine. Perlea nu numai cã nu se desparte de Iancul,
dar acum tocma ambii se marcheu ºi înfrumuseþiézã Comptoirulu spre a lucra ºi înnainta înfruniþi cu
nouã ºi îndoite poteri! La acésta este a te seduce tótã fanfaronada brasiovenéscã!
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.182, dos. 592, original, 4 file.
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10.
Despre reîntoarcerea la Viena. Chestiuni familiale.
Brunn am Geb. 2 Oct. 1867
Scumpa mea Mamã!
Adi, séu mâne plecu de aici. Preste 8 dile am esamenu. Ce-o da Domnedieu! Te
rogu spunei Tati ºi Moºiului, cã sã mã erte, cã nu leam scrisu, fiindu retrasu aci nu am avutu nici o
noutate a registra. D. Christu a fostu în septãmânile trecute la Viena. A ºiediutu numai trei dile.
Coconiþiele Lenica, Sofia, Polixena au intratu în “pension” la Madame Demerghel. Iancu,
Elisa sócra sunt toþi senãtoºi. Io asemenea.
Serutu Mâna Mamã, asemenea te rogu spune tati ºi Moºiului respectuósele mele serutãri de
mani!
AMureºianu14
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.257, dos. 592, original, 1 filã.

11.
Despre evoluþia Lenicãi în studiul limbii franceze ºi al pianului. Despre nepotul Marin.
Despre plecarea negustorului Perlea de la Brãila.
11/3 6815
Scumpa Mamã!
M-am bucuratu fórte, cându am aflatu dela D. Remenyik cã eºti senatósã ºi cã þiai
revenitu multu – dorescu se te gãsescu ºi mai voinica la vérã.
Noi, toþi ne aflamu bine de ceea ce te va aseurá D. Remenyik, care are bunãtatea aþi înmânua
scrisórea acésta.
Lenica se pórtã bine, vorbesce biniºioru francesa ºi ja la piano piese mai însemnate, aºia
întruna din dominiciele trecute ne-a jocatu din opera „Robert le diable“.
Nepotulu Marin e voinicu, începe se lu intereseze lucrurile ce le vede, îi place mai cu séma
unu pãmãtufu de pene de tóte colorile, cându i-lu aratã.
Serutu Mâna Tatei, spunei te rogu cã ia ºiu fi scrisu despre cele ce se întâmplã, însã de-o
vreme nu me mai ocupu cu politica mai delocu.
Dlu Perlea cu socia a plecatu dela Brãila, trebuie se soséscã în dilele aceste.
Serutându-þi Mânile Dtale atâtu câtu ºi Tati moºiului ºi serutându pre frãþiori remanu
Alu Dtale plecatu fiu
Aurel
14
15
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Viena 11/3 (1)868
P.S.16 Pe Dn. Remenyik nu l-am întâlnitu ca sei dau scrisórea – þio trãmitu prin urmare pe
poºtã.
Remai senãtósã iubitã Mamã!
Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.258, dos. 592, original, 2 file.
12.
Solicitã urgent acte pentru evitarea încorporãrii militare.
(3 1869)17
Iacob Mureºianu
Kronstadt
Schicken sogleich Einwilligung zu meinem einjährigen Freiwilligen-Dienst. Revers sich zu
Kostentragung verpflichtend. Nachweis der politischen Behörde, daß ich mich Stellungspflicht nicht
entzogen, alle drei legalisirt. Aureliu.18
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.207, dos. 592, original, 1 filã.
13.
Telegramã adresatã unchiului, Constantin Nicolau, în care prezintã vestea falimentului
fratelui Iancu; solicitã bani pentru facultate.
1 Dezember 1870 Wien
Constantin Nikolaus Kr(onstadt)
Wir vermissen Janku seit zwei tagen, seiens aufs schlechteste gefasst, bereiten sie
eltern auf Hiobspost vor. Shicken sie mir 60 gulden in die universität. Näheres brieflich.
Aurel19
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.184, dos. 592, original, 1 filã.

16
17
18

19

Scris cu o cernealã de altã culoare.
Data telegramei: probabil martie 1869.
Trimiteþi imediat consimþãmântul pentru serviciul meu de un an voluntar (în armatã – n.n.), un revers (scrisoare de obligaþie
– n.n.), prin care vã obligaþi la suportarea cheltuielilor, adeverinþã de la autoritatea politicã cã nu m-am sustras de la
obligaþia de recrutare, toate trei legalizate (lb. germanã).
Constantin Nicolau Braºov
Noi nu ºtim nimic despre Iancu de douã zile, fiþi pregãtiþi pentru ce e mai rãu, pregãtiþi pãrinþii pentru ºtiri à la Iov (personaj
biblic, testat de divinitate prin aducerea sa într-o situaþie-limitã cauzatã de nenumãrate nenorociri întâmplate familiei sale –
n.n.). Trimiteþi-mi 60 de guldeni (florini – n.n.) pentru Universitate. Mai multe în scrisoare. Aurel
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14.
Repetã vestea falimentului fratelui Iancu, solicitã menajarea mamei.
3 (decembrie) 1870
Constantin Nikolaus Kronst(adt)
Heute schreibe Ihnen und Vater. Iancu verzweifelten Schritt gethan. Abschiedsbriefe hinter
lassen. Börsenverluste ervirt. Bleibe bei tief betrübten20 (sic) Familie. Seien herzhaft schonen Mutter. Aurel21
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.185, dos. 592, original, 1 filã.
15.
Despre dezastrul financiar al fratelui Iancu. Pierderea la Bursã a averii. Lamentaþii
privind necazul familial extrem. Acuze la adresa evreilor „lipitori“. Deplânge soarta tristã a lui
Iancu ºi a familiei sale. Despre mesajul de adio al nefericitului frate.
Iubitulu ºi stimatulu meu Tatã!
Pânã acum nu am sciutu ce ste nefericirea, astãdi însã me înfiorezu de acestu
cuventu. Unu trãsnetu, care cade pre coperiºiulu unei case ºi arde tótã avuþia unei familie este nimicu
pre lengã lovirea cea grea, care nea întempinatu deodatã ºi fãrã de veste.
Iubite Tatã! Dumnedieu scie, dar noi n-amu meritatu o asemenea lovire crâncenã a sórtei,
n-ai meritatu acésta Dta în bãtrâneþiele Dtale pline de onóre, n-au meritatu scumpa ºi proba mea
meamã. Dvóstrã aþi iubitu pre Iancu atâtu de multu, l-aþi iubitu póte prea multu. Dar cine pre faþia
pãmentului póte controla iubirea unei mame cãtrã fiiulu seu? ªi cine va puté crede, cã crescerea ºi
înveþiaturile, care i le ai datu Dta iubitului ºi nenorocitului meu frate, nu au fost cele mai bune? Décã
ar avé cineva bãnuiala despre acésta, apoi vina ºi cetéscã scrisorile cele din urmã ale lui, ºi se va
convinge despre aceea.
Multu sunt sfâºietóre de anima remuºicãrile sale de cugetu, cã nu a ascultatu de consiliele Dtale,
amare sunt esperiinþiele ce lea fãcutu, multu a suferitu omulu acesta ºi mari dureri ia rosu anima, pânã ce
s-a pututu decide a pãrãsi nevasta ºi copii sei scumpi, ane pãrãsi pre pre toþi, pre cari atâtu de multu ia iubitu!!
Crudã mai este vieaþia omenéscã ºi barbare mai sunt legile destinului ei!
Trebuia ca Iancu se sufere atâtu de multu spre a recunósce greºielele sale, ºi trebuia ca acésta
recunoscinþia sei vinã aºia de târdiu, cându nu mai era scãpare pentru elu? Séu décã era scãpare, despre
ceea ce pânã acum sum convinsu, de ce nu s-a pututu, mãcar unu momentu, se lu pãrãséscã cerbicia
aceea nenorocitã, de a nu se confia nimenui, de a nu cere consiliele nimenui în afacerile sale, mândria
acea órbã ºi pãcãtósã de a face tóte numai dupã capulu seu ºi prin sine? Póte nu am dreptu ºi pãcãtuiescu
cându lu învinovãþiescu pré multu – însã Iancu însuºi recunósce acésta în scrisorile sale de remasu bunu.
20
21
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Corect betrübter.
Constantin Nicolau Braºov
Astãzi vã scriu Dvs ºi tatãlui. Iancu a fãcut un pas disperat, a lãsat scrisori de adio. Pierderile la bursã l-au determinat la
aceasta, încã nu a fost gãsit. Rãmân la familia adânc întristatã. Fiþi cordiali (?) menajaþi mama. Aurel
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Trista sa sórte a voitu se lu ducã, preste pragulu bursei de unde a cãdiutu apoi în ghiarele
lipitoriloru jidovesci, cari dupãce l-a suptu pânã la medua, la mai adusu ºi la desperare.
Mi se rupe anima cându me gândescu, cã Iancu puté sã fia celu mai fericitu omu, décã nulu
ducea lãcomia de a se îmbogãþi preste nópte în nenorocita acea de bursa.
Martoru mi este ceriulu, dar Iancu nu a fost omu stricatu ci anima cea mai buna ºi nobila pre
faþia pamentului. Adeveratu cã a avutu ºi elu unele greºieli unele patimi dar care omu nu le are? Décã
Iancu era unu miºielu ºi unu ticãlosu puté sã o ducã încã multu ºi nu i se întempla ce i s-a întemplatu!
Câtu de nedreaptã este impãrþiéla sórtei în lumea acésta! Unu singuru pasu greºitu póte fãrã voia sa,
pierde pre omulu celu mai bunu ºi onestu, pânãcându pre acela, carele dela începutu a fost unu
miºielu lu susþiene sórtea pânãi ese peri albi, ºi ca sã încoroneze, aºia dicându activitatea mârºiavã a
unei vieþi pãcãtóse, îi mai face la finitu încã ºi unu conductu pomposu ºi strãlucitu!
Ce folositoriu ar fi pututu se fia iubitulu nostru Iancu pentru societate. Câtu de multu iubé
elu pre ómeni ºi câtu de multu a fost înºielatu din partea loru. O lume falsã!
Elu scãpã în primavéra acésta pre unulu cu 6 copii de peire ºi falimentu, ca prin acésta se-ºi
prepare se accelereze (…) seu propriu!
Ce planuri frumóse nu avé Iancu pentru familia sa, pentru iubiþii ºi amicii sei, cum ar fi
vrutu, décã sar fi pututu, elu singuru sei fericéscã pre toþi. Pre câþi nu a scosu elu din necazu, pre câþi
nu ia ajutatu la momentu!
Dar sórtea barbara vru selu pierdu! Pre sermanulu omu lu cuprinse desperarea cându vediu
într-o di, cã a perdutu totu ºi nui mai remase nimicu, era prea nobilu decâtu ca se tragã ºi pre alþii în
nenorocirea sa. Multu ºia mai iubitu de altã parte socia, multu nea iubitu pre noi toþi, cari eram lengã
elu, ºi numai acésta amóre la susteniutu într-atâtu, în câtu nu a nebunitu de desperare dar nenoroculu
pre deo parte, ºi amórea nespusa pre de alta, ia frântu anima cu desãvîrºire ºi aºia în adeveru mórtea
pentru densulu, cum mãrturisesce însuºi ia pututu fi numai o scãpare. În adeveru suferinþiele sale
înnainte de despãrþire singure numai a pututu se lu cureþie de tóte pãcatele sale!
Iubite Tatã! Simþiemintulu este nenorocirea ómeniloru. Numai o anima de pétrã pre care
nu-o mai póte turti nimic este în stare a se lupta cu lumea, cãci cea de zaharu se frânge ºi se topesce la
foculu patimiloru lumesci. Acum înþielegu crescerea monachalã ºi asceticã!
Scumpe Tatã! Am fórte mare speranþia cã providenþia se va fi fãcutu mila de sãrmanulu
Iancu ºi lu va fi scãpatu de unu sfârºitu atâta de crâncenu! Fia acésta speranþia tutoru ºi a Dvóstrã cu
deosebire iubiþi pãrinþi!
Numai potu scrie de durere, ºi câte nu aºi mai avé se þi spunu dar trebuie se sferºiescu. Încã
animami nu este îmbrãcatã cu fieru ºi de ºi ar fi fost sãgéta acésta ar fi strãbãtutu ºi ferulu acela, cãci puþini
fraþi sa iubitu aºia de multu ca noi, póte cã iubirea acésta nea fãcutu orbi de greºielele nóstre, dar pre totu
ce e sântu, décã numai câtu de puþina sciinþia séu bãnuiéla aºi fi avutu câtu de reu îi merge cu negoþiulu, nu
la ertamu nicidecum, cilu silému cu orice preþiu se întórcã spre calea carelu ducea în prãpastia!
Tatã dragã! Iancu me rógã cu limbã de mórte se iubescu ºi se fiu întru ajutoriu familiei sale
pãrãsite ºi nefericite.
Singura mea mângâiere va fi se trãiescu ºi se lucrezu pentru aceºti scumpi ºi nevinovaþi
copilaºi ºi pentru mãrgãritarulu acela de femeie, a cãreia animã sincerã, fidelã ºi nevinovatã s-a frântu
într-unu modu atâtu de înfricoºiatu!
Fiþi tari pentru Ddieu! Iubiþi pãrinþi ºi înghiþiþi ºi pocalulu acesta de amaru alu vieþiei nóstre
deºierte. Ma mângâiatu fórte depeºia Dtale, cãci vediui dintrensa cã nu desperezi! Rogu ceriulu ca se
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consoleze ºi pre multu iubita ºi scumpa mea mamã, pre care o serutu de mii de ori ºi o rogu în numele
amórei, ce a avut-o pentru Iancu, se nu pérdã speranþia, ci se crédã în providenþia.
Fiþi sãnãtoºi ºi tari iubiþi pãrinþi. Ddieu se ve mângâie ºi se ve liniºteascã animele ºi cugetele,
se treceþi ºi preste acéstã cercare durerósã a sórtei vitrege.
Acésta Ve doresce din sufletu alu Dvóstrã plecatu ºi mâhnitu Aurel
Viena 6/12 (1)870
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.186, dos. 592, original, 4 file.
16.
Scrisoare cãtre unchiul Constantin Nicolau, fratele mamei, despre dezastrul financiar al lui
Iancu. Începerea unei anchete penale, care nu va viza însã familia, cãreia îi dã astfel asigurãri.
Wien 6/12 1870
Lieber Onkel!
Ich lege Ihnen hier einen Brief an meinem lieben Vater bei. Den brief, den Ianku seinen
Eltern geschrieben, kann ich heute noch nicht beilegen, weil es schon zu spät zu rekomandiren ist,
und ich möchte doch sicher sein, daß er nicht verloren geht. Morgen früh aber sende ich ihn Ihnen.
Den armen Janku hat man noch bis heute Abend nicht aufgefunden, weder lebend noch todt.
Sonst keine Veränderung in der allgemeinen Trauer der unglucklichen Familie. Gesund sind an einen
tüchtigen Advokaten gewendet, der die Rechte der Familie vertritt.
Eine strafgerichtliche Unter suchung ist eingeleitet worden, sie ist mir als solche sehr
peinlich, aber ich fürchte sie nicht und ich sind die ganze Familie überhaupt unschuldig in jeder
Beziehung dastehen. Da der ungluckliche Ianku nicht einmal eine Fliege mit ins Vertrauen
gezogen hat, das war ja sein Verderben! Gebe nur Gott, daß ihm wenigstens doch noch das Leben
gerettet worden wäre! Trösten Sie meine theure Mütter, ich fürchte für ihre Schmerzen lindern!
Grußen Sie herzlichst den theuersten Großvater. Morgen werde ich ihm auch schreiben,
ich weiß nicht mehr, wo mein Kopf steht, und ob er überhaupt noch steht! Ihr dankbarer Aurel22
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.270, dos. 592, original, 1 filã.
22

Viena, 6 decembrie 1870
Dragã Unchiule!
Vã anexez aici o scrisoare cãtre tatãl meu drag. Scrisoarea pe care a scris-o Iancu pãrinþilor sãi nu o pot anexa azi, deoarece
este deja prea târziu, pentru a o preda ca recomandatã, ºi vreau sã fiu totuºi sigur cã ea nu se pierde. Însã mâine dimineaþã
v-o trimit.
Pe sãrmanul Iancu nu l-am gãsit încã pânã în aceastã searã, nici viu nici mort. Altfel nu este nici o schimbare în doliul
general al familiei nefericite. Mulþumitã lui Dumnezeu toþi sunt sãnãtoºi. Eu m-am adresat unui avocat destoinic, care
reprezintã drepturile familiei.
A fost iniþiatã o cercetare penalã, care îmi este ca atare foarte penibilã, dar nu mã tem de ea ºi (consider – n.n.) toatã familia
total nevinovatã în toate privinþele. Deoarece nefericitul Iancu nu s-a împãrtãºit nici mãcar unei muºte, tocmai aceasta a
fost paguba lui. Sã dea Dumnezeu, sã-i fie salvatã mãcar viaþa! Consolaþi-o pe scumpa mea mamã, mã tem pentru sãnãtatea
ei, Dumnezeu sã-i aline durerile!
Transmiteþi salutãrile cele mai cordiale celui mai scump bunic. Mâine îi voi scrie ºi lui, cãci (azi) nu mai ºtiu unde îmi stã
capul, ºi dacã încã mai stã! Al dumneavoastrã recunoscãtor Aurel
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17.
Expediazã scrisoarea de adio a fratelui Iancu. Despre situaþia lui Iancu în zilele
premergãtoare dezastrului. Recomandã menajarea mamei de ºocul veºtilor triste.
Viena 7 Dec. 1870
Scumpulu meu Tatã!
Vin se împlinescu ultima voinþia a iubitului nostru Iancu, trimeþindu-þi scrisórea sa de
despãrþire, cãtrã Dta ºi iubita mamã, pre cari atâtu de multu ia adoratu – aºia cum a lãsato îndereptu.
Din scrisórea acésta te vei convinge iubite Tatã, cã Iancu nu a fost omu stricatu, ci cã
nenorocirea împregiurãriloru, în care se afla, credulitatea sa ºi idea ficsã, cã noroculu nu lu va pãrãsi
de totu ºi elu va deveni deodatã avutu, l-au rãpitu cu sine, ºi l-au sedusu fãrã de voia ºi intenþiunea s-a
la unii paºi rei ºi la pasulu celu desperatu din urma!
În timpulu din urma îi plãcea multu a vorbi ºi aºi aduce aminte de Dta pre care lu stima ºi
adora atâtu de multu, ºi io fiindcã aºia de multu nu team vediutu, vorbeam cu elu bucurosu de trecutu,
fãrã se potu bãnui ceva din acéstã convorbire. În dilele din urmã l-am întrebatu ºi rogatu se-mi spuie
cei este, este bolnavu séu îi merge reu cumva, dér elu nu mi-a respunsu nimicu. Acésta nu a fãcut-o
întâiaºi datã ºi de aceea nu m-a surprinsu tãcerea sa. Cându era tristu despre ceva tãcea molcomu, ºi
nu spunea nimenui nimic, ºi aºa nu puté-i se sci niciodatã sicuru, cei lipsesce. De altã parte scia aºi
câºtiga nu numai la noi o încredere poþi se dicu órbã, dar ºi la strãini, cu cari avé afaceri, cãci
gândeºte-þi aceºtia din urmã au fost póte mai multu surprinºi ca noi de catastrofa din urmã!
Iubite Tatã! Te rogu judecã décã se póte ca ºi Mama îndatã se citéscã epistola lui Iancu, io
credu cã multã vreme încã nu, te rogu dar prea multu cruþi-o, cãci multe a avutu se sufere dar tóte sunt
nimic pre lengã acéstã nenorocire pentru anima plãpândã a unei mame iubitóre!
Familia este sãnãtósã, te rogu décã vreai a te informa mai aprópe despre starea lucruriloru,
cetesce scrisorile care i le-am scrisu lui Nenea Costi.
Mai târdiu voiu respunde ºi la întrebare ce-mi faci în telegrama, despre cheltuielile mele
lunare, acum nu potu încã se me gândescu ºi la acele.
In adversis virtus spes salvatrix mundi!23
Alu Dtale Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.187, dos. 592, original, 2 file.
18.
Scrisoare de liniºtire a mamei îndurerate de dezastrul financiar al fiului cel mare, Iancu.
Speranþe de viitor în ceea ce priveºte familia fugarului. Despre boala de gãlbinare a sorei Elena,
recomandãri de leacuri bãbeºti pentru scurtarea suferinþei (legarea cerii galbene la gât!).

23

În calitãþile contrare constã salvarea lumii! (lb. latinã).
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Viena 9 Dec. c.n. 1870
Scumpa mea mamã!
Nefericita întemplare în familia nóstrã, nu este mirare, décã te-a întristatu adencu cu
deosebire ºi pre Dta. Anima unei mame nu iubesce de adi pânã mâne, ea iubesce pentru tóte timpurile.
Nu dispera, însã, nici unu momentu iubitã mamã, ci aibi credinþia ºi speranþia în
Dumnedieu! Astãdi vine vijelia urîtã ºi rupe stejarulu înnaltu ºi frumosu, mâne apare ear sórele
binefãcãtoriu ºi face se creascã altulu la locu.
Scumpa Mamã! Ai doi nepoþiei atâtu de frumoºi ºi drãgãlaºi, încâtu, décã i-ai vedé, se fi câtu
de tristã, ai trebui se te înveselesci. Copii sunt viitoriulu, cându te uiþi la ei trebuie se sperezi!
Sperézã dar, mamã dragã la aceste surcele din trupina fiiului Dtale nenorocitu, cãci dupã
vijelie trebuie se vinã ºi sórele, care va lumina vieaþia copiiloru acestora nevinovaþi ºi le va face o mai
fericitã, decâtu a fost aceea a multu jelitului loru tatã. Se mulþiumimu ceriului, cã nu ia lãsatu singuri
în lume lipsiþi de ori-ce spriginu, avisaþi la mila strãiniloru, ci cã mai sunt încã braþie destule, cari se
lucreze pentru hrãnirea ºi crescerea loru!
Mii ºi sute sunt casurile ca acesta, iubitã mamã, cari se întemplã atâtu în coliba seracului,
câtu ºi în palatiulu bogatului, atâtu în familiele cetãþienesci câtu ºi în cele mai înnalte aristocratice. Nu
crede dar, cã numai noi singuri suntemu aceia, pre cari ia cercatu sórtea vitregã într-unu modu atâtu
de crudelu. Multe sunt corãbiile cari plutescu spre marea vieþiei, dar nu este una, care se nu fi avutu a
se lupta cu valurile furióse ale ei, ºi fórte puþine sunt acele cari au ajunsu la þiermu, întregi ºi fãrã nici
o pierdere mai însemnatã.
Scumpã Mamã! Pânã astã sérã n-am auditu încã nimic de Iancu, asta me face se credu ºimu
înnalþia speranþia, cã elu trãiesce, cã gândindu-se la socia ºi copii sei, pre cari ia iubitu nespusu, s-a
îmbãrbãtatu spre o nouã vieaþia. Crede dar în dreptatea ºi bunãtatea provedinþiei!!!
M-am întristatu fórte audindu cã iubita mea soriórã Elena, sufere de gãlbinare. Tata moºiu
mi scrisese despre acésta. I-am spusu ºi Iancului, ºi ºi lui ia pãrutu fórte reu, ºi mi-a disu se þi scriu
Dtale mamã, sei legi Linichii, cându dórme, o bucatã mai mare de cérã galbinã de gâtu, ca se respire
mirosulu acela peste nópte – ceea ce ar fi fórte binefãcãtoriu pentru bóla de gãlbinare. Iancu a fost
auditu leaculu acesta dela unu medicu, care a curatu pre unulu în patru dile de gãlbinare. Nu ajunge se
bea numai din paharu de cérã, trebuie cum diseiu ºi nóptea se respire în mirosu de cérã. Fãi leaculu
acesta Linichii, décã pânã acum nu l-ai încercatu, te rogu mamã, cu atâtu mai multu, cu câtu mi l-a
spusu Iancu singuru, ca se þi lu recomandu.
Copii, Elisa, Dna Christu, Costi ºi io toþi suntemu haru Domnului celu pucinu sanatoºi ºi
avemu speranþia în viitoriu. Toþi þi serutã mâna scumpã Mamã, ºi te rógã se te mângâi ºi seþi liniºtesci
anima, cãci bunu e Ddieu! Serutu pre Lenica Iacob, Trajanu, Tiþia de mii de ori, serutu mâna
scumpului meu tatã ºi Dtale iubita mama, alu cãreia iubitoriu ºi ascultãtoriu fiiu în veci va fi Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.259, dos. 592, original, 3 file.
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19.
Despre ºocul suferit de tatã la aflarea veºtilor grave. Cuvinte de liniºtire preluate din
clasici latini. Se apãrã de acuzele de „sentimentalism“ în ceea ce îl priveºte pe fratele Iancu, acuze
adresate de tatã. Cuvinte de apãrare pentru Iancu, nepregãtit pentru lumea agresivã a afacerilor
bursiere. Continuã cu detalii financiare: s-au pierdut 50.000 de florini. Chestiunea zestrei soþiei lui
Iancu, Elisa, pierdutã ºi ea la sechestru, ca urmare a neînregistrãrii ei separate la cãsãtorie. Despre
cheltuielile proprii lunare, cifrate la 60 de florini. Menþioneazã sprijinul primit anterior de la Iancu.
Precizeazã sumele necesare absolvirii doctoratului la Viena. Explicã toate cheltuielile lunare ºi
anuale. Transmite salutãri din partea domnului Schuselka (redactorul publicaþiei „Die Reform“).
Situaþia familiei lui Iancu, care urmeazã sã revinã în þarã.
Viena 28 Decembre 1870.
Iubitulu ºi doritulu meu Tatã!
Banii avisaþi ºi scrisorile Dtale le am primitu, ºi Þi mulþiumescu din anima pentru tóte.
Din scrisorile Dtale vedu, cã de ce me temeam nu sa pututu evita, cã ad: scirea repentira
despre ruinulu Iancului Tea întristatu prea multu. Eram ºi sum îngrigiatu iubite Tatã pentru Dta ºi
scumpa mea Mamã, cari la bãtrâneþie a Þi trebuitu se faceþi o esperiinþia atâtu de dorerósã. Dta ai fost
în dreptu a crede, cã întemplarea acea fatala m-a aficiatu ºi pre mine multu, nu mai puþinu însã m-am
convinsu io din scrisorile Dtale ºi ale mamei, cã durerea Dvóstrã a ajunsu gradulu supremu.
Împregiurarea acésta me neliniºteºte ºi Ve rogu, mai cu sémã pre mama o conjuru, ca se nu se dé
tristeþiei, se nu se lase se-o copleºiascã durerea. Dela Dta speru, cã dupã prima impresiune Þi vei fi
recâºtigatu tãria ºi pacea filosofica a animei, fiindcã nu-mi potu închipui, cã Dta se nu urmezi
înþielesului aceloru consilia, cari mi le dai mie. Pentru cã am scrisu prima scrisóre aºia cum am simþitu
în momentulu acela, nu mi se póte imputa credu prea mare sentimentalitate. Me értã iubite Tatã dar
aci trebuie se Þi evocu în memoria unu pasagiu din o cuventare a lui Cicerone mi se pare “pro
Parcello”. Acolo vorbesce elu despre cum unu filosofu care combãtea pre alþii, pentru cã ºi punu
numele pre fiece opu alu loru. Acestu filosofu însã ºi publicase însãºi numele cu ocasiunea aceea.
Aºia ºi Dta totu în scrisorea aceea, în care me provoci se me abatu dela sentimentalitate, devini
sentimentalu descriindumi durerea ce-o simþi ca pãrinte, Pre mine me dóre ca frate, pre Dta ca pãrinte
– amendoi am avutu dreptulu ºi datoria a ne esprima unulu altuia simþiemintele aºia precum le
nutreamu în peptu – nu altfeliu. A scrie în altu modu, ar fi fostu prefãcãtoria séu receala. Nici una, nici
alta nu ar fi fost la loculu seu de astãdatã. În asemenea casu dar nu-þi remâne alta, decâtu se scrii cum
simþiesci, numai se nu treci marginea, ca se nu devii ridiculosu. Asta credu, cã nu am fãcuto în
scrisorile mele.
Recunoscu iubite tatã totu cuventulu ce mi l-ai scrisu ca directivã pentru viitoriu ºi nu crede
cumva, cã voiescu se me încercu a Te combate – ºi se vreau n-aºi puté, cãci ce mi scrie Dta e sântu ºi
probatu prin ani de esperiinþia. Numai la cuventulu „sentimentalitate“ am voitu se me oprescu,
fiindcã Iancu posede acéstã însuºire în mare gradu. Cându þiam scrisu cã „simþiemintulu rectius
sentimentalitatea face pre omu nefericitu“ m-am gândit nu la mine, ci la Iancu.
Elu era prea sentimentalu, prea se impresiona de tóte ºi asta însuºire nu l-a ertatu, ca pre
lengã cunoscinþiele sale practice, pre lengã „savoir faire“-ulu seu, cu care ºi câºtigase atâta încredere
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la toþi, se-ºi pótã conserva întotdeauna ºi judecata rece, care faþia cu joculu dela bursa se pare alu fi
pãrãsitu de totu. ªi Dta ai însuºirea sentimentalitãþii, mama o posede în mare gradu. Dta ai fost în stare
se-o predomini cu mintea, ai luptatu ºi te lupþi în continuare cu densa. Iancu sermanulu nu a a vutu
tãria de-a o þiene în freu. Aºia fiindu prea slabu a resista isbiriloru din afarã, neputendu-se lupta cu
lumea, cum scrie însuºi, neavendu perseverenþia de feru ºi paþientia destulã in adversis, l-a rãpitu
sentimentulu ºi a jucatu „l’a banque“. La densulu se adeveresce în modu eclatantu acelu: „Video
meliora, deteriora sequor“.
Câtu despre mine, décã mi este ertatu a me judeca aci, apoi credu, cã sum ºi mai puþinu
sentimentalu decâtu Dta – dorescu numai din sufletu ca se potu avé tãria ºi paþiinþia aceea, care ai
documentato Dta în creaþia-Þi, ca se potu eºi învingãtoriu din lupta cu mine însumi, fiecare sieºi este
celu mai mare inimicu, mintea pre acesta trebuie se lu învingã mai ântâiu, ca sã pótã dupã aceea sã se
lupte cu inimiecii esterni, cu lumea. Mintea e arma în contra inimiciloru ºi Dta o numesci cu Horaþiu
„Virtus“, care va sã dicã tãria bãrbãtéscã, bãrbãþia. Acésta ia lipsitu multu lui Iancu, pânãcându Dta o
posedi în mare gradu, ceea ce Iancu de altã parte recunoscea ºi stima la Dta. Virtutea acésta, bãrbãþia
care o profesezi Dta este partia cea mai slabã a timpului modernu, ºi io nu dorescu mai multu decâtu
ca se o potu esercia numai întratâta, încâtu ai eserciato ºio esercezi Dta!
30 Decembrie
N-am pututu se finescu scrisórea în diua în care am începuto fiindu întreruptu prin afaceri în
causa familiarã, care nu se puté amâna.
Acum speru, cã pânã la primavérã vom avé pace deºi o pace cam tristã. Precum vei fi aflatu
s-a deschisu concursu alu firmei din partea judecãtoriei de comerciu la cererea unui creditoru.
Terminulu licuidaþiunei e 10 Martie 1871. Se înþielege cã în cestiunea firmei ºi se voiescu nu me potu
amesteca, fiindcã nu înþielegu nimic de ale negoþiului. Ce se atinge însã de dreptulu celu are Elisa de
aºi pretinde averea totalã, voiu face paºii cuviinþioºi în privinþia acésta cu advocatulu nostru.
Speranþia însã de a cãpãta ceva se reduce mai la nula, deórece precum auzii o „activa“ mai cã nu se
aflã (: se fia numai câteva datorii restante, cari nu trecu peste 3-4000 fl:) ºi „passiva“ trece preste
50.000 fl. Apoi cum am înþielesu zestrea Elisii nu s-a înregistratu în aºia numitulu “Handelregister”24,
din care causa obligaþiunea totalã nu póte veni primo loco, ci numai în rondu cu celelalte obligaþiuni.
(:Vedi §ulu 1217 a Codicelui Civile Austriacu cu Nota în privinþia pacteloru de cãsãtoria ale
comercianþiloru:)
Câtu despre mobilele locuinþiei private este earãºi puþinã speranþia, de a le puté câºtiga
pentru familia. Nu avemu nici unu documentu pre numele Elisii ºi presumþiunea e pentru proprietatea
bãrbatului. Dovada în contra e grea, fiindcã nici în fóia de zestre nu s-a stipulatu deosebitu ºi
mobilarea locuinþiei. Dupã § 1227 a Cod. Civ. Austr. În care se dice: „(…)“ se considerã mobilele
care le-a cumperatu Iancu deºi cu banii zestrei, cum scrie elu, ºi s-a esprimatu mai de multeori –
totu ca proprietate a sa. Cu tóte cã prin urmare intenþiunea sa a fost a le cumpera ca proprietate a
nevestesii ºi Elisa a fost în buna credinþia a proprietãþii sale – neesistându nici unu documentu despre
acésta, dreptulu celei din urma e fórte greu de demonstratu. Se póte însã ca totuºi se i le câºtigamu
mãcar pre aceste, cari totu represintã o sumã de 1000 fl. Spre scopulu acesta am fãcutu o
24

Registrul comerþului (lb. germanã).

83

Corespondenþa lui Aurel Mureºianu cu familia sa

„Exziedirungsklage“25 în contra secuestreloru puse ºi a inventurei de massa. Lucrurile celelalte ale
Elisii ºi ale copiiloru precum este, hainele, rufãria ect ect au remasu intacte ºi numai lemnulu ad:
mobilele în sensu strictu ºi hainele Iancului s-a inventarisatu. Din norocire Elisa nu a subscrisu nici-o
hârtiórã, cãci la dincontrã ear fi luatu totu ce avé în casa. A trecutu ºi luna acésta tristã ºi plinã de
neplãceri dór va da Ddieu ºi dile mai bune!
31 Decembre
Vin acum a Þi respunde în deosebi la întrebãrile care mi le fãcuºi în scrisórea Dtale:
La întreb. 1) trebuie se-Þi respundu, cã pânã astãdi sérã nu am aflatu nimic mai multu despre
Iancu, de trãiesce séu ba ºi unde se aflã. E fórte probabilu, cã nu-ºi va fi periclitatu vieaþia. În idea acésta
me întãresce acum ºi împregiurarea acésta chiar, cã pânã acum nu s-a gãsitu nici urma de elu. Apoi unu
pasagiu din scrisórea sa cãtre Elisa me lasã sã speru la acésta ºi mai multu, elu suna: „Dragã Lizo!
Durerea me face sarcasticu ºi selbaticu, tu me cunosci ºi scii se judeci starea, în care me aflu. Scãpare
numai este asta o sciu ºi totuºi nu sum pregãtitu de mórte, cãci gândindume la viitoriulu vostru, numai
sciu ce facu“. Asta stã scrisu negru pe albu, de mâna sa! Între resolvire ºi faptã este încã o vecie.
Ad 2). Dintre Cuscrii se aflã aci numai mama Elisii Md. Christu, pre care am înveþiatu a o stima
fórte multu în timpulu acesta greu. Densa face totu ce numai se póte cere dela o mamã.
Ad 3) Spesele mele pre lunã „sine quibus non“ facu pânã la unu cruceriu socotitu 60 fl v. a.,
însã NB: pre timpulu, pre câtu voi trebui se mai studiezu ne întreruptu de demaneaþia pânã séra – ºi
adicã:
Pentru prândiu a 50 kr ºi cina ear 50 kr = 30 fl
Pentru dejunu, cafea cu 2 cornuri a 16 kr = 5 fl
Pentru cuartiru ºi serviþiu………………. = 16 fl
„ “ spãlatu 3 fl – 3 fl 50 kr; lemne 4/4, 50 = 9 fl
S = 60 fl
Dupã cum vedi pentru þigãri, tutunu ect nu mi-a remasu nimicu, aceste le voi cumpera din
ceea ce voi poté economisi încã din suma întreagã.
Aºiu puté se mãnâncu la prânzu cu 40 kr la cina cu 30 kr ºi se am unu cuartiru micu
întunecosu séu umedu unde se plãtescu numai 10–12 fl pe lunã, dar te asiguru cã atunci în unu
jumetate de anu m-aºiu duce pe copcã. Décã nu aºiu fi silitu se studiezu 10–12 ore pe di cu
rigurositate, atunci ar fi altceva, m-aºi mulþiumi cu 45 séu póte ºi cu 40 de florini pe lunã ca se trãiescu
ºi io p-aci încolo. Iancu mi adause 10 fl dela sine la lunariulu meu ºi aºia priimiam în timpulu din
urma 45 fl pe lunã, prânzulu aveam la elu gratis ºi-mi mai fãcea ºi alte avansuri de cari acum
se-nþielege voiu trebui se me lipsescu.
Rigorósele tóte o se me coste (scilicet tacsele rigoros.) 155 fl 92 kr Disputaþiunea 47 fl 25 kr
ºi promoþiunea 165 fl 73 kr, adicã cu totulu are se me coste depunerea doctoratului 368 fl 90 kr – afarã
de lunariu – Décã voi fi sãnãtosu apoi speru, cã cu finitulu anulu 1871 voiu fi gata cu rigorósele. Cum
dicu sãnãtatea ºi patienþia numai se nu me pãrãséscã, cãci atunci celelalte trebuie se mérgã etsi fractus
illabatur orbis. Unu proiectu de lege se va supune senatului imperialu la redeschiderea sa, care
proiectu regulézã ordinea studieloru la Universitate ºi reduce tacsele rigoróseloru mai la giumetate.
25
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De cumva se va sancþiona îndatã dupã primire proiectulu acesta, voi fi încã scãpatu de tacsa
disertaþiunei ºi a promoþiunei póte.
Aci þi-am datu dupã cerinþia o schiþia despre trebuinþiele mele pânã la depunerea
doctoratului. Dta spune-mi acum décã poþi se me mai ajuþi cu ce ceru ºi pânã cându? Dacã nu este
încãtrãu apoi io ºi acum îndatã sum în stare a-mi câºtiga atâta câtu se me potu singuru susþiené numai
atunci a-ºi trebui se lucrezu 10 ore pe di pentru susþienerea mea ºi mi-ar remânea numai 2, celu multu
3 óre „ostenite“ pentru studiu. Décã nu va merge altfeliu, voiu trebui se facu aºia, numai atunci mi va
trebui, póte 2 ani ºi giumetate séu ºi trei pentru depunerea doctoratului. Mulþi alþii au fãcutu aºia, décã
voiu fi silitu de împregiurãri voi face-o ºi io.
Ad 4). Cei 60 fl. asignaþi iam primitu ºi m-am ajunsu cu ei pânã în 27 ale lunei acesteia
(Decembre). Pre decembre nu primisemu dela Iancu nimicu. Cu alergãturile, am trebuitu se spesezu
cevaºi mai multu – nu putému se ceru fiecare cruceru dela Elisa.
Ad 5). Ce se atinge de cerinþia Dtale ca se Þi scriu de timpuriu, décã ºi câte parale mi
trebuiesce neapãratu, apoi odatã pentru totdeauna te rogu, décã Þi este cu putinþia se-mi trãmiþi
regulatu suma necesarã lunarã de 60 fl, care o ceru – aºia încâtu se o primescu la finea fiecãrei luni ca
se nu-mi facã turburãri în mersulu studieloru. Pre luna lui Ianuariu teaºiu ruga semi trãmiþi cevaºi mai
multu – décã nu Þi vine prea greu – fiindcã am se plãtescu încã neºte cisme, o pãlãria, pantaloni, cari
mi iam procuratu io în lunile octobre ºi noembre, ºi sub împregiurãri regulate iaºi fi plãtitu pânã
astãdi. Atâtu despre cei 60 fl primiþi câtu ºi despre paralele cari le voiu mai primi dela Dta Þi voiu da
socotealã detaiatã esactã, décã pretinde acésta acela mine.
Ad 6) Cu cea mai mare plãcere Þi voiu împãrtãºi tóte ce me atingu pre mine, fiindcã sum
convinsu nunumai de bunãvoinþia dar ºi de amiciþia Dtale, cu care mai fericitu încã pânãcându eram
sub îngrigirea directã a Dtale în casa pãrinteascã.
Ad 7) „facta infecta fieri non possunt“ înþielegu prea bine ºi de aceea nu voiu se mai perdu
cuvinte despre trecutu – acum trebuie se cautu cu cea mai mare energia în viitoriu. Nu voiu se mai
promitu nimic, ci se facu numai. De acelu fac possis acum sum mai multu pãtrunsu ca ori ºi cându.
Nu mi-e fricã ca me va întrece niminea. Spiritulu nu este legatu de formalitãþi, elu décã este
vorba se manifestã liberu sub orice împregiurãri.
Nu numai cã nu-mi cade greu de vorbele Dtale iubite Tatã, dar Þi mulþiumescu din sufletu
pentru ele, fiindcã mi sunt cea mai mare dovadã a amórei, îngrigirei ºi amiciþiei Dtale! Fii siguru ºi
încredinþiatu, cã décã este vreo fiinþia, care se scie stima nobleþia animei Dtale ºi pãtrunde în spiritulu
activitãþii Dtale ca românu, cetãþianu, tatã de familia ºi omu, atunci aceea sum io!
La timpulu seu Þi voiu comunica tóte scrierile ºi cuvintele lui Iancu, dupcum pretinzi dela
mine. Acum voiescu se Þi mai citezu încã unu pasagiu din scrisórea Elisii, din care vei vedé câtu de
multu tea iubitu ºi stimatu elu ºi câtu de mare a fost pãrerea sa de reu, cã nu a urmatu consilieloru
Dtale. Elu suna aºia:
„Uºioru de minte ºi bunu la anima cu diece mâni dam ºi cu una luam. Scumpulu meu Tatã
multu ºi-au bãtutu capulu se me înveþie periculósa acéstã patimã numind-o forteþia, dar în zadar, cãci
dupãcum vezi nu l-am ascultatu ºi acesta e resultatulu!“
Iancului îi plãcea multu în timpulu din urma se vorbeascã despre Dta cu mine ºi io care
dorescu atâta ºi nu team vediutu de 5 ani, ear vorbeam bucurosu, fãrã se bãnuiescu din acéste
convorbiri cevaºi în privinþia stãrii triste a lui Iancu. Elu în tóte scrisorile sale te aminteºte pre Dta,
ºi pre mama – ºi totu în dorerea aceea, cã Ve resplãtesce atâtu de reu amórea cu care l-aþi crescutu!
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Elisa ºi copii sunt senãtoºi. Elisa sa mai restauratu ºi sperézã multu în viitoriu: familia
întreagã va sta preste iérnã încã aci, apoi la primavérã séu la începutulu lui Maiu va pleca cãtrã
Bucuresci.
Domnulu Christu a avisatu aci cevaºi parale necesare ºi a scrisu, cã nu póte veni la Viena din
causa afaceriloru sale urgente ºi multiple. Însã nici nu este absolutu de lipsa ca se fia Dlui séu altcineva
aci, deórece grigesce Mad. Christu, ºi acum ºi Elisa pentru familia ºi apoi mai suntemu ºi noi aici.
Elisa ºi nepoþieii Þi serutu mâna Dtale ºi iubitei mele mame ºi Mad. Christu ve trãmite
complimente, asemenea ºi Costi, toþi ve dorimu serbãtori mai fericite decâtu au fost dilele trecute de lucru.
Domnulu Dr. Schuselka te salutã prin mine. Mi-a spusu cã Þi-a scrisu o scrisóre de
condolenþia. Scriemi ai primito? ªi décã ai primito respundei prin mine séu directu. Dlui a
cunoscutu pre Iancu ºi familia sa la otelulu naþionalu unde se întâlnea la Souper mai adesea. Mam
bucuratu multu cându mi-a spusu cã Þi-a scrisu. Þi mulþiumesce ºi pentru „Gazeta“ dar te rógã prin
mine se nu io mai trãmiþi, fiindcã nu o póte întrebuinþia – cu pãrere de reu – nesciindu nici o bóbã
românesce.
Te rogu încã odatã iubite Tatã trãmite-mi ce poþi séu cu telegrafische sau posternusigung
fiindcã astãdi am fost silitu se me împrumutu la Md Christu. Respundemu te rogu la scrisórea acésta
câtu mai iute ca se sciu ºi io unde me aflu.
Serutu mâna scumpei mame spunei, cã am primitu scrisórea D-ei, serutu pe sorióre ºi
frãþiori ºi sum alu Dtale ascultãtoriu ºi iubitoriu fiiu Aurel
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.189, dos. 592, original, 10 file.
20.
Despre o sumã de 5000 de florini revendicatã de Iacob Mureºianu de la massa de concurs
(instituþia care se ocupa de falimente). Despre actele care trebuie completate. Detalii administrative
privind procedurile care trebuie urmate. Mulþumeºte pentru ajutorul financiar acordat de tatã.
Anexeazã un model de împuternicire, care sã-i dea dreptul lui Aurel Mureºianu sã se ocupe de
problemele rezultate din conflictul cu massa de concurs.
Viena 14/2 (1)871
Iubite Tatã!
În privinþia celor 5000 fl cari ai sei pretinzi dela massa vin a Te desluºi.
Aci alãturatu Þi trãmitu unu formularu a unei împuterniciri, care trebuie se mi-o dai spre a
face aci în casu de trebuinþia paºii cuviionþioºi. Precum vedi trebuie se fia provediutã cu unu timbru
de 50 kr ºi cu subscrierea Dtale.
Afarã de acta trebuie se-mi dai o informaþiune corectã ºi detaiatã asupra cererii Dtale. Io
credu cã Dta ai trebui sã pretindi numai cei 3000 fl. daþi cu interese, ear cei 2000 mi se pare cã ar
trebui consideraþi ca daþi lui odatã pentru totdeauna. Afarã de acésta Te rogu se-mi trãmiþi ori ce
documentu vei avé pentru acéstã obligaþiune, vreo hârtia scrisóre ect séu décã nai nici unu documentu
se-mi spui apriatu, pre ce basezi pretensiunea Dtale, cându iai predatu paralele ect. Póte cã se vede ºi
din socotéla, care Þi-a trãmiso Dtale, cã Þi era datoru, subtrãgânduse acolo órecare suma dreptu
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interese a unei anumite sume. Cu unu cuventu trimitemi împuternicirea cu informaþiunea îndatã cu
returnarea poºtei ca se nu vie pré târdiu.
Asta numai pentru unu casu neprevediutu dreptu precauþiune.
De altã parte m-am consultatu cu advocatulu nostru ºi resultatulu acestei consultãri este
urmãtoriulu:
a) Nu este de necese ca Dta se faci arãtarea pretensiunei Dtale la Concurs massa – deórece
fiindu o obligaþiune privatã vine numai în clasa a IIIa ºi nu este de speratu nice mãcar unu
cruceriu câºtigu.
b) Décã administratorele massei a aflatu în cãrþi atâtu pretensiunea Dtale câtu ºi
contocurentulu de 2100 fl atunci vede deacolo, cã ai se pretinzi mai multu ºi nu póte face
nici unu pasu în contra Dtale.
c) Décã însã admin. Massei a aflatu în cãrþi numai contocurentulu de 2100 fl ºi acesta în
modulu acela încâtu se pótã fi în dreptu a pretinde dela Dta suma aceea, nesciindu nimica de
pretensiunea Dtale, care este multu mai mare – atunci negreºitu te va provoca din partea
massei concursuale ca se plãtesci.
Se înþielege cã Dta în urma acestei provocãri simple nu vei plãti nici unu cruceriu fiindu în
dreptulu unei pretensiuni mai mari. Ce se póte întempla în casulu acesta? Massa va face póte jalba pre
cale judecãtórescã în contra Dtale ca se te siléscã la platã. Atunci Dta vii în contra jalbii cu
compensaþiunea (care va se dicã: Adevãratu am se dau atâta, dar am se iau mai multu ºi de aceea
pretindu io din contra dela massa încã suma de x…). Resultatulu procesului acestuia va trebui se fia
Dtale favorabilu, décã ai documente cu atâtu mai bine, décã nu, póte se fia încã necesariu unu
jurementu din partea Dtale, la care însã cu greu va veni lucrulu.
Punemu cã am cere dela Handelsgericht26 ca sã se licuideze pretensiunea Dtale vis a vis de
massa conscursualã. Décã nu ai documente a mânã este mai multu decâtu probabilu, cã nu þi-o va
licuida-o, deórece casurile sunt multe, în cari rudeniile facu pretensiuni nefundate.
Décã, ce este de aºteptatu, nu þi sar licuida prin urmare pretensiunea Dta ai fi atunci silitu se
iai ofensiva ºi se intentezi însuºi massei procesu care tear costa nu puþine parale.
Aºiadar celu mai bunu lucru este în casulu acesta, presupunându cã n-ai documente a mâna
– ca se stai în defensiva, aºteptându se vedi décã Þi vine ceva provocare dela massa, séu ceea ce este
fórte possibilu deórece „cãrþile sunt fórte confuse“, nu Þi vine nimicu. În casulu Întâiu respundi cã nu
poþi plãti din causa cã mai ai se pretinzi – ºi décã massa te va acusa, Dta vii ºi te aperi puindu-i
compensaþiunea în contra.
Spre odihna póte se Þi servéscã urmãtórele puncte:
1) Obligaþiunea nu o perzi, la nici unu casu, décã nu te laºi singuru de ea.
2) Numai din massa concursualã nu poþi cere a fi plãtitu, décã nuþi anunþi pretensiunea ºi
acésta nu þi se licuidézã. Nefiindu însã mai nimicu în massa, chiar se þi se licuideze suma nu
o se capeþi nimicu. Décã însã nu Þi sar licuida, ai fi silitu însã preste acésta a intenta procesu
massei.
3) Décã mai târziu cineva ar face vreo învoiélã Dta nu eºti eschisu cu pretensiunea Dtale,
deºi nu ai annunþiato la Concurs massa.

26
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Aºiadar este mai bine deocamdatã se nu faci nici unu pasu ºi se aºtepþi se vezi, décã Þi va
veni ceva ºi ce?
Póte însã, cã sar ivi necesitatea a se face vreunu pasu, pentru acésta te rogu, fã-mi
împuternicirea susu amintitã ºi mi trãmite informaþiune ºi décã se póte ºi copia dela contocurentulu,
care Þi la trãmisu Iancu. te rogu însã trãmitemi tóte aceste îndatã cu poºta cea d-ântâiu, fiindcã o di
întârdiere face multu.
Io din partemi credu cã nu þi va veni de nicãiri nici o provocare de platã, deórece cum diseiu
catastifele, mai cu sémã din timpulu din urma, se aflã în mare neorenduiélã, aºia încâtu niminea nu
póte sci siguru, ce e de datu ºi ce e de luatu.
Cei 50 fl avisaþi i-am primitu. Þi mulþiumescu pré multu – câtu me va ierta timpulu Þi voiu
scrie despre tóte pre largu, cum le ce(r)i.
Despre Iancu nu am auditu nimicu nici noi, nici alþii.
Familia e sãnãtósã ºi copii. Salutãri ºi serutãri de mâni dela toþi cu deosibire complimente
dela Mdme Christu. Grapulu cu napoleonii nu l-am primitu încã, dar astãdi trebuie se soséscã. Serutu
mâna Mamii ºi drépta Dtale. Scriemi neamânatu!
Alu Dtale Aurel
Vollmacht27
50 Kr(euzer)
Stempel

Kraft welcher ich den Herrn J. U. Drd. Aurel Mureºianu

Berechtige, mich und meine Erben in der Angelegenheit gegen die Concursmassen Perlea &
Mureºianu, dann Joh. Vlad Perlea und Joh. Mureºianu gerichtlich und außergerichtlich zu vertretten,
Klagen zu übernehmen, Eide aufzutragen, anzubieten, anzunehmen und zuruckschieben, Bescheide
und Urtheile zu erwirken, zu rekuriren, zu appeliren und den Rekurszug zu ergreifen, Vergleiche zu
schließen, Geld und Geldwerth in Emfang zu nehmen und hierüber rechtsgiltig zu quittiren,
Executionen zu führen und alle Sicherstellungsmittel zu ergreifen, von Klagen abzustehen,
Erklärungen abzugeben, kurz alles nach seinen besten Ermessen einzuleiten und vorzukehren, wofür
ich demselben Jenehmhaltung aller Maßregeln und Schritte zu leisten verspreche. Urkund dessen
meine eigenhändige Fertigung
Kronstadt – 1871
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.188, dos. 592, original, 6 file
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Împuternicire
50 creiþari
timbru fiscal
Prin care eu îndreptãþesc pe domnul doctorand în ambele drepturi (laic ºi canonic – n.n.) Aurel
Mureºianu sã mã reprezinte în cauza Perlea & Mureºianu împotriva massei de concurs, apoi sã reprezinte pe Ioan Vlad
Perlea ºi Ioan Mureºianu pe cale juridicã ºi pe cale extrajuridicã, sã primeascã plângeri, sã solicite, sã ofere, sã primeascã ºi
sã refuze jurãminte, sã obþinã decizii ºi sentinþe, sã facã recurs, sã facã apel ºi sã porneascã procedura de recurs, sã încheie
înþelegeri, sã primeascã bani ºi valori de bani ºi sã dea chitanþe probatorii în justiþie pentru ele, sã iniþieze execuþii ºi sã ia
toate mãsurile de asigurare, sã renunþe la plângeri, sã facã declaraþii, pe scurt sã iniþieze tot dupã cea mai bunã chibzuinþã ca
sã ia mãsurile potrivite, drept pentru care eu îi promit cã voi aproba toate mãsurile ºi acþiunile întreprinse. Drept mãrturia
acestui (fapt urmeazã – n.n.) semnãtura mea cu mâna proprie.
Braºov - 1871

Þara Bârsei

Mãriuca RADU
„KRONSTÄDTER ALLGEMEINE SPARKASSE“
PRIMA BANCÃ DIN BRAªOV ªI DIN TRANSILVANIA1

„Kronstädter Allgemeine Sparkasse“ – primul institut bancar din Transilvania, revendicat
deopotrivã de România ºi Ungaria, a fost fondat în epoca de Renaºtere a naþiunii germane din
Transilvania, ca reacþie la politica Vienei de a-ºi impune idealul dominant al monarhiei absolute în
Marele Principat al Transilvaniei. La aceasta se adãugau ºi slãbiciunile interne ale acestei provincii,
dominatã de stagnare economicã, lipsã de perspective clare, birocraþie excesivã, pauperizare.
Necesitatea imperioasã a modernizãrii, singura cale de a scoate Transilvania din aceastã
„stare liniºtitã“ sau „somnul Albei ca Zãpada“2 ºi a o plasa pe orbita capitalismului, a fost înþeleasã ºi
aplicatã de o pleiadã de intelectuali saºi trimiºi la studii în strãinãtate, cãrora li s-au alãturat ºi strãini,
oameni cu o viziune largã, dornici de acþiuni concrete ºi eficiente, naturalizaþi în acest colþ de
imperiu3. Nu întâmplãtor, aceste acte de pionierat au pornit din Braºov ºi Sibiu, cele mai dezvoltate
centre urbane ale Transilvaniei. Cu toate cã sudul Transilvaniei era considerat cel mai dinamic ºi mai
bogat, afimaþia trebuie þinutã sub o oarecare rezervã, deoarece, în deceniul IV al secolului al XIX-lea,
vestitul comerþ sãsesc de odinioarã trecuse în mâinile ortodocºilor (români, aromâni, greci),
negustori mult mai dinamici, cu largi deschideri pentru comerþul internaþional, în timp ce breslele
supravieþuiau doar datoritã privilegiilor ºi a comenzilor pentru armatã.
Caracteristicã pentru gândirea economicã a perioadei este frecventa îmbinare a
social-economicului cu politicul ºi naþionalul, manifestatã atât
la saºi, cât ºi la români.4
Una dintre personalitãþile providenþiale ale
epocii a fost Peter Traugott Lange von Burgenkron
(1797–1875), care a înþeles foarte bine cã printre cerinþele
timpului se numãrau: nevoia de preþuri scãzute, cultivarea
simþului de economisire ºi crearea unui sistem organizat,
facil ºi articulat al circulaþiei banilor ºi al mãrfurilor5, care ar
fi avut drept consecinþã salvarea conaþionalilor sãi, ameninþaþi
de flagelul pauperizãrii.

Peter Traugott Lange von Burgenkron,
fondatorul bãncii „Sparkasse“.

1
2

3
4
5

Articolul face parte dintr-un proiect de cercetare destinat a aduce clarificarea provenienþei unor obiecte aflate în
patrimoniul Muzeului de Istorie, pornind de la un document.
100 Jahre Kronstädter Deutsche Gremialhandelsschule 1841–1941. Festschrift verlasst im Auftrage des Kronstädter
Deutschen Handelsgremiums aus Anlass des 100-Jährigen Bestehens seiner Schule von Rudolf David Direktor, Druck der
Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1941, p. 5.
Cel mai semnificativ exemplu îl reprezintã stabilirea la Braºov a germanului Johann Gött.
*** Gândirea economicã din Transilvania (1784–1918), Bucureºti, 1981, p. 170–180.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren 1835–1909, Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1910, p. 7.
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Meritul principal al lui Peter Lange a constat în crearea unui sistem complex de instituþii,
menit sã ridice nivelul material al întregii comunitãþi; astfel, pe lângã Sparkasse, într-o perioadã
relativ scurtã au mai fost fondate: Institutul de pensii (1844), Asociaþia braºoveanã a meseriaºilor
(1842), Muntele de pietate ºi Spitalul orãºenesc (1847), cu rol de casã de asigurãri, în sens modern.
Ideea înfiinþãrii unei bãnci (act de mare curaj) a apãrut din necesitatea contracarãrii
aºa-ziºilor „bancheri“, categorie alcãtuitã din cãmãtari, zarafi (strãini) ºi cetãþeni saºi înstãriþi, care
acþionau în propriul lor avantaj, împrumutând cu dobânzi mari, dar ºi în acela al împãmântenirii
spiritului de economie ºi motivãrii muncii cinstite, în folosul general. În spiritul acestor idei suna ºi
apelul lansat în preajma deschiderii bãncii braºovene: „Fiecare (membru al comunitãþii – n.n.) sã
posede cele mai potrivite mijloace financiare provenite din câºtig ºi economisire, sã se fereascã de
cheltuieli inutile, iar din <firimiturile> unor sume neînsemnate, sã se poatã alcãtui un fond
impresionant, din roadele cãruia fiecare sã se poatã folosi ºi în sfârºit sã se creeze un fond
filantropic, în stare sã-i susþinã pe oamenii care au nevoie de ajutor“6.
Ideea bãncii a prins viaþã încã din anul 1827, când Peter Lange se afla la Viena; proiectul de
statute, conceput dupã modelul lui Ersten Österreichischen Sparkasse, a fost trimis spre aprobare
autoritãþilor braºovene, care ºi-au dat acordul de principiu dupã un an. Din cauza birocraþiei, lucrurile
s-au tãrãgãnat pânã în 1832, moment în care dosarul intrã în lucru la cancelaria imperialã (întrebaþi de
stadiul lucrãrilor, funcþionarii rãspundeau celor interesaþi cã „ … trebuie sã mai aºtepte!“). Dupã o
altã serie de pertractãri între Viena, Guberniul Transilvaniei ºi Magistratul braºovean, aprobarea
definitivã a fost datã la 3 iunie 1835; imediat a fost creatã o societate care patrona Sparkasse, alcãtuitã
din 90 de membri fondatori, s-a strâns o sumã totalã în valoare de 3.996 fl. CMZ ca fond iniþial ºi au
fost aleºi primii funcþionari, în persoana lui: Johann Georg von Albrichsfeld (senator) – conducãtor;
Friedrich Bömches (secretar al Magistratului) – casier; Martin Weiss (negustor) – controlor; Johann
Fabricius (secretar al Magistratului) – actuar7.
„Siebenbürger Bote“ din Sibiu (Braºovul nu avea încã ziar) saluta întemeierea primului
institut bancar din Transilvania, creat dupã modelul altor institute din interior ºi strãinãtate,
remarcând faptul cã relaþia public – bancã se va putea desfãºura comod ºi în deplinã siguranþã.
Scopurile noii bãnci, înscrise în statute, se adresau tuturor categoriilor sociale, fiecãreia
dupã necesitãþi proprii, cuvântul de ordine fiind cã o economie, oricât de micã ºi rezultatã dintr-o
muncã onestã, poate fi importantã. Un loc distinct îl ocupa ºi activitatea de ajutor reciproc în caz de
boalã sau al altor nevoi (zestre, deschiderea unui atelier, pornirea unei afaceri etc.).
În condiþiile de pionierat în care a apãrut banca, precauþia era absolut necesarã, aºa cã a fost
creat imediat un fond de rezervã, reprezentând 50% din venitul net; cealaltã jumãtate era împãrþitã
între construirea ºi întreþinerea spitalului orãºenesc ºi salarizarea funcþionarilor (la începuturi aceºtia
au lucrat ca voluntari, donându-ºi salariile). În cazul lichidãrii bãncii, afacerile erau preluate de
societatea care o patrona, iar dacã ºi aceasta ar fi dispãrut, statutele prevedeau întrebuinþarea averii
acumulate exclusiv în scopuri de binefacere.
Ultimul capitol al statutelor, 59, se referea la sigla firmei, stupul de albine, ºi la deviza:
„Munceºte, adunã, sporeºte!“.

6
7
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Heinrich Teutsch, Die Kronstädter allgemeine Sparkasse im Spiegel der sächsischen Volkswirtschaft, în „Kronstädter
Zeitung“, numãr jubiliar, duminicã, 24 mai, 1936, p. 62.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 16–19.

„Kronstädter Allgemeine Sparkasse“

În anul 1846 s-a luat hotãrârea traducerii statutelor în limbile maghiarã ºi românã, desigur
dintr-un considerent simplu ºi practic, acela al atragerii unui numãr cât mai mare de depunãtori, ceea
ce a avut ca urmare depãºirea graniþelor etnice. Pentru prima datã în Transilvania a învins primatul
economic, fapt subliniat ºi de apelul lansat de Magistrat, care invita pe toþi locuitorii din scaunul
Rupei, Trei Scaune ºi districtul Fãgãraºului „indiferent de naþionalitate ºi religie“ sã devinã clienþii
bãncii. Exclusivitatea germanã era pãstratã pentru conducere ºi iniþiative.
La 1 ianuarie 1836 Sparkasse ºi-a deschis porþile pentru public; la început programul de
funcþionare era stabilit pentru ziua de duminicã, între orele 9 ºi 12, iar din 1840 era extins ºi pentru
ziua de vineri, între aceleaºi ore. De la 1 iulie 1867 acesta a devenit permanent.
Din punctul de vedere organizatoric, Sparkasse a urmat calea celorlalte întreprinderi ºi
firme ale epocii. Un prim pas a fost efectuat în 1854, când a fost obligatã sã se împrotocoleze ca
firmã comercialã în registrul Camerei de Comerþ ºi Industrie din Braºov. Pe baza articolului de
lege din anul 1875 au fost modificate statutele, transformându-se în „societate cu rãspundere
limitatã“; în esenþã a rãmas ºi pe mai departe un institut umanitar. În 1896 banca a devenit un
institut de credit ipotecar; cu aceastã ocazie a avut loc cea mai radicalã modificare a statutelor. În
acelaºi an s-a transformat în societate pe acþiuni, începând cea mai spectaculoasã perioadã de
activitate din istoria sa.
Dacã la începuturi politica bãncii s-a îndreptat cãtre acumularea de capital ºi atragerea
clienþilor sãraci, având ºi caracter de ajutor reciproc, într-o a doua etapã a susþinut tânãra industrie
braºoveanã, pentru ca ulterior sã se implice ºi în achiziþionarea de proprietãþi funciare ºi imobiliare.8
Banca nu a fost ocolitã de perioadele de crizã, frecvente la nivel local ºi general. În timpul
Revoluþiei de la 1848–1849, documentele de valoare au fost trimise la Bucureºti, ajungând înapoi o
datã cu ocupaþia austriacã a Principatelor. Singura pagubã înregistratã s-a datorat bancnotelor
Kosuth. Dupã instaurarea pãcii interne, apãrând greutãþi cauzate de bani, banca a fost nevoitã sã
apeleze la prudenþã, înaintând cu paºi mici timp de 12 ani; cu toate acestea, nu s-a dezis de scopurile
sociale. Un alt moment dificil l-a constituit depresiunea economicã din anul 1873. Rãzboiul vamal
izbucnit între România ºi Imperiul Austro-Ungar, care a afectat în cel mai mare grad sud-estul
Transilvaniei, a avut în mod firesc repercusiuni negative asupra bãncii, oficialii ei fiind chemaþi sã
participe la mai multe reuniuni în cadrul cãrora sã vinã cu soluþii concrete de scoatere a economiei
transilvãnene din situaþia extrem de gravã în care fusese împinsã fãrã voia ei; în paralel, banca s-a
zbãtut din rãsputeri sã ajute firmele ajunse într-o situaþie disperatã.9 În pofida tuturor acestor greutãþi,
Sparkasse a reuºit ca, printr-o politicã inteligentã, care îi asigura în orice condiþii un venit net sigur,
dublatã de încrederea publicului, nu numai sã se menþinã pe linia de plutire, dar ºi sã-ºi onoreze
scopurile pentru care a fost creatã.
Spre sfârºitul secolului al XIX-lea au intervenit probleme de ordin politic, fiind implicatã în
lupta dintre „verzi“ ºi „negri“. Consideratã a fi un bastion al aripii conservatoare,
proguvernamentalã, dispusã inclusiv la concesii de ordin naþional, drept replicã, aripa „verde“, tânãrã
8

9

Heinrich Teutsch, Die Kronstädter allgemeine Sparkasse im Spiegel …, p. 62; Aus meinem Leben, Erinnerungen aus alter
und neuer Zeit von Dr. Karl Ernst Schnell, Verlag der Markusdruckerei in Kronstadt, [1935]. Conform memoriilor
primarului Schnell, Sparkasse a fost atrasã în timpul Primului Rãzboi Mondial într-un amplu program de achiziþionare de
terenuri pe care sã fie colonizaþi germani aduºi din sudul Rusiei; acest program ambiþios nu s-a finalizat, pentru cã, imediat
dupã încheierea pãcii, statul român a întreprins reforma agrarã.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren 1835–1909 ..., p. 48; vezi ºi Rapoartele Camerei de Comerþ ºi
Industrie din Braºov din aceastã perioadã.
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ºi radicalã, îºi edificã propria bancã; în aceste condiþii, în anul 1899 va apãrea Banca Naþionalã
(Sãseascã).10
Aºa cum s-a mai subliniat, încã de la începuturile sale Sparkasse a fost conceputã ca
instituþie având scopuri sociale ºi culturale. Statutele precizau clar cã 25% din venitul net era alocat
susþinerii spitalului orãºenesc; în paralel, un fond special era destinat ajutorãrii oamenilor ºi
comunitãþilor aflate în nevoie. Astfel, în anul 1844, locuitorii care suferiserã pagube însemnate în
urma unui incendiu au fost ajutaþi cu suma de 500 fl. C. M. Fonduri permanente erau alocate pentru
reparaþiile unor biserici ºi lãcaºuri ºcolare, dar ºi în folosul unor societãþi culturale sau pentru
acordarea de burse elevilor. Ajutoarele au fost acordate în egalã mãsurã ºi instituþiilor româneºti ºi
maghiare. De exemplu, Reuniunii Femeilor Române i s-a acordat pânã la anul 1910, în scopuri
didactice, suma de 736 coroane, deloc neglijabilã. Într-unul din rapoartele bãncii se estima cã, în 75
de ani, au fost cheltuite în scopuri filantropice aproximativ 1.542.777 coroane. Pe lângã aceste
contribuþii cotidiene, institutul braºovean a mai avut câteva realizãri de excepþie. În anul 1850 s-a
implicat în construirea ªcolii de gimnasticã (Turnschulgebäude), primul institut de acest gen din
Transilvania, realizat pe principii moderne, care avea în cuprindere un loc de joacã special amenajat,
aparate de gimnasticã ºi un mic parc înzestrat cu o fântânã artezianã ºi un heleºteu. Valoarea totalã a
investiþiei s-a ridicat la suma de 12.171 fl. C. M., complexul rãmânând doar în administrarea
comunitãþii evanghelice. În condiþii similare a fost construitã ºi ªcoala Evanghelicã de Fete; între anii
1892 ºi 1894, la solicitarea locuitorilor oraºului, care îºi doreau cu ardoare un teatru modern, banca
s-a implicat în construirea clãdirii Reduta. Tot ea a suportat ºi cheltuielile legate de demolarea vechii
Redute, pe care o achiziþionase în anul 1891.11 Aceastã investiþie de mari proporþii a devenit posibilã
prin renunþarea la obligaþiile privind întreþinerea spitalului orãºenesc (prevãzutã ºi în noile statute),
cãruia i se acorda o compensaþie în valoare de 40.000 fl.
Un aspect mai puþin cunoscut este legat de primele sedii ale bãncii. Pentru a-ºi putea începe
activitatea, Magistratul oraºului i-a pus la dispoziþie în mod gratuit una din încãperile aflate în Casa
Sfatului.12 Devenitã rapid neîncãpãtoare, banca s-a mutat, pânã la obþinerea unui sediu propriu, în
Casa orãºeneascã din Târgul Inului, unde funcþiona ºi Muntele de pietate. În 1865, cu suma de 18.086
fl. C. M., luatã din fondul de rezervã, a fost achiziþionatã clãdirea de la numãrul 85 (92) din
extremitatea dreaptã a ªirului fructelor, unde, cu multe secole în urmã, a funcþionat prima farmacie a
oraºului (astãzi acolo se aflã anticariatul „Aldus“).13
Diversificarea afacerilor, mãrirea personalului ºi prestanþa pe care trebuia s-o impunã
publicului au condus la achiziþionarea unui spaþiu mai generos. Astfel, pentru început, în anul 1875 a
fost cumpãratã Casa Closius din strada Mãnãstirii nr. 3, renovarea acesteia durând pânã în 1893.14
Tot în aceastã perioadã, în curtea interioarã, a mai fost construitã o clãdire-anexã pentru personal. La
18 august 1898, dupã îndelungate tratative cu moºtenitorii familiei von Brennerberg, este cumpãratã
casa din stânga, de la nr. 1, care a fost demolatã în întregime. Din cele douã imobile a rezultat, în anii
10

11

12
13
14
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Aus meinem Leben …, p. 57; Schnell, unul dintre autorii proiectului de statute, a ºi fost ales de adunarea de constituire din
16 martie 1899 vicepreºedinte. Banca Naþionalã (Sãseascã) a avut drept sediu superba clãdire de pe strada Porþii
(Republicii), construitã pe locul vechii reºedinþe a familiei Hirscher.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 97; Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt
im Jahre 1893, Zehnter Jahresbericht, Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1894, p. 11 ºi raportul pe anii 1894,
1895 ºi 1896, p. 16.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 26.
Ibidem, p. 16.
Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt …, 1899, 1900, p. 17–18.

„Kronstädter Allgemeine Sparkasse“

1899–1900, un sediu modern ºi confortabil, alcãtuit din parter ºi un etaj cu 7 ferestre la faþadã.
Valoarea tuturor modificãrilor ºi înnoirilor se ridica, la sfârºitul anului 1900, la aproximativ 240.386
coroane. Curtea interioarã, cu excepþia anexei destinate personalului, a fost transformatã în parc.
Dupã Primul Rãzboi Mondial a fost achiziþionat Palatul Czell din Piaþa Sfatului (astãzi
sediul Sucursalei Braºov a Bãncii Naþionale), construit la începutul secolului al XX-lea. Aceastã
ultimã locaþie a fost naþionalizatã în anul 1948, moment în care ºi Sparkasse, dupã o existenþã
neîntreruptã de mai bine de un veac, a intrat în lichidare.
Ideea de bancã este firesc asociatã cu siguranþa tezaurului alcãtuit din bani, hârtii de valoare,
metale preþioase etc. Primii bani erau pãstraþi în „Quartieraufschlagskassatrugel“ (lada casieriei
pentru impozitul de încartituire)15, armatã cu benzi metalice ºi prevãzutã cu trei încuietori, aflatã în
camera funcþionarilor16; ea a fost înlocuitã în anul 1839 cu o casã metalicã, unde se pãstrau cei 4.072
fl. C. M., reprezentând capitalul de întrebuinþare. Lada, din modelul dotat cu trei niveluri de siguranþã
(douã lacãte, o uºiþã montatã pe capac, care se deschidea printr-un buton mascat de un ornament în
formã de dinte, dupã care se ajungea la broasca propriu-zisã, care antrena la rândul ei un ingenios
sistem alcãtuit din arcuri ºi clapete), a fost procuratã (dupã unele informaþii) de la Cluj.17 În anul 1858
îºi face apariþia primul seif, în adevãratul sens al cuvântului, în valoare de 2.480 fl. C. M., comandat
cel mai probabil de la Viena. Noul sediu din strada Vãmii este înzestrat cu un seif din oþel blindat,
montat într-o încãpere sigurã din curtea interioarã.18

A doua ladã metalicã a bãncii
braºovene, pãstratã la Muzeul Judeþean de
Istorie din Braºov.

Din pãcate, ca ºi în cazul altor instituþii importante din oraº, în afarã de fostele sedii ºi de
arhiva care încã se pãstreazã, ne-au rãmas prea puþine mãrturii. Singularã ºi valoroasã rãmâne a doua
casã de bani, aflatã în patrimoniul Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov, ºi câteva obiecte de
mobilier, care încã se mai gãsesc la filiala braºoveanã a Bãncii Naþionale19; recent, într-o colecþie
particularã din Braºov s-a mai identificat un ceas-reclamã, folosit în perioada interbelicã.

15
16
17
18
19

Traducerea termenului a fost fãcutã de domnul Gernot Nussbächer, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 30; asemenea tipuri de lãzi din lemn, acoperite cu benzi
metalice, trei încuietori ºi fante pentru introducerea banilor, se gãsesc în colecþia Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov.
Lada a ajuns în patrimoniul Muzeului de Istorie din Braºov prin filiera Muzeului Þãrii Bârsei. O ladã asemãnãtoare (mai
micã ºi nu atât de complexã) a avut ºi negustorul braºovean Dumitru Eremias. Ea se gãseºte în posesia urmaºilor sãi.
Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt …, 1899, 1900, p. 17–18.
Informaþiile ne-au fost furnizate de Dan Boriceanu, regretatul director al Bãncii Naþionale, sucursala Braºov.
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În încheiere, se impun câteva concluzii:
ü „Kronstädter Allgemeine Sparkasse“, de la a cãrei fondare se vor împlini curând 170
de ani, a reprezentat un prim factor al modernizãrii Transilvaniei;
ü Conceputã într-o manierã inteligentã, durabilã, care practic excludea eºecul,
Sparkasse se numãrã printre puþinele bãnci din þara noastrã care au avut o existenþã
neîntreruptã de la fondare (1835) ºi pânã la lichidarea forþatã din 1948;
ü Sparkasse a servit ca model pentru înfiinþarea altor bãnci similare din Transilvania,
Banat ºi Ungaria, cu care a avut întotdeauna relaþii cordiale;
ü Datoritã specificului sãu, impus de cãtre fondatori, Sparkasse a rezistat cu succes în
faþa concurenþei reprezentate de apariþia unei avalanºe de filiale ale marilor bãnci din
Europa Centralã sau a celor mai mici, aparent mai atrãgãtoare, dar cu o existenþã efemerã,
terminatã de obicei cu falimente rãsunãtoare.
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EXPOZIÞIA NAÞIONALÃ A ASTREI DE LA BRAªOV
(1862)

Politica cultural-ºtiinþificã a Astrei preconiza un amplu program de emancipare a românilor,
care cuprindea ºi stimula totodatã preocupãrile culturale ºi economice prin intermediul ºcolilor,
cãrþilor, prelegerilor, cooperativelor sãteºti, bãncilor etc. În cadrul acestui program atât de
cuprinzãtor, realizarea de expoziþii cu o tematicã diversã va ocupa un loc aparte, acestea fiind
organizate atât cu ocazia unor adunãri generale, cât ºi a unor manifestãri culturale1, având fie o
importanþã naþionalã, fie una localã (adicã în despãrþãminte).
În planul activitãþii practice a culturii materiale, conducãtorii Astrei vor produce în
perioada 1862–1905 un numãr de 3 expoziþii naþionale, ºi anume: în anul 1862 la Braºov ºi în anii
1881 ºi 1905 la Sibiu, ultima organizându-se simultan cu inaugurarea Muzeului Naþional al
Asociaþiunii.
Dacã la prima adunare generalã n-a putut fi realizatã nici o expoziþie, la
urmãtoarea adunare generalã, cea de la Braºov, din perioada 28–30 iulie 1862, s-a organizat prima
expoziþie naþionalã a românilor. Aceastã expoziþie, conform pãrerii lui A. ªaguna, a avut drept scop
„înaintarea ºi deºteptarea Românilor fãrã nici o mãrginire numai la unele ramuri ale vieþii sociale,
precum ºi totodatã progresul ºi gustul estetic pentru tot ce este frumos ºi folositor“2. Referitor la
scopurile expoziþiei, G. Bariþiu considera cã unul dintre scopurile principale ale realizatorilor acestei
expoziþii de probã3 a fost ºi acela de a da ocazia femeilor române de a-ºi demonstra îndemânarea ºi
priceperea în arta lucrului de mânã, în comparaþie cu femeile altor popoare conlocuitoare de pe
întinsul monarhiei, în urma acestei expoziþii ele fiind denumite „francesele orientului“4.
Un alt scop al expoziþiei a fost ºi acela de a infirma opiniile false ºi rãuvoitoare ale
unor popoare strãine despre gradul de culturã ºi civilizaþie al românilor transilvãneni. Existau opinii
care susþineau cã „industria la românii transilvani este nulã ºi agricultura lor încã se aflã tot numai în
starea ei primitivã, precum a putut fi aceeaºi înainte de aceasta cu câteva mii de ani“5. Putem afirma
cã aceastã expoziþie a constituit ºi primul îndemn la nivel naþional de a ieºi la lumina civilizaþiei cu
rezultatele muncii românilor din domeniul industrial ºi agricol, de a „ne arãta, odatã, precum suntem,
industrioºi sau leneºi, cultivaþi sau barbari, isteþi sau deºtepþi, sau tâmpiþi de la naturã“6.
Aceastã expoziþie a dat ocazia românilor de a se cunoaºte pe sine „în toatã privinþa
ºi în toate ramurile activitãþii noastre naþionale“7.
Expoziþia a fost pregãtitã timp de 5 luni8, iar pentru atragerea unui numãr cât mai
mare de expozanþi, Asociaþiunea a publicat în presã mai multe „cercularii“, adresate în special
preoþilor ºi intelectualilor, pentru a conlucra „prin puterea cuventului ºi prin exemplul propriu, ca din
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poporul nostru sã iee, cât se poate, mai mulþi parte la aceea esposiþiune prin productele ºi
manufapturile, ce ei, sau familiele lor au produs prin propriele lor mâni“9.
Reuºita acestei prime expoziþii naþionale a românilor s-a datorat atât stãruinþelor
lui A. ªaguna, care a lãmurit ºi îndrumat preoþimea sã depunã toate eforturile în atragerea a cât mai
mulþi români, din toate þinuturile monarhiei, la aceastã expoziþie, cât ºi strãdaniilor profesorilor de la
gimnaziul românesc din Braºov, care, ajutaþi de fruntaºii braºoveni, au organizat aceastã expoziþie
neprecupeþind nici un efort.
Deºi românii se aflau în faþa primei experienþe de acest gen, ei au încercat sã
ordoneze toatã activitatea într-un mod cât mai practic ºi mai eficient, în acest sens elaborând o
Programã10, care cuprindea o serie de indicaþii ajutãtoare la buna desfãºurare a activitãþii
expoziþionale.
Punctul 2 arãta faptul cã pentru expoziþie era direct rãspunzãtoare o comisie
compusã din cinci membri ºi cinci suplinitori, aleasã la 8 februarie 1862, care avea ca principale
atribuþii þinerea strictã a evidenþei obiectelor expoziþionale, redactarea permanentã a unor rapoarte
despre primirea, aºezarea, pãstrarea, vinderea sau înapoierea obiectelor proprietarilor dupã
închiderea expoziþiei.
La punctul 4 se prevedea angajarea unui „arangeur tocmit earãºi cu platã“, care
avea drept sarcinã dispunerea tuturor obiectelor „dupã un metodu practicu“. În acest scop obiectele
trebuiau sã fie numerotate ºi înscrise cu numele producãtorului sau proprietarului.
Punctul 8 prevedea alegerea unui „colegiu de 7 censori sau arbitrii“, adicã un
juriu, pentru alegerea celor mai deosebite obiecte expuse ºi acordarea de „scrisori laudatorii pentru
obieptele care vor merita lauda“. Tot juriul avea sarcina de a pregãti „un catalog cuprinzãtor de toate
obieptele“ pentru ca „pe temeiul acelui catalog sã emitã laudatoriile sub sigiliul asociaþiunii“.
Împãrþirea obiectelor pe secþiuni ºi clase era precizatã de punctul 10, astfel:
secþiunea I – Obiectele de arte frumoase;
secþiunea II – Manufacturile femeieºti;
secþiunea III – Manufacturile bãrbãteºti;
secþiunea IV – Productele de agriculturã;
secþiunea V – Productele montanistice.
Împãrþirea secþiunilor în clase a fost fãcutã în funcþie de natura ºi calitatea obiectelor expuse.
Punctul 11 prevedea mãsuri de protejare a obiectelor împotriva agenþilor
degradanþi ai mediului extern, cum ar fi praful, de exemplu, mãsuri care obligau la acoperirea
obiectului cu o hârtie finã, transparentã. În acest punct gãsim germenii viitoarelor procedee ºtiinþifice
de conservare ºi protejare a obiectelor muzeale.
La punctul 22 se prevedea ca 10% din suma totalã obþinutã în urma vânzãrii unor
obiecte expoziþionale sã fie destinatã premierii producãtorilor „mai vârtos sãteni ºi meseriaºi mai
lipsiþi … cari ºi de altumintrea vor fi meritat lauda pentru produptele lor“.

9
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O parte a obiectelor expuse urmau a fi vândute (începând cu a treia zi de
expoziþie), altele au fost dãruite Asociaþiunii, iar celelalte au fost returnate proprietarilor de drept
dupã închiderea expoziþiei.
Tot Programa ne oferã informaþii despre preþul biletelor, care a fost fixat la 20 cr.,
precum ºi despre orarul expoziþiei, aceasta putând fi vizitatã zilnic între orele 12 ºi 18, iar duminica
sau în zilele de sãrbãtoare, între orele 10 ºi 18.11
Adunarea generalã de la Braºov, „împreunatã“ cu prima expoziþie naþionalã a
românilor din Transilvania, s-a erijat într-o adevãratã sãrbãtoare naþionalã, atât prin programul de
acþiuni foarte amplu, cu activitãþi ºtiinþifice ºi de divertisment (bal, serate muzicale, teatru de
diletanþi), cât ºi prin prezenþa masivã a românilor din toate þinuturile locuite de românii din cadrul
monarhiei, a românilor din România, precum ºi a multor strãini, care s-au perindat în acele zile prin
oraº ºi prin sãlile de expoziþie.
Expoziþia a fost organizatã în 4 sãli ale gimnaziului românesc ºi a etalat peste 2200
de obiecte, martore ale industriei ºi spiritului de activitate al poporului român.12
Aceastã sãrbãtoare naþionalã a românilor a fost marcatã de o serie de evenimente
importante, cum ar fi: sosirea preºedintelui Asociaþiunii în Braºov, pe data de 26 iulie, liturghia þinutã
de acesta la biserica Sf. Nicolae, duminicã 27 iulie, deschiderea lucrãrilor adunãrii generale ºi a
expoziþiei, luni 28 iulie, concertele de muzicã susþinute de mai mulþi tineri talentaþi, printre care s-a
remarcat ºi violonista Elisa Circa.13
Episcopul Andrei ªaguna a sosit la Vlãdeni în ziua de 26 iulie, aici fiind
întâmpinat de protopresbiterii I. Popasu ºi I. Meþianu, alãturi de o mulþime de sãteni. De aici a plecat
la Codlea ºi la Ghimbav, unde a fost întâmpinat de societatea aleasã a Braºovului, apoi s-a îndreptat
spre Braºov însoþit de 450 de tineri cãlare, împodobiþi cu flori ºi steaguri naþionale.14 A. ªaguna a fost
gãzduit de negustorul Ioan Florian. Seara, preºedintelui Asociaþiunii i s-a fãcut o serenadã de cãtre
regimentul Wallmoden de ulani, care executa cele mai noi ºi mai frumoase marºuri româneºti, având
în frunte 150 de fãclii.15
Duminicã, 27 iulie, dupã sfânta liturghie, G. Bariþiu i-a adus episcopului sã
binecuvânteze un steag în douã culori, roºu ºi albastru închis (vânãt), cu marginea galbenã, lucrat de
femeile din Braºov ºi dãruit gimnaziului, precum ºi douã „cordele“ frumoase ºi valoroase, una lucratã
ºi trimisã de consiliera Moldovan, iar cealaltã lucratã de femeile braºovene.
Deschiderea adunãrii generale a Asociaþiunii a avut loc într-o salã a gimnaziului
prin cuvântarea preºedintelui A. ªaguna. El a precizat scopul Asociaþiunii ºi a subliniat importanþa
cultivãrii limbii în procesul de dezvoltare a unui popor, afirmând apoi cã „nu vor trece multe zeci de
ani ºi naþiunea românã va fi regeneratã ºi întineritã în puterile sale intelectuale, industriale ºi
materiale, pentru cã naþiunea este setoasã dupã culturã ºi luminare …“16.
Dupã încheierea primei ºedinþe a Asociaþiunii, G. Bariþiu a þinut un discurs care a
marcat deschiderea expoziþiei. În cuvântarea sa, G. Bariþiu a arãtat motivele care i-au determinat pe
braºoveni sã organizeze „esposiþiunea de produpte, manufapte ºi artefapte românesci“. El arãta faptul
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cã între manifestarea vieþii noastre naþionale, sociale ºi practice ºi opinia altor popoare referitoare la
civilizaþia româneascã din Transilvania exista o mare diferenþã. Chiar dacã unele popoare ne
considerau fãrã industrie ºi cu o agriculturã primitivã, prin aceastã expoziþie românii au avut ocazia
de a dovedi cã întotdeauna ºi-au produs singuri cele necesare traiului, bazându-se pe meºteºugurile
învãþate de la strãbuni ºi cã produsele create de ei fac cinste poporului lor. De aceea, românii trebuiau
sã aibã curajul de a etala în faþa lumii întregi produsele mâinilor ºi minþilor lor, expoziþiile constituind
un mijloc excelent de popularizare a acestor produse.
Ideea organizãrii expoziþiei nu a fost agreatã de toþi, unii afirmând cã expoziþiile
nu sunt altceva decât simple „maimuþãreli“, adicã „o imitaþiune atât a târgurilor, cât ºi mai vârtos a
jocurilor îndatinate la elinii antici, sau a minunatelor adunãri din toatã patria împregiurului unor
temple ale lor, unde avea a se produce fiecare în arta sau meseria sa în faþa întregii naþiuni, dela care
apoi toþi cei mai eminenþi îºi luau cununa de victorie“17.
G. Bariþiu arãta cã, în ciuda acestei pãreri negative, cam cu aproximativ 10 ani în urmã s-a
lansat în lumea civilizatã moda expoziþiilor, organizându-se asemenea acþiuni la Londra, Paris,
Viena, München etc., ceea ce demonstra importanþa acestora, importanþã care rezida în primul rând în
consecinþele lor practice ºi naþionale.
Dupã încheierea discursului s-a intonat imnul popular de cãtre un cor de tineri,
întreaga audienþã fiind apoi invitatã sã viziteze expoziþia.18
În aceastã zi de sãrbãtoare naþionalã, Braºovul avea o faþã festivã, peste tot vedeai
mulþime de români îmbrãcaþi în minunate costume naþionale, cu panglici tricolore fluturând parcã a
libertate. Majoritatea zonelor locuite de români aveau aici reprezentanþi, atât femei, cât ºi bãrbaþi, toþi
atrãgând atenþia asupra lor prin simplitatea ºi eleganþa costumelor naþionale, prin sentimentele care îi
animau ºi pe care le puteai citi pe feþele lor luminoase ºi zâmbitoare.
Participanþii la expoziþie au venit în numãr mare din Braºov ºi din comunele
districtului Braºov (Satulung, Cernatu, Zãrneºti, Sohodol, Fundata º.a.), din comitatele Arad,
Satu-Mare, Pesta, Biharia, Timiºoara, Caraº, Alba-Iulia etc., din Viena ºi Ungaria19, nefiind
reprezentate Bucovina, Maramureºul º.a.20.
Expoziþia a fost împãrþitã în cinci secþii, obiectele fiind expuse în 4 sãli, dintre care
sãlile 2, 3 ºi 4 au reprezentat industria de casã specificã femeilor. Majoritare au fost produsele
realizate de mâinile îndemânatice ale femeilor române, atât cele perfecþionate în ºcoli, cât ºi cele ale
þãrancelor simple, fãrã nici o pregãtire decât cea a datinii strãmoºeºti, transmise de la mamã la fiicã.
Produsele realizate din pânzã de in, cânepã ºi bumbac au fost în numãr mare,
printre acestea distingându-se feþe de pernã cusute dupã datina þinutului de provenienþã, cu desene ºi
figuri antice, perne întregi umplute cu fulgi de gâscã, cãmãºi bãrbãteºti ºi femeieºti, cusute ºi
împodobite cu arnici roºu sau mãtase, învelitori de cap din bumbac ºi borangic, ºtergare, feþe de
masã, merindari pentru 6 sau 12 persoane, în douã sau patru iþe, dupã gustul fiecãruia etc.
Tot aici s-au mai putut admira þesãturi pentru fuste sau rochii, simple sau cadrilate
ºi colorate dupã datina locului de origine, þesãturi din lânã albã sau coloratã, covoare, pãturi simple
sau cu o mare diversitate de modele, toate unice în felul lor, desagi, brâne, cordele, catrinþe, flanele
17
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etc. Au fost etalate nenumãrate torturi rãsucite de cânepã, in, bumbac, lânã ºi mãtase. De asemenea,
au atras privirile vizitatorilor minunatele broderii ºi cusãturi cu aþã rãsucitã, cu mãtase, cu fir de aur
sau argint, vechi sau moderne, de o fineþe ºi o eleganþã princiare, demne de un popor imortalizat pe
Columna de la Roma. Împletiturile pe andrele sau cârlige au fost ºi ele în numãr mare, de asemenea
împletiturile din paie fine sau obiºnuite, buchete ºi ghirlande de flori diverse realizate din þesãturi fine
ºi din hârtie coloratã de mãtase, diferite lucruri de mânã din mãrgele aranjate în diverse compoziþii,
forme, desene, figuri ºi calitãþi, lucruri din piele finã, decocturi, dulceþuri de fructe etc., tot ceea ce
femeia românã, în ingeniozitatea ei, creeazã pentru ea, familia ºi casa ei.21
În sãlile de expoziþie au mai putut fi admirate produse realizate atât de femei, cât ºi
de bãrbaþi, cum ar fi: mãtasea toarsã sau netoarsã, cearã, faguri de miere, plante folosite la vopsit lâna,
plante ºi rãdãcini medicinale, fiecare exemplar fiind însoþit de denumirea sa ºi de descrierea
principalelor însuºiri, seminþe de legume ºi flori, caº ºi brânzã, muºtar, lumânãri ºi fãclii din seu ºi
cearã, sãpunuri simple ºi parfumate etc.
Produsele meºteºugãreºti specifice bãrbaþilor au fost expuse numai într-o salã, ele
fiind, în general, destul de modest reprezentate. ªi-au expus produsele muncii agricultorii, care au
prezentat cerealele cultivate de români, olarii, tâmplarii, cojocarii, ciobanii, cofetarii (a putut fi
vãzutã o plãcintã din 80 de felii, 1 colac ºi 14 cornuri), pantofarii, fierarii, producãtorii de vinuri º.a.,
toþi aceºtia arãtând meseriile practicate de români, cât ºi nivelul atins de acestea.
Dintre produsele cele mai deosebite prezentate în cadrul expoziþiei se pot aminti
cele 19 volume din „Instrucþiunea publicã“ a lui A. T. Laurian ºi o hartã a Daciei, 1 cutie cu douã
feluri de cãrbuni de piatrã ºi lemne pietrificate (proprietar Nicolae C. Marincovici), biserica Sf.
Nicolae din Braºov confecþionatã din hârtie (proprietar Vasile Belissimus), 2 melci de mare ºi 1 melc
pietrificat (proprietar Ieronim G. Bariþiu), o caprã neagrã împãiatã dãruitã muzeului gimnaziului
românesc din Braºov de cãtre protopopul I. Meþianu din Zãrneºti, un rãzboi de þesut (proprietar
Vasile Saftu), 6 calitãþi diferite de hârtie albã ºi coloratã expuse de „Fabrica de hârtie mecanicã“ din
Zãrneºti, diverse arme, pluguri, icoane cusute cu mãrgele sau pictate, un covor de lânã reprezentând
stema Transilvaniei apãratã de un leu, cu inscripþia „Independenþa Transilvaniei“, realizat de
Alesandra Georgie Popa din Pesta ºi dãruit „Reuniunii Femeilor Române“ din Braºov, portretul lui
Mihai Viteazul cusut cu lânã finã, lucrarea Sidoniei Majoru din Viena, precum ºi multe altele.22
La secþiunea Artelor frumoase au fost expuse obiecte de picturã ºi sculpturã în
lemn, metal ºi piatrã, precum ºi instrumente muzicale. Printre expozanþi s-a distins Ioan Pop, care a
expus o icoanã a lui Isus Christos în bisericã, Hariton Ciurcu, care a prezentat 3 icoane, profesorul ºi
sculptorul Andronic Androne, cu 4 uºi de altar, 2 sfeºnice mari ºi 6 icoane arhitectonice, Nicolae Pop,
cu un înger sculptat, George Vlãdãreanu, student la Academia ªtiinþelor Frumoase din Viena, cu 3
tablouri în ulei ºi un desen pe hârtie, Atanasie Istrãtescu, cu o icoanã, 2 tablouri ºi un potir de lemn
aurit, Elena Istrãtescu, cu un tablou desenat º.a.
Din cele redate mai sus se poate observa cu uºurinþã diversitatea foarte mare a
exponatelor, ceea ce denotã o anumitã dezvoltare a meseriilor la români, în special cele cerute de
nevoile personale ºi comunitare. Chiar dacã industria mare a trecut aproape neobservatã, etalându-ºi
produsele doar câteva fabrici, a compensat cu deosebit succes industria micã de casã, care a încântat
ochii vizitatorilor, trezindu-le admiraþia, îndeosebi cele 3 sãli în care au fost expuse produsele
21
22

Amicul ºcoalei, 1862, nr. 21, p. 165–166.
Gazeta Transilvaniei, 1862, nr. 66, p. nenumerotate, Catalogul esposiþiunei.

99

Gherghina Boda

realizate de femeile române. Pentru prima datã, femeia românã a fost vãzutã în plenitudinea calitãþilor
sale artistice, i-a fost recunoscutã îndemânarea ºi perfecþiunea gustului, imaginaþia bogatã ºi
originalitatea creaþiei, fiecare obiect fiind de fapt un unicat.
Chiar dacã numãrul obiectelor expuse a fost relativ mic – doar 2200 –, impresia lãsatã
publicului vizitator a fost deosebit de puternicã, fãcându-l sã treacã prin toatã gama sentimentelor, de
la uimire la extaz. Privitor la numãrul mic de obiecte expuse, Axente Sever gãseºte 5 cauze majore
care au determinat acest lucru, ºi anume23:
1) popularizarea redusã a expoziþiei ºi munca defectuoasã a preoþilor ºi intelectualilor în
rândul poporului;
2) teama de concurenþã a expozanþilor;
3) insuficienta informare a publicului despre destinaþia obiectelor dupã închiderea expoziþiei;
4) zvonul rãspândit cu rãutate cã expozanþii vor fi supuºi unor taxe ºi impozite mai mari;
5) neînþelegerea folosului practic, moral ºi material al expoziþiei de cãtre poporul român.
Referitor la câºtigul moral ºi material rezultat în urma expoziþiilor, pe care mulþi
români nu ºi-l puteau explica, G. Bariþiu a clarificat acest lucru într-un mod concret, prin rezultatele
muncii lor, determinându-i sã-ºi sporeascã încrederea în forþele proprii, spre a se face cunoscuþi altor
popoare ºi a infirma opiniile false despre nivelul lor de dezvoltare culturalã ºi economicã.
În urma acestei expoziþii ºi a aprecierii de care s-a bucurat din partea strãinilor
veniþi s-o viziteze, românii ºi-au dat seama cã produsele lor pot concura oricând cu produsele altor
popoare, ba mai mult, cã ele pot fi expuse fãrã nici o teamã chiar la Londra, Paris sau în alte pãrþi.
Acum, femeile române ºi-au adjudecat titlul de „francesele orientului“, denumire care denota fineþe,
eleganþã ºi un gust desãvârºit.
G. Bariþiu a afirmat cã profitul material putea fi privit din douã perspective: pe de o
parte, câºtigul obþinut de Asociaþiune în urma vinderii obiectelor dãruite de unii expozanþi ºi care a
fost mai mic decât s-a preconizat iniþial, iar pe de altã parte, impulsul pe care l-a primit fiecare
expozant în parte de a se perfecþiona ºi de a creºte producþia proprie pentru a obþine câºtiguri finaciare
mai consistente, fapt care, pe viitor, ar influenþa pozitiv modul lor de viaþã.
Aceastã primã expoziþie organizatã de românii transilvãneni a fost o mare reuºitã,
ea erijându-se în deschizãtoare de noi orizonturi economice româneºti, constituindu-se totodatã
într-un puternic imbold pentru acþiunile viitoare ale Asociaþiunii pe teren economic. Ea a fost scena
pe care a evoluat creaþia româneascã, rampa de lansare în rândul celorlalte naþionalitãþi conlocuitoare
din cadrul monarhiei ºi mijlocul de afirmare pe teren economic a abilitãþilor practice ºi spirituale ale
poporului român, atât de desconsiderat de ceilalþi. A constituit totodatã prilejul perfect de punere în
evidenþã a puterii artistice ºi de creaþie a poporului român din Transilvania, bogãþia ºi diversitatea sa
tradiþionalã.

23

Amicul ºcoalei, 1862, nr. 26, p. 201–205.
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PUBLICISTICA LUI AUREL A. MUREªIANU
(I)
„Destinul a dat ºi va da fiecãrui popor o misiune pe acest pãmânt.
Popoarele care nu sunt decât mici pãrþi organice ale întregului ce
se numeºte umanitate, urmeazã în desvoltarea lor un curs natural,
împotriva cãruia nu se poate pune nici o piedicã artificialã.
Este deci în natura lucrului ca interesul întregului, a majoritãþii,
sã primeze asupra pãrþilor sau fracþiunilor, care stau în calea
desvoltãrii sale.“
(Aurel A. Mureºianu)
Activitatea gazetãreascã a lui Aurel A. Mureºianu (1889–1950) începe din anii
studenþiei, ani în care publicã destul de mult, continuând astfel tradiþia culturalã a familiei sale.
În arhiva Muzeului memorial „Casa Mureºenilor“ sunt adãpostite numeroase
documente, constând în acte, articole, lucrãri ce au aparþinut generaþiilor care s-au succedat în acest
neam de intelectuali. Un membru marcant al acestei familii a fost Aurel A. Mureºianu, care, ca istoric
ºi publicist, s-a afirmat mai ales în perioada interbelicã. El ºi-a fãcut debutul jurnalistic la începutul
secolului al XX-lea la ziare din Viena ºi Budapesta, dar ºi la „Gazeta Transilvaniei“. Dintre revistele
sau ziarele la care colaboreazã amintim: periodicul „Þara Bârsei“, apãrut între anii 1929 ºi 1938, ca ºi
„Universul“, „Dimineaþa“, „Gazeta Cãrþilor“, „Plaiuri Sãcelene“, „Revista istoricã“, „Arhiva
someºanã“, ºi mai ales „Gazeta Transilvaniei“, la care a continuat activitatea cultural-publicisticã a
predecesorilor sãi: Iacob Mureºianu, care i-a fost bunic,
ºi tatãl sãu, Dr. Aurel Mureºianu – redactori ºi proprietari
ai „Gazetei“.
Unul dintre primii exegeþi ai istoriei
Mureºenilor – ºi cel mai de seamã – a fost însuºi Aurel A.
Mureºianu, având de altfel ºi o pregãtire de istoric
(studiase la universitãþile din Leipzig ºi Paris) pe care a
valorificat-o pe deplin.
Aurel A. Mureºianu acordã, în opera
sa istoricã ºi publicisticã, un loc aparte Braºovului,
locuitorilor din ªcheii Braºovului, dar ºi revoluþiei de la
1848; activitãþii „Gazetei Transilvaniei“ din acea
perioadã îi dã o atenþie cu totul aparte, în acelaºi timp
ocupându-se ºi de studierea biografiei ºi faptelor unor
înaintaºi. Un exemplu în acest sens este „Albumul
comemorativ“ dedicat bunicului sãu, Iacob Mureºianu,
carte apãrutã în anul 1913 ºi care reprezintã debutul în
domeniul istoriei. În scrierile istorice ºi de ziarist el
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analizeazã obiectiv opera ºi faptele unor mari reprezentanþi ai culturii româneºti, dintre care îi
amintim pe: Simion Bãrnuþiu, George Bariþiu, Mihai Eminescu, preotul Radu Tempea; dintre
negustorii ºi preoþii braºoveni îi numim pe aceia care au sprijinit înfiinþarea unor ºcoli româneºti sau
au luptat pentru cauza românilor din Ardeal, precum Zaharia Nicolau, Ioan ºi Gh. Iuga, Gh. Nica,
Rudolf Orghidan, Nicolae Cepescu, episcopul Nestor Ioanovici º.a.
Pe lângã albumul comemorativ, semnalãm ºi alte apariþii editoriale: „Clãdirea ºcoalei
româneºti de cãtre popa Mihai în anul 1597“, în care se gãsesc informaþii inedite despre prima ºcoalã
româneascã ºi biserica Sf. Nicolae din ªcheii Braºovului; „Simion Bãrnuþiu în preajma marei
Adunãri Naþionale a Românilor din Ardeal ºi Ungaria din 3/15 Maiu 1848“, studiu dedicat revoluþiei
de la 1848 ºi în care este descrisã situaþia românilor înainte ºi dupã 1848, evenimente relatate într-o
epistolã a lui Bãrnuþiu cãtre Iacob Mureºianu.
Un alt studiu literar-biografic este cel dintr-o broºurã tipãritã în 1926 cu privire la „Mihai
Eminescu ºi întemeierea României June 1868–1871“; în 1919 îi apare un studiu social-politic ºi
diplomatic, intitulat „Problema europeanã ºi Românii“. Alte lucrãri importante semnate de Aurel A.
Mureºianu au fost: „Originea ciangãilor din Sãcelele Braºovului“, în care autorul încearcã sã
dovedeascã originea româneascã a unor toponime din aceastã zonã, precum ºi pãstrarea unor
obiceiuri ºi tradiþii româneºti în portul ºi limba ciangãilor din zona Sãcele. Dintr-un studiu intitulat:
„ªcoalele naþionale centrale ºi liceul «Andrei ªaguna» din Braºov“ se observã evoluþia ºcolilor
româneºti braºovene de-a lungul timpului. „ªovinismul ºi ignoranþa politicei de azi a Europei“ este o
lucrare în care Aurel A. Mureºianu îºi dovedeºte înclinaþiile spre politologie, anticipând din 1913
influenþa ºi creºterea puterii militare a Germaniei.
Între anii 1929 ºi 1938 Aurel A. Mureºianu publicã peste 35 de articole în periodicul „Þara
Bârsei“, o revistã de culturã importantã, la care colaboreazã elita intelectualitãþii braºovene din acea
vreme.
În afara acestor articole de istorie, studii social-politice ºi interpretãri ale documentelor
inedite, mai trebuie menþionate: „Dãrile de seamã“ ºi „Scrisorile“ apãrute tot în „Þara Bârsei“, ºi „O
nouã contribuþie la istoria Românilor în evul mediu“; în acest ultim text se repun în discuþie
polemicile privind ideea continuitãþii românilor.
Articolul „Iluzia «dacicã»” reprezintã o nouã viziune istoricã cu privire la unitatea regatului
dac, într-o perioadã când acest capitol din istoria românilor îºi avea un punct de vedere generalizat,
trasat de V. Pârvan ºi N. Iorga.
Despre lucrarea „Iluzia «dacicã»“ reputatul istoric ºi arheolog I. Andrieºescu scria cã este
„dialecticã ºi revoluþionarã“.
Referitor la publicistica inseratã în „Gazeta Transilvaniei“, unde trebuie sã spunem cã
publicã, dupã 1939, ºi în suplimentul cultural „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã“, avem a
evidenþia articolele politice apãrute dupã dictatul de la Viena din 1940, când România pierde
nord-vestul Transilvaniei.
În cele relatate mai sus am prezentat sumar câteva aspecte din activitatea jurnalisticã a lui A.
A. Mureºianu, care a reuºit tãlmãcirea documentelor Mureºenilor ºi valorificarea lor în articole sau
cãrþi din domeniul istoriei, al politicii ºi culturii naþionale.
Rãmâne ca cercetãrile viitoare asupra activitãþii istoricului ºi publicistului Aurel A.
Mureºianu sã ofere cititorului o imagine cât mai completã privind opera complexã a cãrturarului
braºovean.
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Activitatea publicisticã la „Gazeta Transilvaniei“ a familiei Mureºenilor a fost
continuatã de Aurel A. Mureºianu, care colaboreazã la multe alte ziare ºi reviste din acea perioadã de
revigorare culturalã româneascã, ºi anume perioada interbelicã, în care se vor afirma numeroºi
intelectuali români.
Într-unul din articolele din „Þara Bârsei“ Aurel A. Mureºianu dã un citat din
„testamentul“ lui Aurel Mureºianu, prilejuit de împlinirea a 70 de ani de la înfiinþarea „Gazetei“: „De
la începutul ei «Gazeta» a avut ºi are pânã astãzi cel mai însemnat rol între ziarele româneºti. Ea n’a
fost ºi nici nu este ziarul unei singure confesiuni religioase sau al unei grupãri politice; ea a fost ºi este
organul de publicitate al tuturor Românilor, s’a ocupat ºi se ocupã cu acelaºi interes de viaþa publicã
ºi de cultura naþionalã a Românilor de pretutindeni“.

În paginile de mai jos vom prezenta o bibliografie a lui Aurel A. Mureºianu, cu precizarea cã
o lucrare exaustivã, legatã de activitatea istoricã ºi publicisticã a sa, nici nu se poate realiza, deoarece
multe articole nu le semna sau le scria sub pseudonim. Vom prezenta o bibliografie cronologicã,
precizând locul ºi paginile unde se gãsesc studiile scrise de nepotul lui Iacob Mureºianu. La sfârºitul
studiului (ce va fi publicat în urmãtorul numãr al acestei reviste) vom prezenta ºi unele articole care
s-au scris despre activitatea lui Aurel A. Mureºianu. Mai menþionãm cã o parte din informaþiile
bibliografice ce urmeazã sunt preluate din studiile nepublicate ale regretatului cercetãtor braºovean
Mircea Gherman, descendent al Mureºenilor.
1913
ªovinismul ºi ignoranþa politicei de azi a Europei, retipãrire din „Gazeta Transilvaniei“,
Tipografia „A. Mureºianu“, Braºov, 1913, 66 p.
Iacob Mureºianu(1812–1887). Album comemorativ, Tipografia „A. Mureºianu“, Braºov,
1913, 84 p.
1919
Problema europeanã ºi Românii. Studiu social-politic-diplomatic, Cap. I, Imperialismul,
Tipografia Gött, Braºov, 1919, 34 p.
1921
Simion Bãrnuþiu în preajma marei Adunãri Naþionale a Românilor din Ardeal ºi Ungaria
din 3/15 Maiu 1848. O scrisoare ineditã a lui Bãrnuþiu din 7 aprilie 1848, Tipografia Arhidiecezanã,
Sibiu, 1921, 16 p.
Din istoria relaþiunilor Românilor din Principate cu cei din Transilvania ºi Ungaria, în
„România viitoare“ (Ploieºti), I, nr. 1, 15 ianuarie 1921; nr. 3, 15 martie 1921; nr. 6, 5 iulie 1921;
nr. 8–9, noiembrie 1921.
1922
Ce a fost ºi ce ar trebui sã fie partidul naþional al Românilor din Ardeal ºi Ungaria, în
„Revista vremei“ (Bucureºti).
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1924
Calitãþile politice ºi culturale ale poporului român. Un rãspuns ziarului „Kronstädter
Zeitung“, în „Carpaþii“, nr. 228, 27 aprilie 1924.
15 ani de la moartea lui Aurel Mureºianu, Ibidem, nr. 235, 22 iunie 1924.
Lui Avram Iancu, Ibidem, nr. 244, 31 august 1924.
1925
Un document inedit relativ la istoria ºcoalelor române din Braºov, în „Carpaþii“, nr. 283,
28 iunie 1925, p. 1–2.
La moartea vãduvei eroului general Groza, Ibidem, nr. 292, 8 septembrie 1925, p. 2 .
Din trecutul marelui negoþ român braºovean, Ibidem, nr. 294, 23 septembrie 1925, p. 2.
Arheologul ºi istoricul ceh Dr. I. L. Pic despre începuturile Braºovului românesc, Ibidem,
nr. 295, 4 octombrie 1925, p. 1.
Un mare neguþãtor braºovean de acum un veac, Ibidem, nr. 296, 11 octombrie 1925, p. 3.
De la Braºov la Bitolia, I–III, Ibidem, nr. 297, 18 octombrie 1925, p. 1; nr. 300, 8 noiembrie
1925, p. 1; nr. 303, 29 noiembrie 1925, p. 1.
Bucur Popp, Ibidem, nr. 306, 25 decembrie 1925, p. 5.
1926
Mihail Eminescu ºi întemeierea „României June“ (1868–1871), Tipografia „A.
Mureºianu“, Branisce et Comp, Braºov, 1926, 19 p.
Originile Astrei, în „Adevãrul“.
Braºovul în 1848–1849, în „Carpaþii“, nr. 315, 28 februarie 1926.
Moºtenirea lãsatã de cãtre un fruntaº român braºovean de acum 200 de ani, Ibidem,
nr. 321, 11 aprilie 1926.
Luptele Românilor braºoveni pentru câºtigarea independenþei lor municipale (1735–1738),
Ibidem, nr. 322, 18 aprilie; nr. 323, 25 aprilie; nr. 324, 2 mai 1926.
Casa unui fruntaº român braºovean în secolul al XVIII-lea, Ibidem, nr. 327, 30 mai 1926.
Testamentul sau „diata“ din anul 1794 a fruntaºului braºovean Ioan Boghici, Ibidem,
nr. 330, 20 iunie 1926.
Braºovul în 1848–1849, Ibidem, nr. 331, 27 iunie 1926.
Cea dintâi însoþire femeeascã a neamului nostru „Societatea femeilor române din Buda“
din anul 1815, Ibidem, nr. 334, 18 iulie 1926 (republicat în nr. 339 – R. F. R. 75 ani).
Teofil Frâncu despre Mihail Eminescu, Ibidem, nr. 333, 11 iulie1926.
Din însemnãrile…ale lui Iacob Mureºianu, Ibidem, nr. 335, 25 iulie 1926.
75 de ani de la întemeiera R. F. R. din Ardeal, Ibidem, nr. 339 – nr. festiv, 8 septembrie,
1926.
Mitropolitul Alexandru Sterca ªuluþiu (1794–1867), Ibidem, nr. 353, 19 decembrie 1926;
nr. 354, 26 decembrie 1926; nr. 356, 9 ianuarie 1927.
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1927
Clãdirea ºcoalei româneºti din Braºov, de cãtre popa Mihai în anul 1597, extras din
„Anuarul Institutului de Istorie Naþionalã din Cluj“, IV, C. R., Bucureºti, 1927, 30 p. (p. 195–227).
Primirea triumfalã a metropolitului ªuluþiu la Braºov în August 1861, în „Carpaþii“, nr.
357, 16 ianuarie 1927.
ªuluþiu ºi solidaritatea naþionalã, Ibidem, nr. 358, 23 ianuarie 1927.
Misiunea metropolitului ªuluþiu la Viena în Octombrie-Decembrie 1861, Ibidem, nr. 359,
30 ianuarie 1927.
Planurile lui Andrei Mocioni pentru înfiinþarea unui stat naþional român în cadrele unei
Austrii federative, Ibidem, nr. 362, 20 februarie 1927.
Ardealul în 1877. „Gazeta Transilvaniei“ întâmpina astfel proclamarea independenþei
României, Ibidem, nr. 374, 15 mai 1927; nr. 375, 22 mai 1927.
Semicentenarul independenþei, Ibidem, nr. 379–381, 19 iunie–3 iulie 1927.
Conferinþa naþionalã din Aprilie 1863, Ibidem, nr. 364, 6 martie 1927.
Ardealul ºi Vechiul Regat, Ibidem, nr. 386, 7 august 1927.
Salut de la Transylvanie aux frères latins, Ibidem, nr. 395, 9 octombrie 1927.
Centenarul doctorului Ioan Raþiu, Ibidem, nr. 391, 11 septembrie 1927.
Tinerimea de dupã 1848, Ibidem, nr. 399, 6 noiembrie 1927.
1928
Un inventar românesc de haine ºi scule din anul 1778, extras din „Anuarul Institutului de
Istorie Naþionalã din Cluj“, IV, C. R., Bucureºti, 1928, 5 p. (p. 435–440).
Alexandru Papiu Ilarianu, în „Carpaþii“, nr. 407, 1 ianuarie 1928; nr. 408, 8 ianuarie 1928;
nr. 409, 15 ianuarie 1928.
Geneza partidelor naþionale române, Ibidem, nr. 413, 12 februarie 1928.
Reacþionarii de la 1848, Ibidem, nr. 416, 4 martie 1928; nr. 418, 18 martie 1928; nr. 419,
25 martie 1928.
Alba Iulia, teatrul demagogiei de partid?, Ibidem, nr. 422, 15 aprilie 1928.
Cauzele crizei de solidaritate naþionalã la Românii ardeleni, Ibidem, 22 aprilie 1928.
Cine a fãcut Alba Iulia ?, Ibidem, nr. 424, 29 aprilie 1928.
Temeiurile romanice ale renaºterii noastre naþionale, Ibidem, nr. 428, 27 mai 1928; nr.
430, 10 iunie 1928.
Originea Memorandului, Ibidem, nr. 429, 3 iunie 1928.
Antecedentele istorice ale renaºterii noastre, Ibidem, nr. 432, 24 iunie 1928; nr. 433,
1 iulie 1928; nr. 438, 26 iulie 1928; nr. 441, 12 august 1928; nr. 445, 9 septembrie 1928; nr. 448,
30 septembrie 1928.
Partidul românismului, Ibidem, nr. 453, 4 noiembrie 1928; nr. 454, 11 noiembrie 1928.
Politica naþionalã dupã 1848, Ibidem, nr. 455, 18 noiembrie 1928.
Originea României Mari, Ibidem, nr. 457, 2 decembrie 1928.
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1929
Temeiurile istorice ale politicei noastre naþionale, Editura autorului, Braºov, 1929–1931,
144 p., incomplet.
Prefectura românã a Þãrii Bârsei din 1848 ºi 1849, Tipografia „Unirea“, Braºov, 1929, 34 p.;
extras din „Þara Bârsei“, I, nr. 2, p. 123–141; nr. 3, p. 206–220.
Episcopul Nestor Ioanovici (1765–1830). Cu douã scrisori inedite, Tipografia „Unirea“,
Braºov, 1929, 8 p.; extras din „Þara Bârsei“, I, nr. 1, p. 24–31.
Documente pentru istoria Memorandului. Cu trei scrisori din 1888 ale lui G. Bariþiu ºi Ioan
Raþiu adresate lui Aurel Mureºianu în chestiunea redactãrii Memorandului, în „Transilvania“, nr.
4–5, aprilie-mai 1929, p. 324–330.
Andrei Mureºanu intim, în „Ritmuri“ (Braºov), I, nr. 2, octombrie 1929.
Ereditatea ºi degenerescenþa Habsburgilor, în „Carpaþii“, nr. 462, 6 ianuarie 1929.
Originea, degenerescenþa ºi tragedia Habsburgilor. Împãratul Francisc-Iosif I,
Ibidem, nr. 463, 13 ianuarie 1929.
…Împãrãteasa Elisabeta, Ibidem, nr. 464, 20 ianuarie 1929.
Vechii liberali ºi solidaritatea Românilor ardeleni, Ibidem, nr. 467, 10 februarie 1929.
1930
ªtiri nouã despre refugiaþii munteni la Braºov în secolul al XVIII-lea ºi în rãzmeriþa dela
1821, Tipografia „Unirea“, Braºov, 1930, 15 p.; extras din „Þara Bârsei“, II, nr. 1, p. 3–15.
Un capitol necunoscut din istoria Românilor ardeleni: Românii apãrãtori ai Braºovului în
rãzboiul cu Curuþii (1704–1709), Tipografia „Unirea“, Braºov, 1930, 22 p.; extras din „Þara Bârsei“,
II, nr. 2, p. 111–130.
Un înpiedecãtor al avântului naþional al Românilor braºoveni de acum 200 de ani: popa
Teodor Baran, Tipografia „Unirea“, Braºov, 1930, 16 p.; extras din „Þara Bârsei“, II, nr. 3, p. 204–
217.
Ioan Georgescu: Dr. Ioan Raþiu (1828–1928), 50 de ani din luptele naþionale ale
Românilor ardeleni, Sibiu, 1928; în „Þara Bârsei“, II, nr. 1, p. 71–82.
Încercãri de îndreptare a limbii în Ardeal, înainte de Junimea, în „Ritmuri“ (Braºov), I,
nr. 10, iunie 1930.
1931
Rolul Ungurilor în dezastrele românismului din anii 1865–1866, Tipografia „Unirea“,
Braºov, 1931, 17 p.; extras din „Þara Bârsei“, III, nr. 1, p. 14–28.
Presa româneascã înainte ºi dupã 1848, Tipografia „Unirea“, Braºov, 1931, 14 p.; Ibidem,
III, nr. 2, p. 103–117.
Când Bismarck avu de gând sã trimeatã dorobanþii români în Ardeal, Tipografia „Unirea“,
Braºov, 1931, 12 p.; Ibidem, III, nr. 3, p. 211–222.
Contribuþie la istoria vechei familii braºovene a Nicolaeºtilor, Tipografia „Unirea“,
Braºov, 1931, 21 p.; Ibidem, III, nr. 4, p. 314–334 (+ anexe doc.).
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DIN ISTORIA FAMILIEI REGALE ROMÂNE
CÃSÃTORIA PRINCIPESEI ILEANA DE ROMÂNIA1

La 23 decembrie 1926, Ileana ºi-a sãrbãtorit majoratul2. De acum, conform Statutului
membrilor Familiei Regale, Regina Maria o poate declara pe fiica sa „emancipatã“, adicã … „bunã
de mãritat“.
Avea Regina Mamã planuri matrimoniale pentru Domniþa Ileana? Legãturile matrimoniale
stabilite pânã atunci de familia regalã românã au fost încheiate cu familii domnitoare din þãri
balcanice vecine.
La 21 februarie 1921, Principesa Elisabeta de România s-a cãsãtorit cu Diadohul (principele
moºtenitor) George al Greciei3, iar pe 10 martie 1921, s-a încheiat o altã cãsãtorie cu familia regalã
greacã, între Elena de Grecia4, cumnata Elisabetei, ºi Carol, Principele moºtenitor al României.
Tabloul matrimonial a fost completat la 8 iunie 1922, prin cãsãtoria Principesei Maria5 cu Alexandru I
Karageorgevici al Serbiei, viitorul Rege al Regatului Sârbo-croato-sloven6.
Suverana României devenise o „soacrã a Balcanilor“. Regina era foarte mândrã de
„expansiunea“ matrimonialã a familiei sale, cãci aºa cum se întreba, în februarie 1925, un oaspete
american al Curþii Regale: „Câte regine ale Europei au fiice care au devenit ele însele regine?“7. În
cazul Ilenei, Regina îi declara amuzatã aceluiaºi oaspete cã fiicei sale favorite îi rãmãsese, pentru
completarea tabloului matrimonial balcanic, tronul Regatului Bulgariei sau cã putea avea parte de un
destin regal mult mai strãlucit ca reginã a Angliei sau a Franþei (!)8.
Cu toate acestea, Reginei Maria nu-i plãcea sã recunoascã cã a influenþat cãsãtoriile copiilor
sãi. În anul 1924, ea declara presei cã: „Niciodatã nu-mi voi sacrifica copiii. Ei se vor cãsãtori cu
aceia pe care-i vor alege“9. Dar, într-o scrisoare din ianuarie 1929, Regina Maria îi scria fiului sãu,
Carol, cã ar dori sã o cãsãtoreascã pe Ileana cu un prinþ strãin bogat care ar accepta sã locuiascã în
România.10
Frumoasã, spiritualã ºi plinã de viaþã, tânãra principesã a României vrãjise multe inimi.
Alegerea viitorului sãu soþ devenise, mai mult sau mai puþin întemeiat, un subiect favorit pentru
rubricile mondene ale presei internaþionale. În august 1925, suveranii Regatului român, aflaþi în
vizitã la Veneþia, au fost întâmpinaþi de Ducele de Aosta. Presa italianã a interpretat întâlnirea ca un
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pe aceeaºi temã au mai apãrut: Ion Scurtu, Nuntã la castelul Peleº, în „Magazin Istoric“, an XXXIV, serie nouã, nr. 5(410),
mai 2001, p. 64–69 ºi Narcis Dorin Ion, Castelul Bran, reºedinþã a reginei Maria ºi a prinþesei Ileana, Ed. Triniton,
Bucureºti, 2003, p. 111–130.
Regenþa autorizase actul la 14 august 1927 – Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale (în continuare D.A.N.I.C.),
Fond Casa Regalã, Principesa Ileana – personale, dosar I/2, f. 2.
Principele moºtenitor George al Greciei (1890–1947), viitorul Rege George al II-lea al Greciei (1922–1923; 1935–1941;
1947).
Elena, Principesã de Grecia, (Sitta, 1896–1982), Regina Mamã a Regelui Mihai. Divorþatã de Principele Carol în iunie
1928.
Principesa Maria (Mignon, 1900–1961). A doua fiicã a Reginei Maria ºi a Regelui Ferdinand. Reginã a Iugoslaviei.
Alexandru I Karageorgevici al Serbiei (1888–1934), viitorul Rege al Regatului Sârbo-croato-sloven (1921–1934).
Americans and Queen Marie of Romania. A selection of Documents, Edited by Diana Fotescu, The Center for Romanian
Studies, Iaºi-Oxford-Portland, 1998, p. 24.
Ibidem.
Interviu pentru „Daily Mirror“ reluat de Gazeta Transilvaniei, nr. 52, 21 mai 1924.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Corespondenþa Reginei Maria cãtre Carol II, dosar 420, scrisoarea Reginei Maria cãtre
Principele Carol, 31 ianuarie 1929.
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gest de curtoazie fãcut de duce faþã de viitorii sãi socri. Însã ministrul român la Roma, Lahovary,
dezminte ºtirea, declarând corespondentului ziarului „Corriere della Sera“ cã prezenþa suveranilor la
Veneþia se datora „marii dragoste pe care suveranii ºi în special regina Maria o au pentru acest
minunat oraº“. Cât despre logodnicul italian, concluzia ministrului român era cã: „Nu e prima oarã
când ziarele atribuiesc principesei Ileana un nou logodnic ºi probabil nu va fi nici ultima oarã“11.
În primãvara anului 1929, dupã ce o vãzuse într-o vizitã fãcutã pãrinþilor sãi, Principele de
Asturia, moºtenitorul tronului Spaniei, îºi anunþa intenþia de a cere mâna Ilenei. Alianþa matrimonialã
a fost respinsã de Regina Maria din cauza problemelor grave de sãnãtate ale prinþului, care era bolnav
de hemofilie12. La începutul anului 1930, Ileana s-a logodit cu Contele german Alexandru (Lexel) de
Hochberg, Baron de Fürstenstein, fiul Principelui de Pless, un aristocrat bogat din Silezia ºi al
Principesei de Pless, o bunã prietenã a Reginei Maria. Contele aparþinea uneia dintre cele mai vechi
familii princiare germane.13 Cei doi s-au cunoscut la un bal mascat la Palatul Cotroceni. Dupã câteva
zile petrecute împreunã la Predeal, la schi, Lexel îi cere mâna Ilenei.14 Tinerii îndrãgostiþi hotãrãsc sã
se stabileascã în România. Toatã lumea îl gãsea pe conte „delicios ºi având maniere ºarmante ºi
decizia de a rãmâne în þarã l-a fãcut foarte popular“15. Logodnicul Ilenei urma sã primeascã titlul de
Principe român ºi conform protocolului statului român, era cu un rang dupã membrii familiei regale
dar înaintea celorlalþi regenþi.16 Însã, la scurt timp dupã anunþarea logodnei, Mutius, ambasadorul
Germaniei la Bucureºti, a informat în mod oficial Ministerul Afacerilor Externe român despre
reputaþia îndoielnicã a logodnicului german. „Socotindu-se moralmente obligat sã deschidã ochii
celor în drept“, guvernul german „sfãtuia“ guvernul român sã renunþe la proiectata cãsãtorie. Astfel,
familia regalã românã hotãrãºte sã rupã logodna.17
În timpul „Restauraþiei“, Ileana se afla într-un voiaj în Egipt18. Ea a salutat gestul politic
al fratelui sãu, însã, la scurt timp, noul Rege a hotãrât sã-i restrângã apariþiile publice, deranjat de
popularitatea Domniþei ºi de strânsa legãturã a acesteia cu Regina Maria. La sfârºitul anului
1930, Ileana îi scria Regelui Carol al II-lea: „Te rog sã înlãturi neîncrederea ce o ai în mine cãci
ºtii cât de mult þin la tine ºi cum mã doare sã te vãd supãrat. Fii îngãduitor, vreau sã fac bine,
vreau sã te mulþumesc, dar sunt tânãrã ºi greºesc fãrã sã vreau. În orice clipã sunt gata sã te
servesc fiindcã îmi eºti Rege ºi apoi eºti fratele meu pe care îl iubesc atât de mult“19. Dar Regele,
hotãrât sã nu împartã cu nici un alt membru al familiei regale puterea politicã ºi popularitatea de
care se bucura familia regalã, a gãsit o soluþie simplã de „a scãpa“ de sora sa: Ileana trebuia sã se
mãrite cu un prinþ strãin ºi sã plece din þarã.
În vara anului 1930, însoþind-o pe Reginã într-o vizitã în Spania, Principesa îl întâlneºte la
Barcelona pe Arhiducele Anton de Habsburg, „un bãiat foarte frumos, înalt, blond, sportiv,
distins“20.
11
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Universul, nr. 202, 3 septembrie 1925, p. 1.
Hannah Pakula, The Last Romantic. A biography of Queen Marie of Roumania, Ed. Phoenix Giant, London, 1984, p. 373.
Raoul Bossy, Amintiri din viaþa diplomaticã, vol. I, Humanitas, Bucureºti, 1993, p. 160; Gazeta Transilvaniei, nr. 10, 29
ianuarie 1930.
Gazeta Transilvaniei, nr. 11, 31 ianuarie 1930.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Regele Carol – personale, dosar V– 380/1930, f. 1–3, scrisoarea Principesei Ileana cãtre
Principele Carol, 3 februarie 1930; Gazeta Transilvaniei, nr. 11, 31 ianuarie 1930.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã – Regenþa Mihai I, dosar 22 /1930, f. 24; Gazeta Transilvaniei, nr. 13, 7 februarie 1930.
Raoul Bossy, op. cit., p. 160.
Universul, nr. 135, 18 iunie 1930, p. 9.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Regele Carol II – personale, dosar V – 385/1930, Ileana cãtre Carol, scrisoare din 8
decembrie 1930.
Guy Gauthier, Missy, Regina României, Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 327; Gazeta Transilvaniei, nr. 48, 10 mai 1931.
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În martie 1931, Ileana ºi Regina Maria, întorcându-se dintr-o vizitã la Paris, rãspund unei
invitaþii primite din Umrich, de la reºedinþa verilor Hohenzollern. Aici, Ileana îl reîntâlneºte pe
Arhiducele Anton. Se pare cã reîntâlnirea nu era întâmplãtoare, Arhiducele fiind chemat la dorinþa
expresã a Regelui Carol al II-lea.21 Iniþiativa s-a dovedit inspiratã. Pe 20 aprilie 1931, Ileana îi cere
fratelui sãu binecuvântarea ºi consimþãmântul ca ºef al Casei Regale, deoarece: „Simt cã am întâlnit
cu adevãrat omul care mã va face fericitã. Desigur, viitorul este în mâna Domnului, însã – cum am
credinþã în El – cred cã împreunã cu Anton voi putea înfãþiºa (sic) viaþa sigur, gãsind în el tovarãºul ºi
reazãmul de care am atâta nevoie“22. La întoarcerea în þarã, Ileana a anunþat oficial cã intenþioneazã sã
se cãsãtoreascã cu arhiducele austriac. ªeful Casei Regale Române, Regele Carol al II-lea, îºi dã
acordul, dar nu acceptã ca viitoarea familie sã locuiascã în þarã, considerând cã prezenþa unui
Habsburg ar fi o sursã de conflicte în Transilvania.23
Anton era fiul Arhiducelui Leopold-Salvador de Habsburg-Toscana ºi al Arhiducesei
Blanka de Bourbon, infanta Spaniei, nãscut la 20 martie 1901, în Viena imperialã. Numele complet al
Arhiducelui era Anton Maria Franz Leopold Blanka Carl Iosef Ignatz Raphael Michael Margaretha
Nicetas, un nume demn de un arhiduce de Austria, primit în amintirea naºilor de botez. Dupã
proclamarea Republicii Austria, Anton ºi familia sa se retrag în Spania. Arhiducele, absolvent al
ªcolii Superioare de Inginerie din Madrid, s-a angajat la uzinele Ford din Londra, dupã care s-a
stabilit la Barcelona, unde a deschis, împreunã cu fratele sãu Franz-Josef, un service automobilistic ºi
de aviaþie. Împãtimit aviator, era câºtigãtorul a numeroase concursuri aviatice internaþionale. Astfel,
pe cei doi logodnici îi apropia ºi pasiunea pentru sport, fiind cunoscute preocupãrile Ilenei pentru
cãlãrie, automobilism ºi yachting.24
Cãsãtoria Ilenei a fost rodul unei iubiri împãrtãºite de ambii soþi ºi o decizie acceptatã fãrã
rezerve de Casa Regalã Românã, fiind pentru prima oarã când un membru al familiei regale române
s-a cãsãtorit fãrã a încheia o cãsãtorie morganaticã sau fãrã a trebui sã respecte o alianþã
matrimonialã.
Casa Regalã Românã a hotãrât ca nunta sã se sãrbãtoreascã pe 24–26 iulie 1931, în
România, la reºedinþa regalã din Sinaia, „cãci e mai rãcoare ºi liniºtit ºi este loc pentru invitaþi“25.
Ileana a ales „ultima duminicã din aceastã lunã, cãci în august e post de Sf. Maria“, iar mai devreme
„nu e cu putinþã, fiindcã am aºa de multe de orânduit înainte“26.
A fost ultima cãsãtorie oficialã încheiatã în þarã pentru un membru al familiei regale române.
Însã nu a fost ºi ultima cãsãtorie a unui membru al familiei regale celebratã în România, deoarece,
câteva luni mai târziu (noiembrie 1931), Principele Nicolae ºi-a înregistrat cãsãtoria, morganaticã de
aceastã datã, cu Ioana Dolette Dumitrescu, fostã Sãveanu, la primãria din Tohani – Buzãu27.
Declaraþia de cãsãtorie dintre Principesa Ileana ºi Arhiducele Anton a fost autentificatã la
Judecãtoria Mixtã din Balcic, judeþul Caliacra, la 3 iulie 1931.28 Pe 18 iulie, întoarsã de la Balcic,
viitoarea familie de Habsburg a participat, alãturi de Regele Carol al II-lea, Regina Maria, Regina
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Elisabeta, Principele Nicolae, Principele ºi Principesa de Hohenzollern, Principele de Leiningen,
Principesa Maºka, fiica marii Ducese Kirill, la un parastas oficiat la Curtea de Argeº pentru
pomenirea Regelui Ferdinand29. Dupã slujba religioasã, familia regalã ºi oaspeþii sãi au plecat cu
trenul regal la Sinaia. Ileana ºi Anton ajung la Peleº în seara aceleiaºi zile, dupã o vizitã la Braºov. A
doua zi dimineaþa, Ileana ºi logodnicul sãu, însoþiþi de familia princiarã Hohenzollern, Principele de
Leiningen ºi Baronul Albrecht, au fost oaspeþii mãnãstirii Sinaia. Dupã ce au asistat la serviciul
religios, ei au fost conduºi prin muzeul mãnãstirii ºi paraclisul vechi de cãtre arhimandritul Serafim
Georgescu.30
O problemã delicatã în pregãtirea nunþii a fost apartenenþa mirilor la confesiuni diferite.
Pânã la cãsãtoria Principesei Ileana, toate alianþele matrimoniale ale membrilor familiei regale
române, botezaþi conform statutului Casei Regale Române în religia ortodoxã, au fost încheiate cu
Case regale de aceeaºi apartenenþã religioasã (Grecia, Iugoslavia). Ileana ºi-ar fi dorit, pe lângã
ceremonia de nuntã catolicã, ºi una ortodoxã, dar familia Habsburg se opune.31 Ministrul român de
externe, Dimitrie Ghica, îi comunica lui Raoul Bossy cã, pânã la urmã, Principesa Ileana a acceptat
doar o ceremonie catolicã, dar „þine ca ea sã fie urmatã de o cununie sãvârºitã de Biserica ortodoxã“,
lãsând sã se înþeleagã cã: „viitoare soþie ºi mamã de catolici, nu ar fi exclus sã treacã ºi ea odatã, mai
târziu, la legea lor“, o decizie puþin credibilã pentru Bossy: „cunoscând-o pe tânãra Domniþã cum o
cunosc – mã îndoiesc foarte tare, sau, mai limpede, nu o cred deloc“32.
Spre supãrarea opiniei publice româneºti, Vaticanul a refuzat, neacceptând nici mãcar o
rugãciune ortodoxã. Gestul a provocat o reacþie pe mãsurã din partea Bisericii Române Ortodoxe,
Patriarhul Miron Cristea refuzând sã participe la ceremonie. Pentru cã prin biserica ortodoxã simþea
„duhul Þãrii Româneºti“, Ileana îi scria Regelui: „Simt cã se rupe ceva-n mine la gândul cã pãrãsesc
Þara fãrã a primi binecuvântarea bisericei în care am fost botezatã ºi am crescut ºi am învãþat sã mã
exprim prin ea“33. Astfel, Ileana a mai fãcut o concesie: „cãsãtoria va fi celebratã dupã ritul catolic,
dar va fi precedatã de o logodnã binecuvântatã de clerul ortodox“34. Dar Papa Pius al XI-lea, având
experienþa nunþii fiicei Regelui Italiei, Victor Emanuel al III-lea, Principesa Giovanna, cu Regele
Boris al Bulgariei, cu o cununie catolicã la Assisi dar ºi cu o altã cununie ortodoxã la întoarcerea la
Sofia35, rãmâne intransigent: „Dacã are loc o ceremonie ortodoxã, oricare ar fi ea, el nu va acorda
dispensa de cãsãtorie“36. Deoarece „impresia generalã este cã logodnicii s-ar fi consolat, cerând sã fie
cãsãtoriþi de patriarhul nostru, Arhiducele Lepold Salvati (Salvador – n. n.) ºi Arhiducesa Bianca
(Blanka – n. n.), pãrinþii mirelui, se grãbesc sã telegrafieze lui Carol cã, în acel caz, ei nu ar veni la
nuntã ºi ar declara cã nu-ºi dau consimþãmântul“37.
Fiindcã situaþia devenise „gingaºã“38, Regele Carol al II-lea îl trimite la Roma pe
fratele ministrului de externe al guvernului Iorga, preotul catolic ºi protonotar apostolic Vladimir
Ghica. Într-o scrisoare cãtre Cardinalul-secretar de stat Eugenio Pacelli (viitorul Papã Pius al
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XII-lea), ministrul de externe român, Dimitrie Ghica, susþinea cã „în ipoteza unor rugãciuni fãcute de
clerul ortodox, fãrã caracter de celebrare a unei cãsãtorii, faptul cã aceste rugãciuni ar avea loc înainte
de oficierea cãsãtoriei civile a Principesei Ileana cu Arhiducele, ar constitui garanþia exterioarã ºi
esenþialã cea mai solidã, astfel încât cãsãtoria catolicã, imediat dupã cãsãtoria civilã, oficiatã de
autoritãþile municipale ºi ministrul justiþiei, sã fie consideratã unica celebratã ºi sã se poatã considera
cã unitatea Arhiducelui Anton ºi a Principesei Ileana nu a fost celebratã religios decât o singurã datã,
dupã ritul catolic roman“39. Dupã ce argumenta juridic varianta sa, ministrul român concluziona:
„Prin urmare, îndeplinirea cãsãtoriei civile de cãtre ofiþerul stãrii civile, dupã rugãciuni ale clerului
ortodox, ar arãta, în mod public, indiscutabil cã aceste rugãciuni nu au deloc caracter sacramental de
unire religioasã, ci sunt doar o chemare a binecuvântãrii cereºti asupra viitorilor soþi – dând o
satisfacþie de ordin sentimental opiniei publice româneºti ºi ortodoxe“40. Sfântul Pãrinte era sfãtuit
„sã cedeze din ceea ce considerã principii imprescriptibile ºi cã, prin cãsãtoria Arhiducelui cu
Principesa, religia catolicã nu va avea decât de câºtigat, mulþumitã acestei toleranþe asupra unui
aspect secundar, prestigiu ºi încredere din partea poporului român, recunoscãtor“41.
Dupã negocierile cu Vaticanul, familia regalã trebuia sã gãseascã ºi o soluþie capabilã sã
menajeze orgoliile Bisericii Ortodoxe Române. Prilejul a fost oferit chiar de mireasã, care dorea, ca
„bunã creºtinã“, înainte de a intra în viaþa conjugalã, sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã.
Drumul Domniþei la Sfânta Împãrtãºanie a fost organizat cu mult fast. La liturghia þinutã în 23 iulie
1931, la mãnãstirea Sinaia, de cãtre Patriarhul Miron Cristea, au asistat Regele Carol al II-lea, Anton,
împreunã cu mama sa, Blanka de Bourbon, Principesa Maºka (Maria), fiica marelui Duce Kirill,
împreunã cu mama sa, Victoria Melita, mãtuºa miresei, principii de Hohenzollern etc. Dupã slujbã,
patriarhul a pãrãsit Sinaia, plecând la reºedinþa sa de la Dragoslavele.42
De la nuntã au lipsit toþi cumnaþii miresei. Dacã Regele Alexandru al Iugoslaviei îºi conduce
soþia pânã pe peronul gãrii din Belgrad, regretând cã situaþia politicã instabilã l-a reþinut în þarã, în
schimb, Regele George al II-lea al Greciei a plecat, împreunã cu sora sa, Elena, la Londra încã din 17
iulie.43 Elena de Grecia nu a putut participa la nuntã datoritã interdicþiilor dictate de fostul sãu soþ,
Regele Carol al II-lea. De altfel, unchiul Regelui, Principele Ernest de Hohenlohe-Langenburg, aflat
alãturi de rudele elene în vagonul regal al Orient Expres-ului pânã la Paris, considera cã pentru Carol
ºi fosta sa soþie „este tot atâta stingherire sã se întâlneascã, ca pentru orice alte perechi divorþate, cãci
nu este ºi nu a fost niciodatã vorba de o reconciliere sau despre o anulare a divorþului“44. Totuºi, fãrã
sã þinã cont de atitudinea suveranului, la plecarea din Bucureºti a „Majestatãþii Sale“ Elena45 ºi a
fratelui acesteia a asistat o mare parte a familiei regale. Mama Principelui moºtenitor Mihai a sosit la
garã alãturi de Regina Maria. Ele au fost urmate de Regina Elisabeta a Greciei, Principele Nicolae,
Principesa Ileana, Arhiducele Anton ºi fratele acestuia, Franz-Josef.46
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Nunta principesei române a fost un eveniment monden de valoare internaþionalã. La
ceremonie au participat numeroºi corespondenþi de presã din strãinãtate, unii veniþi tocmai de pe
coasta Pacificului.47 Familia regalã a primit felicitãri din întreaga lume, de la Herbert Hoover,
preºedintele SUA, ºi Juan Esteban Montero, preºedintele Chile, pânã la Hindenburg, preºedintele
Germaniei, ºi Zog I, Regele Albaniei.48
La invitaþia familiei regale, la festivitãþi a participat elita politicã româneascã:
prim-ministrul Nicolae Iorga, C. Argetoianu, mareºalul Prezan, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Al.
Vaida-Voevod, Gheorghe Brãtianu, I. G. Duca, Octavian Goga, Dr. N. Lupu, Gen. Artur Vãitoianu,
preºedintele Senatului Mihail Sadoveanu etc. A lipsit doar Alexandru Averescu, plecat la tratament
la Kissingen.49
În dupã-amiaza zilei de 24 iulie au sosit la Sinaia socrii miresei, împreunã cu
Regina Marioara a Iugoslaviei.50 Pentru Arhiduce, cãsãtoria fiului sãu, Anton, a fost ultima
sãrbãtoare mare a familiei sale la care a participat. La 4 septembrie 1931, Arhiducele Leopold
Salvador de Habsburg a murit, la numai 64 de ani.51
Regina Marioara, Arhiducele Alfons, Principele ºi Principesa de Leiningen au fost
cazaþi la castelul Peliºor, iar toþi ceilalþi oaspeþi au fost gãzduiþi la castelul Peleº, în apartamente
special amenajate.52
Prima zi a ceremoniilor cãsãtoriei princiare, 24 iulie, s-a încheiat cu o seratã la castelul
Peliºor, unde invitaþii au putut viziona filmul lui Charlie Chaplin, „Luminile oraºului“.53
În timpul ceremoniilor, Sinaia a uitat de orice altceva. „Drapelele naþionale fluturau pe
clãdirile publice, ghirlande de flori cu crengi de brad ºi becuri multicolore fuseserã instalate pe stâlpii
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de telegraf pe tot parcursul drumului de la garã pânã la Castelul Peleº“.54 Oraºul era garnisit de
vizitatori, de uniforme strãlucitoare ºi limuzine luxoase. Pe platourile Peleºului au venit în costume
de sãrbãtoare numeroºi þãrani din satele din apropiere.55
Din „caseta sa particularã“, Principesa Ileana a donat pentru sãracii primãriilor Bucureºti,
Iaºi, Cernãuþi, Cluj ºi Chiºinãu 50.000 lei, primãriei Balcic 40.000 lei, primãriei Sinaia 25.000 lei ºi
primãriei Poeni, unde se afla unul dintre domeniile sale, 10.000 lei.56
Vineri ºi sâmbãtã, 24–25 iulie, în „Sala Florentinã“ a castelului Peleº, a avut loc
ceremonia primirii de cãtre viitoarea familie arhiducalã a felicitãrilor ºi darurilor prezentate de
cãtre diferite instituþii ºi personalitãþi. Dintre darurile deosebite oferite „Înalþilor logodnici“,
sunt de menþionat: avionul „Moth-Haviland“, „echipat pentru turism ºi admirabil utilat, de
construcþiune ºi valoare deosebitã“ ºi o broºã de briliante cu insigna Marinei, oferite de Regele
Carol al II-lea57, dar ºi cadoul Marelui Voievod Mihai, rezultatul propriei îndemânãri, o cãlimarã
de lemn58, un colier de briliante ºi un altul de perle cu un mare briliant ºi cu un safir de dimensiuni
excepþionale, dãruite de Regina Maria, un colier cu pandantiv de briliante montat în platinã
oferit din partea guvernului de prim-ministrul Nicolae Iorga, o casetã de aur ºi email, conþinând
„recipisa de depozit a 200 de acþiuni B. N. R.“ depuse pe numele Principesei Ileana, oferitã de
guvernatorul Bãncii Naþionale a României, Mihail Manoilescu, „un inel cu briliante într-o
cutie Lalique“ oferit de Camera Deputaþilor, o icoanã lucratã la muntele Athos în anul 1580,
oferitã din partea Basarabiei de generalul Rãºcanu, o icoanã „minunat cizelatã în aur“, oferitã
de judeþul Tighina, o casetã de aur, dãruitã de judeþul Cahul, „un ºirag de imense chihlimbare“,
oferit de judeþul Covurlui, o vitrinã cu un „somptos serviciu de masã în aur ºi argint“, dãruitã de
primãria Chiºinãu, „un inel cu perlã roz ºi un CEC de 1 milion de lei“ dãruite în numele
Transilvaniei de cãtre miniºtrii Valer Pop ºi ªtefan Meteº, o cutie „cu mai multe ºiruri de
paftale de aur“ dãruitã de „Asociaþiunea Femeilor Române din Ardeal“ prin Maria Baiulescu, o
salbã din 32 „monezi vechi habsburgice de aur“, oferitã de cãtre doamnele din Timiºoara ºi
judeþul Timiº – Torontal, un serviciu de ceai de aur ºi argint oferit de judeþul Prahova ºi un altul
de judeþul Tutova, „o imensã cupã de argint cizelat, ºi un serviciu de argint pentru cafea“
oferite de judeþul Lãpuºna, o cutie de sidef, lucratã în aur, oferitã de judeþul Putna, un vas cu
email oferit de judeþul Iaºi, „douã vase mari de argint pentru flori“ oferite de generalul Iacobici
ºi comandorul Pãiº, un „superb vas Gallé“, oferit de regimentul de escortã regalã, o icoanã
veche „de mare valoare“, oferitã de regimentul 4 roºiori, vase în onix oferite de judeþele din
Ardeal ºi Banat, un tablou japonez în piele, dãruit de ºcoala de menaj din Ploieºti, „un covor ºi
o pânzã româneascã de o rarã fineþe“, oferite de ºcoala de aplicaþie din Ploieºti, 7 vaze de
aragonit din produsele fabricii „Aragonit“ Târgu-Mureº ºi un costum naþional sãsesc din
comuna Batoº oferite de judeþul Mureº, o pereche de papuci brodaþi cu figuri din picturile lui
Grigorescu (pe unul figura o þãrancã cu secerã, pe celãlalt o þãrancã cu fuior) din partea
asociaþiei „Acþiunea patrioticã“, un „splendid“ covor oltenesc oferit din partea primãriei
Sinaia ºi un mare candelabru antic de bronz dãruit din partea Uniunii comunitãþilor israelite ºi
54
55
56
57
58

Ion Scurtu, op. cit., p. 67.
Ileana, bride of Anton at royal rites, în „The San Francisco Examiner“ din 27 iulie 1931 – D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã –
Cabinet, dosar 148 /1931, f. 8.
Curentul, nr. 1256, 28 iulie 1931, p. 3.
Curentul, nr. 1255, 27 iulie 1931, p. 7; Universul, nr. 198, 27 iulie 1931, p. 1; nr. 200, 29 iulie 1931.
Ion Scurtu, op. cit., p. 67.

115

Nicolae Pepene

Comunitatea israeliþilor spanioli din Bucureºti. 59 Corpul diplomatic a dãruit logodnicilor un
„superb vas de flori“. „Acþiunea patrioticã“ i-a oferit mirelui un cadou inedit: o tabacherã româneascã
cu chipul Ilenei, un pachet de tutun legat în foi de porumb ºi un amnar cu cremene. La înmânarea
darurilor, i s-a spus cã „simbolizeazã adagiul românesc: «Rãbdare ºi tutun»“60.
Familia regalã românã ºi oaspeþii sãi au încheiat seara zilei de 25 iulie printr-o recepþie datã
la castelul Peliºor, urmatã de dans. Balul a fost deschis de logodnici cu un vals, urmaþi de Principele
Nicolae ºi sora Arhiducelui Anton, Margareta. „Dansul a fost foarte animat. Era o atmosferã
încântãtoare. Splendidele uniforme ale ofiþerilor de gardã se amestecau cu toaletele multicolore ale
doamnelor de la Curte ºi ale invitatelor ºi cu fracurile de culoarea «bleu de roi» ale aghiotanþilor ºi
secretarilor M. S. Regelui. Dupã miezul nopþii, M. S. Regele retrãgându-se, balul a luat sfârºit.“ La
recepþie au luat parte, dupã unele surse, peste 300 de persoane61, dupã altele, circa 600 de persoane62,
printre care foºti prim-miniºtri, ºefii partidelor politice, înalþii demnitari ai statului, ºefii de misiuni
diplomatice, generalii ºi comandanþii principalelor unitãþi63.
În ajunul nunþii sale, viitoarea Arhiducesã de Habsburg a înaintat o declaraþie redactatã de
directorul general al Domeniilor Coroanei, Al. Stan, prin care îºi menþinea cetãþenia românã64. În
schimb, Anton era apatrid. Guvernul român a încercat înainte de nuntã sã-i gãseascã Arhiducelui o
patrie adoptivã, însã atât guvernul din Liechtenstein, contactat de Caius Brediceanu, ministrul român la
Viena, cât ºi guvernul din Luxemburg, pe lângã care intervine George Grigorcea, ministrul României la
Bruxelles, „nu au dat rezultat, cele douã guverne, din consideraþiune pentru Austria, refuzã sã prenumere
un Arhiduce printre supuºii lor. Anton va rãmâne deci un austriac fãrã drepturi în þara sa de origine“65.
Pe 26 iulie 1931, într-o „dimineaþã triumfalã, înveºmântatã în soare ºi în azur, însufleþitã de
febrilul neastâmpãr al miilor de drumeþi sosiþi din ajun ºi în zori“66 s-au desfãºurat ceremoniile
cãsãtoriei civile ºi religioase. La ora 10, la castelul Peliºor s-a desfãºurat într-un cadru restrâns, în
prezenþa familiilor regale ºi arhiducale ºi a unor apropiaþi ai acestora, festivitatea cãsãtoriei civile. „În
faþa unui crucifix, a codului civil ºi a dosarului care cuprindea Statutul Curþii Regale a României“67,
ofiþerul stãrii civile, C. Hamangiu, ministrul Justiþiei, „a adresat soþilor întrebãrile ºi a primit
rãspunsurile acestora în limba românã ºi în limba francezã, cunoscutã de amândoi mirii“68. Dupã
întrebãrile rituale a fost cerut ºi obþinut consimþãmântul suveranului. Martorii mirilor au fost Regele
Carol al II-lea ºi Principele Friedrich de Hohenzollern pentru Ileana ºi Arhiducele Franz-Josef ºi
Principele Leiningen pentru Anton.
Dupã ceremonia civilã, mirii au plecat la castelul Peleº pentru ceremonia religioasã. Pe
aleile reºedinþei au fost desfãºuraþi soldaþii regimentului de gardã, iar aproape de Peleº au fost
înºiruite „în uniformele lor pitoreºti cohortele cercetaºelor, ale studentelor de la I.F.C.A. ºi de la
O.N.E.F. – adolescente cu chipurile bronzate de soare, venite sã salute pentru cea din urmã oarã
Domniþa care le-a fost cãpetenie ºi tovarãºã“69. Drumul era deschis de doi jandarmi din regimentul
regal de escortã. În prima trãsurã care a intrat pe sub frontalul castelului Peleº, un „landou à la
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Daumont“, s-au aflat Regina Maria ºi Leopold-Salvador de Habsburg, urmaþi de Regele Carol al
II-lea ºi Ileana într-o trãsurã trasã de patru cai. Când cortegiul a ajuns la Peleº, fanfara batalionului 1
de vânãtori de munte a intonat imnul regal, iar trupele regimentului de gardã au prezentat onorul.
Ginerele ºi-a întâmpinat aleasa oferindu-i un buchet de crini albi.70
Reºedinþa regalã era împodobitã cu steaguri ºi flori. Nota dominantã a decoraþiunilor a fost
datã de o mulþime de ghirlande pline de trandafiri roºii ºi albi. În mijlocul holului mare al palatului a
fost amenajat un altar, flancat de torþe uriaºe. Pe altar a fost aºezat un tablou pictat de Holbein
reprezentând-o pe Maica Domnului.71 În uniformã de general de vânãtori de munte, Regele Carol al
II-lea a condus-o pe sora sa la altar, urmaþi de Regina Maria ºi însoþitorul sãu, Arhiducele
Leopold-Salvador. Regina Mamã purta o rochie din mãtase
albã ºi o pãlãrie de aceeaºi culoare. Apoi venea Principele
moºtenitor Mihai, îmbrãcat în uniformã de cadet de aviaþie.
„Un zâmbet prietenos lumineazã chipul tinerei mirese, care
înainteazã spre fãclii cu fruntea încinsã în diadema de aur din
care se despleteºte torentul de betealã scânteietoare. Domniþa
poartã o rochie crêpe-satin alb, peste care pluteþte o strãvezie
maramã de tulle, revãrsatã în cute flexibile peste trena purtatã
de patru copile brune, cu privirile pline de o candidã sfialã.
Cununa florilor de lãmâiþã îi împodobeºte tâmplele, pe
decolteul trandafiriu strãluceºte superbul colier de platinã,
primit în dar de la guvernul þãrii în ajun“.72 Coroniþa de aur
decoratã cu diamante, purtatã peste pãrul tuns scurt ºi vopsit
roºcat, fusese primitã cadou de la Leopold-Salvador de
Habsburg, viitorul socru, ºi era o bijuterie de familie, dãruitã
de Împãratul Napoleon I soþiei sale, Arhiducesa
Maria-Luiza.73 Rochia de nuntã a Domniþei a fost creaþia unei
case de modã din Bucureºti, dupã modelul ºi desenele Reginei
Maria ºi nu a fost vãzutã înainte de nuntã de admiratorii Ilenei
deoarece creatorul a sugerat cã acest lucru poartã ghinion.
Voalul din fir aurit, lung de 40 de picioare, era opera fetelor din Asociaþia Femeilor Creºtine (A.C.
F.), asociaþie care se aflase sub directul patronaj al Principesei. Naºii de cununie au fost martorii de la
cununia civilã, Regele Carol al II-lea ºi Principele Friederich de Hohenzollern din partea Ilenei ºi
Principele de Leiningen ºi Arhiducele Franz-Josef din partea lui Anton.74 Mirele „soseºte în urmã, în
fracul svelt, însoþit de Principele de Leiningen. Regele Carol al II-lea, în uniforma gri a vânãtorilor de
munte, a luat loc în stânga, alãturi de Principele Friederich de Hohenzollern, în uniforma cenuºie a
ulanilor imperiali. Înalþii oaspeþi se aºeazã pe fotoliile la picioarele cãrora sunt aºternute perne de
velours roºu. ªi slujba nupþialã începe sub lumina tremurãtoare a celor opt fãclii uriaºe, care aruncã
reflexe ºi umbre pe chipul palid al Madonei. (…) Orga îºi revarsã armoniile, topite în melodioasele
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acorduri ale violoncelului. La un semn al Suveranului, Marele voievod Mihai ia din mâinile Domniþei
Ileana buchetul nupþial, ºi-l depune pe perna roºie de la picioarele Regelui Carol“75.
Liturghia a fost þinutã de înalþi prelaþi romano-catolici: benedicþiunea a fost datã de
Arhiepiscopul de Bucureºti, Alexandru Cisar; au oficiat Abatele Vladimir Ghika (care a þinut ºi predica),
fostul confesor al Regelui Ferdinand, Episcopul Fischer ºi însãrcinatul de afaceri al Nunciaturii
apostolice, Umberto Kaldewey, trimis special la Sinaia de Papa Pius al XI-lea. „Rãspunsurile
serviciului religios“ au fost date de corul maicilor de la Notre-Dame din strada Pitar Moº. Din partea
Papei, mirii au primit o casetã cu o relicvã preþioasã: o fãrâmã din rãmãºiþele Sfintei Tereza.76
Dupã ceremonia religioasã, Ileana
ºi Anton, urmaþi de Regele Carol al II-lea,
Regina Maria ºi Principele Mihai, au mers
sã depunã coroane de flori la cimitirul
eroilor armatei române cãzuþi în primul
rãzboi mondial. Mireasa ºi-a lãsat buchetul
pe soclul monumentului.77
La
plecarea
din
Peleº,
cortegiul regal a fost întâmpinat de o „nuntã
þãrãneascã“, însoþitã de „tradiþionalul taraf
de lãutari cu cobzã ºi nai“. Nuntaºii,
îmbrãcaþi în costume populare, dansau ºi
salutau mirii cu chiote ºi focuri de armã.
Alãturi de ei au apãrut cãlãri, „îmbrãcaþi în zale ºi cu cãciuli de dorobanþi“, Junii Braºovului ºi „un car
alegoric cu domniºoare din Sinaia“.78
La prânzul de încheiere s-a sãrbãtorit cu ºampanie franþuzeascã ºi vinuri româneºti din
pivniþele regale ºi s-a dansat pe muzica orchestrei conduse de maestrul Dinicu.79 Dupã praznic, mirii
ºi oaspeþii lor au urmãrit de pe platoul terenului de golf de la Peleº „zborurile avioanelor fãrã motor
ale ºcolii de la Codlea: coborând de la Bucegi, într-un lin zbor planat, iar directorul ºcolii, profesorul
Alfred Ladengang a aterizat pe pajiºtea verde“80. Se pare cã dupã terminarea petrecerii, Principesa a
avut o discuþie neplãcutã cu Regele Carol al II-lea, care i-a fãcut cunoscut surorii sale cã „ea nu este
fiica regelui Ferdinand, ci a lui Barbu ªtirbey, cã în urma cãsãtoriei ei cu arhiducele, supus strãin,
multe din prerogativele ºi privilegiile acordate unui membru al familiei regale române nu i se mai pot
acorda ei în viitor, ca – de pildã – trenuri speciale scutite de platã etc. ºi cã, în general, vizitele la noi
în þarã prea des n-ar fi indicate din multe ºi multe considerente politice“81.
În dupã-amiaza zilei nunþii, Ileana ºi Anton au plecat în luna de miere. Primul popas a fost o
sãptãmânã la castelul Bran, dupã care tânãra pereche princiarã a plecat cu un avion condus de
Arhiducele Anton la München, cu scurte opriri la Budapesta ºi Viena.
În drumul spre reºedinþa Reginei Maria, mirii au fost sãrbãtoriþi de locuitorii Predealului ºi
Râºnovului. În Predeal, „în dreptul ºcolii normale de fete, maºina tinerei perechi imperiale a fost
75
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Curentul, nr. 1257, 29 iulie 1931, p. 6.
Universul, nr. 200, 29 iulie 1931, p. 3; Gazeta Transilvaniei, nr. 78, 29 iulie 1931.
Gazeta Transilvaniei, nr. 78, 29 iulie 1931; Curentul, nr. 1257, 29 iulie 1931, p. 6; Universul, nr. 200, 29 iulie 1931, p. 3.
Universul, nr. 200, 29 iulie 1931, p. 3; Gazeta Transilvaniei, nr. 78, 29 iulie 1931.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Principesa Ileana, dosar 313/1931, f. 4.
Curentul, nr. 1257, 29 iulie 1931, p. 6.
Narcis Dorin Ion, op. cit., p. 130.
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opritã printr-o panglicã tricolorã, de cãtre un grup de cercetaºi, ºi-n asistenþa unei mulþimi
entuziasmate“. Principesa s-a despãrþit cu greu de admiratorii sãi, dar nu înainte de a asculta
„Fedeleºul“, unul dintre cântecele populare preferate.82 Apoi perechea imperialã s-a îndreptat spre
Bran pe „drumul nou“, drumul Reginei, Predeal-Valea Râºnoavei. Automobilul condus de Anton a
poposit pentru aproape o orã la hanul „La Pârâul Rece“83, „un popas admirabil pentru viligiaturiºtii
din Carpaþi“, deschis în aprilie 1930 de râºnoveanul Voicu Popa84. La intrarea în Râºnov, au fost
întâmpinaþi de un grup de cãlãreþi, care i-a condus în mijlocul localnicilor. Dupã ce au trecut pe sub
„porþi de triumf“, primarul le-a oferit pâine ºi sare.85
Branul i-a aºteptat „plin de soare ºi flori“86. „Lumea coborâtã de pe plaiuri, în costume
pitoreºti“ ocupase întreg spaþiul de la intrarea în Bran pânã la poarta castelului. O micuþã
cercetaºã a oferit darul brãnenilor: o icoanã veche ºi un ºtergar „de legat la cap“, simbolul intrãrii
Domniþei în rândul nevestelor, iar din partea coloniei de cercetaºe din Bran, o cruce frumos
incrustatã în sidef.87 Fericitã de felul cum au întâmpinat-o brãnenii, Ileana îi scria mamei sale:
„Dacã viaþa noastrã este pe jumãtate de fericitã pe cât sunt urãrile de bine pe care le-am primit,
noi vom fi foarte fericiþi“88.
Cu câteva zile înaintea plecãrii de la Bran, Ileana ºi Anton s-au pregãtit de voiaj venind cu
avionul dinspre Bran la Sinaia ºi, deasupra castelului Peleº, „au fãcut ºi câteva viraje, lãsând ºi douã
scrisori adresate M. S. Regelui, care au cãzut în poiana castelului. Apoi s-au înapoiat la Bran“89. Pe 3
august, venind de la Sinaia, dupã ce au vizitat fabrica de avioane din Ghimbav, tânãra familie
Habsburg a plecat la Budapesta cu un avion pilotat de Anton, într-o vizitã cu caracter „exclusiv ºi
privat“. Dupã un zbor de o orã, în „condiþiuni excelente“, au aterizat pe aerodromul „Mathiasföld“.
Avionul a fost dus la hangar „sub supravegherea personalã“ a lui Anton. Apoi tinerii s-au cazat la
hotelul de lux „Hungaria“.90 A doua zi, ei au fãcut o plimbare cu maºina prin Budapesta ºi
împrejurimi în compania Arhiducelui Josef-Francisc ºi a soþiei acestuia, iar dupã-amiaza au fost
primiþi de regentul Horty la reºedinþa din castelul Gödöllö.91
Pe 8 august, ora 15, familia arhiducalã pãrãseºte Budapesta, cu o întârziere de douã ore,
Arhiducele scuzându-se faþã de personalul legaþiei române care i-a aºteaptat la aerodrom „cã ºederea
în frumoasa capitalã a Ungariei a fost atât de plãcutã încât au uitat cu totul de momentul plecãrii“.
Dupã douã ore de zbor au aterizat pe aerodromul „Aspern“ din Viena, unde au fost salutaþi de
membrii familiei de Habsburg, iar Ileana a fost aºteptatã de doamnele române din colonia vienezã cu
buchete de flori.92
Un corespondent de la „Petit Journal“ a asistat, la hangarul aerodromului „Aspern“, la
pregãtirile de plecare ale familiei arhiducale. Domniþa Ileana i-a vorbit ziaristului de „ideile sociale ºi
umanitare care au inspirat-o întodeauna în relaþiunile cu femeile ºi fetele din þara sa natalã“. Articolul
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Curentul, nr. 1257, 29 iulie 1931, p. 6.
Ibidem, nr. 1258, 30 iulie 1931, p. 6.
Carpaþii, an X, nr. 528, 27 aprilie 1930, p. 3.
Curentul, nr. 1258, 30 iulie 1931, p. 6.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Personale Maria, vol. II, dosar V – 1219/1931, f. 1.
Universul, nr. 201, 30 iulie 1931, p. 8.
D.A.N.I.C., Fond Casa Regalã, Personale Maria, vol. II, dosar V – 1219/1931, f. 1 (lb. englezã).
Universul, nr. 201, 30 iulie 1931, p. 1.
Curentul, nr. 1265, 6 august 1931 ºi Universul, nr. 208, 6 august 1931, p. 1.
Curentul, nr. 1266, 7 august 1931, p. 9.
Ibidem, nr. 1267, 8 august 1931, p. 2.
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se termina cu aprecierea autorului cã „niciodatã nu va putea exprima farmecul moral ºi fizic care se
desprinde dintr-o personalitate atât de încântãtoare“93.
În drumul spre Germania, pe 10 august, tinerii au aterizat pe aerodromul din Linz ºi, pentru
o zi, au poposit la Kremsmuenster.94 De la München, unde aveau stabilitã reºedinþa permanentã – o
casã închiriatã de la sora Reginei Maria, Beatrice de Bourbon y Orléans95 –, Ileana ºi Anton au onorat
o invitaþie la Sigmaringen, iar în perioada 15–20 august s-au dus la Londra96.
Imediat dupã încheierea lunii de miere, Ileana ºi Anton se întorc la Bran, unde îi aºtepta
Regina Maria ºi sora cea mai mare a Ilenei, fosta Reginã a Greciei, Elisabeta.97
Regele Carol al II-lea, consecvent planurilor sale politice, va þine familia Arhiducesei
departe de þarã. Dupã ce guvernul austriac le acordã permisiunea de a se întoarce în Austria, Ileana ºi
Anton s-au mutat la Mödling, lângã Viena. Ileana ar fi dorit sã nascã primul copil la Bran, însã
autoritãþile româneºti i-au interzis intrarea în þarã: „Nu mi se îngãduie venirea-n þarã. Trebuie sã
rãmân aici, sau oriunde ar fi, dar departe de þarã printre strãini. Astfel a decis guvernul cu nepãsare ºi
cruzime, sã-mi închidã uºa casei pãrinteºti sub scuza cã e un pericol ca un Habsburg sã fie nãscut în
România (…), e guvernul Þãrii care mã înlãturã de þarã azi, mã neagã ºi se leapãdã de mine, ºi din
pãcate fratele meu consimte. Nu le pot ierta mai ales durerea ce o fac mamei, legându-i mâinile acuma
când copilul ei are nevoie de ea (…) doare îngrozitor de mult“98.
Arhiducele ªtefan s-a nãscut la 15 august 1932, la Mödling, pe un pat sub care Regina Maria
a presãrat pãmânt adus din România.99 Mai mult, la numai o lunã de zile dupã naºterea lui ªtefan, pe
15 septembrie 1932, Regina Maria, însoþitã de Ileana ºi Anton, îºi aduce nepoþelul de la Viena la
Bran.100
Ileana ºi Anton au mai avut încã cinci copii: Maria-Ileana (Minola), nãscutã la 18 decembrie
1933; Alexandra (Sandi), nãscutã la 21 mai 1935; Dominic-Nicolae (Niki), nãscut la 4 iulie 1937;
Maria-Magdalena (Magi), nãscutã la 2 octombrie 1939 ºi Elisabeta (Herzi), nãscutã la 15 ianuarie
1942.
Din pãcate, deºi nu s-a înscris în regulile matrimoniale ale familiei ei, Principesa Ileana nu a
respectat legãmântul fãcut în faþa altarului la 26 iulie 1931. Frumuseþea familiei sale, datã de cei ºase
copii, nu a putut salva o cãsnicie greu încercatã de dificultãþile prin care au trecut cei doi soþi în timpul
celui de al doilea rãzboi mondial. Divorþul s-a pronunþat în anul 1954.
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Daniel NAZARE
UN AEROPORT LA BRAªOV ÎN 1941

Una dintre obsesiile elitei braºovene de astãzi, aºa cum rezultã dintr-o recentã anchetã
sociologicã, o reprezintã construcþia unui aeroport internaþional în apropierea oraºului de sub
Tâmpa.1 Puþini ºtiu cã, în 1941, a existat lângã Ghimbav un aeroport civil de pe care decolau ºi
aterizau douã avioane zilnic. Acest fapt se petrece la mai puþin de un sfert de secol de anul 1919,
care marcheazã debutul curselor regulate interne în Europa. Braºovul este racordat devreme la
reþeaua aerianã, pentru cã doar din 1925 putem vorbi de trafic intern ºi în România, chiar dacã la
început avioanele erau deservite de piloþi militari ºi exista un singur loc pentru pasager.2
Din 1928 s-a zburat din Bucureºti cãtre Galaþi-Chiºinãu, Iaºi-Cernãuþi, Cluj ºi Constanþa,
un rol important jucând compania LARES (Liniile Aeriene Române Exploatate cu Statul), care a
fost reorganizatã din 20 iulie 1937 ºi a „clãdit spiritul aviatic al publicului nostru“3. Peste numai un
deceniu, în 1938, România avea numeroase aeroporturi4, sfârºitul perioadei interbelice marcând
banalizarea mitului lui Icar. În aprilie 1939 Mihail Sebastian cãlãtoreºte cu avionul la Balcic, loc de
relaxare pentru artiºti, iar înainte de plecare culege informaþii de la Lares, de la agenþia de voiaj, îºi
cumpãrã bilet dus-întors, iar în jurnal noteazã: „M-am întors ieri dimineaþã cu avionul. Drumul la
ducere – duminicã dimineaþa tot cu avionul îl fãcusem“5. Cum remarcã Ioana Pârvulescu, nici un
amãnunt din timpul zborului, nici un sentiment. Braºovul avea din 1925 o fabricã de avioane cu un
aerodrom, însã în 1939 a fost amenajat un teren ºi la Ghimbav, mult îmbunãtãþit ºi cu o
infrastructurã corespunzãtoare, devenind astfel principalul aeroport al Braºovului.6
Declanºarea celui de-al doilea rãzboi a avut la început efecte negative pentru aviaþia civilã din
7
România , accentuate ºi de evenimentele din Balcani. Însã, în primãvara anului 1941, ziarele anunþã8 cã
navigaþia aerianã este reluatã, asigurându-se, în completarea curselor externe, ºi patru legãturi cu
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Interval, Braºov, nr. 17–18 (25–26), 2002, passim; nr. 20–21 (28–29), 2003, passim.
În acelaºi an îºi începe activitatea celebra companie olandezã KLM, iar un an mai târziu se constituie compania
franco-românã. Au fost construite primele aeroporturi la Bãneasa ºi Arad, iar primul dintre ele se afla la 7 kilometri de
Bucureºti (Istoria aviaþiei române, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1984, p. 232, 234–236). Se ajungea din
centrul Capitalei la aeroport în 15 minute, iar pentru un zbor extern formalitãþile de vamã, control ºi îmbarcare durau 20 de
minute (România aerianã, iunie 1942, p. 22).
Noua societate avea capital mixt: 2/3 capital de stat ºi 1/3 capital privat (Istoria …, p. 240, 243).
Existau aeroporturi principale (Arad, Bãneasa, Cernãuþi, Chiºinãu, Cluj, Constanþa, Galaþi, Iaºi), secundare (Balcic,
Cetatea Albã, Craiova, Satu Mare, Târgu-Mureº, Timiºoara), staþii aeriene (Bazargic, Cãlãraºi, Ismail, Turnu-Mãgurele,
Turnu Severin), precum ºi numeroase aeroporturi private (România aerianã, aprilie 1938, p. 18). Pânã în 1940, în România
s-au folosit 15 tipuri de avioane, dintre care cele mai mari erau Junkers cu 12 locuri, Lockheed cu 10 locuri ºi Douglas cu 21
locuri (Istoria …, p. 239).
Apud Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureºtiul interbelic, Bucureºti, Humanitas, 2003, p. 190.
Încã din 1913 Albert Ziegler, nãscut lângã Codlea, a zburat lângã Ghimbav (Gernot Nussbächer, Ein Zeidner Pionier des
Flugwesens, în „Volkszeitung“, Braºov, 17 decembrie 1965; Horia Salcã, Contribuþii româneºti în domeniul aviaþiei,
Braºov, Editura Transilvania Expres, 2003, p. 44).
Dispar în 1940 douã curse externe (Bucureºti-Praga ºi Bucureºti-Varºovia).
În ziarul Curentul din 5 mai 1941 se anunþã cã „redeschiderea navigaþiei aeriene din România nu s-a mai fãcut în acest an ca
în trecut cu solemnitate la Bãneasa“. Comparativ cu anii anteriori, „începerea curselor aviatice pentru public a trecut
aproape neobservatã“, argumentul fiind cã “rãzboiul a ajuns ºi la graniþele noastre“. Cu toate acestea, „avioanele româneºti
LARES zboarã pline“, fapt atestat ºi de fotografiile fãcute pe aeroportul Bãneasa, publicate în acelaºi ziar. „Oficialitatea
noastrã cât ºi publicul au început sã preþuiascã TIMPUL ca factor economic“, iar „încetarea ostilitãþilor pe frontul iugoslav
asigurã o bunã legãturã“. În plus, „materialul de zbor al LARES-ului are serioase ascendente calitative asupra celui al
celorlalte companii strãine pe care rãzboiul le-a surprins cu avioane vechi“.
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Ardealul: Bucureºti-Arad-Budapesta, Bucureºti-Braºov-Sibiu-Arad, Bucureºti-Braºov-Sibiu-Turda
ºi Bucureºti-Craiova-Turnu Severin-Arad 9.
Acestea au fost programate dupã meticuloase studii, care au þinut cont, în primul rând, de
interesele oraºelor ºi apoi de condiþiile tehnice ºi de navigaþie. Numãrul din aprilie-mai 1941 al revistei
România aerianã anunþa cã „o linie aerianã nouã10 (…) s-a dat în exploatarea Societãþii Lares pe ziua de
7 mai 1941, linia ardeleanã Bucureºti-Turda nr. 2120, care funcþioneazã dupã urmãtorul orar zilnic în
ambele sensuri exceptând duminicile: Turda (plecare ora 8), Sibiu (sosire 8,20; plecare 8,30), Braºov
(sosire 9; plecare 9,10), Bucureºti (sosire 9,50); iar dinspre Bucureºti (16,30), Braºov (17,10; 17,20),
Sibiu (17,50; 18), Turda (18,20)“. Direcþia Comercialã ºi Serviciul Propagandã ale companiei aviatice
anunþã cã Braºovul este legat pe calea aerului cu oraºele Bucureºti ºi Sibiu în 30 de minute, iar cu Turda
în 45 de minute.11 La deschiderea acesteia a contribuit ºi inaugurarea, de cãtre Ungaria, a liniei aeriene
Budapesta–Satu Mare–Oradea–Târgu-Mureº, cursa Bucureºti-Turda fiind consideratã „un viguros
rãspuns organizãrii maghiarilor“12. Presa a încercat sã explice contextul în care a fost inauguratã aceastã
cursã, pentru care s-au folosit „avioanele româneºti (!), rapidele Lockheed“. Nu lipsesc însã nici
accentele retorice, zborul pânã în apropierea Clujului cedat Ungariei reprezentând „pentru marele
public românesc (…) o veste în care sunt reunite elemente de mare însemnãtate economicã ºi
patrioticã“, existând un „mare interes economic ºi naþionalist“13. Traversarea munþilor constituie pentru
mulþi o noutate, iar „sborul – afarã de atracþia sa – oferã poezia pitorescului carpatin într-o mãsurã
necunoscutã încã decât celor puþini, care au avut norocul sã zboare în curse speciale sau prin mijloace
private“14.
„Rezultatele acestei linii [Bucureºti-Turda] întrecând cu mult aºteptãrile au
determinat“ Direcþia Aeronauticii Comerciale ºi Societatea Lares sã o dubleze de la 19 mai15 cu
o nouã linie (nr. 2117) pânã la Sibiu ºi de aici sã o prelungeascã pânã la Arad. Zborurile se
efectuau tot zilnic, cu excepþia duminicilor, dupã urmãtorul program: Bucureºti (la ora 7,30
plecarea), Braºov (sosirea 8; plecarea 8,10), Sibiu (8,35; 8,45), Arad (9,45), iar de la Arad (16),
Sibiu (17; 17,10), Braºov (17,35; 17,45), Bucureºti (18,15). Aºadar, prin cele douã curse, se
putea ajunge de la Braºov la Bucureºti, Sibiu, Arad sau Turda atât dimineaþa, cât ºi dupãamiaza.16

9
10
11
12
13
14
15

16

Universul, 20 mai 1941, p. 3. Din 5 mai este inauguratã ºi cursa nr. 2113 Bucureºti-Craiova-Turnu Severin-Arad, iar din 8
mai, cursa nr. 2116 pe ruta Bucureºti-Galaþi.
Pe relaþia amintitã, cursele se „reiau“ din 7 mai, informaþia fiind incorectã (Curentul, 5 mai 1941, p. 4).
Sunt lãudate avioanele Sockheed (!) cu 10 locuri, adaptate ºi pentru zborul pe timp de ploaie ºi ceaþã (Tribuna, nr. 31, 1941,
p. 6).
Curentul, 5 mai 1941, p. 5.
Ibidem.
Ibidem.
„E bine sã ne gândim la orele lungi pe care le necesitã aceste legãturi între Capitalã ºi oraºele transilvãnene fãcute cu trenul
chiar când acesta ar fi un rapid cum se cade, punctual ºi … neaglomerat“ (Ibidem, 18 mai 1941, p. 7). Cursa inauguralã din
19 mai 1941 a fost fãcutã cu un avion Douglas, având 21 de locuri „complet ocupate“ (Ibidem, 21 mai 1941, p. 7).
Deºi existã numeroase articole în care este menþionatã escala de la Braºov, în tratatul de Istoria aviaþiei române, editat în
1984, nu sunt amintite decât oraºele Sibiu ºi Arad (Istoria …, p. 249).
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Din 5 mai 1941 se inaugureazã o legãturã aerianã între Bucureºti ºi Berlin17, cu escale la
Arad, Budapesta, Viena ºi Praga. Faptul este foarte important pentru cãlãtorii care plecau din Braºov,
pentru cã ei puteau ajunge la Budapesta, Viena, Praga, Berlin doar schimbând avionul la Arad.18
Legãtura din Arad spre Berlin era rapidã, dupã numai 55 de minute, iar în situaþia în care se venea de
la Berlin, Praga, Viena sau Budapesta, escala pe aeroportul arãdean se scurta la doar 35 de minute.
La Braºov pasagerii erau transportaþi gratuit la aeroport cu autobuzele LARES, acestea
plecând spre Ghimbav din faþa hotelului Corona, cu 45 de minute înainte de decolarea avionului.
Aeroportul aflat la Ghimbav avea un numãr de telefon (14-85), iar locurile puteau fi reþinute de la
agenþii19 cu douã sau trei zile înaintea cãlãtoriei20.
Din pãcate, cu excepþia ziarului Tribuna, presa localã din Braºov, spre deosebire de cea
centralã, aproape cã nu pomeneºte de acest eveniment. Doar un singur numãr din ziarul Ardealul
anunþã, în colþul din stânga sus, de pe ultima paginã, cã „braºovenii vor putea cãlãtori la Bucureºti cu
avionul“, prima cursã fiind anunþatã eronat pentru ziua de 1 mai.21 În Gazeta de Transilvania apar
articole ample, însã despre istoria aviaþiei, ziarul fiind mai mult preocupat de trecut.22 Probabil cã
inaugurarea cursei Bucureºti-Braºov-Sibiu-Turda nu a putut fi reflectatã în presa localã, întrucât
spaþiul tipografic era suprasaturat de articole consacrate zilei de 10 mai. Însã nici zborul spre Arad, cu
începere din 19 mai, nu a fost anunþat de aceleaºi publicaþii.
Pe lângã repetate anunþuri despre deschiderea celor douã trasee, ziarul Tribuna, apãrut din
aprilie 1941 la Braºov23, publicã ºi un interviu cu inginerul aviator Ion Cociaºu, directorul
societãþii LARES. Dialogul s-a purtat în ziua de 5 mai 1941, chiar pe aeroportul din Ghimbav, cu
prilejul primei curse tehnice experimentale Bucureºti-Turda (cu aterizare la Braºov ºi Sibiu), trei
zile mai târziu având loc ºi inaugurarea oficialã. Ziaristul descrie avionul Lockheed 107 (!)24 „de
peste ocean“ („bolidul s-a aºternut pe aerodromul înverzit de la Ghimbav – Braºov“), aparatul fiind
folosit în special de „omul de afaceri“ ºi de cel „ce-ºi preþuieºte timpul“. Pilotul era un tânãr de 28
de ani, care, însoþit de un radiotelegrafist, avea sub control un motor de o mie cai-putere. Drumul
pânã la Bucureºti este comparat cu unul prin Braºov („cât îi este necesar omului sã meargã pe jos
17

18
19
20
21
22

23
24

România aerianã, aprilie-mai 1941, p. 6. Plecarea din Bucureºti era la ora 8, iar sosirile ºi plecãrile din celelalte oraºe aveau
loc dupã urmãtorul orar: Arad (10,20; 10,40), Budapesta (11,40; 12,05), Viena (13,10; 13,50), Praga (15; 15,15), Berlin
(16,25), iar la întoarcere, Berlin (10), Praga (11,10; 11,25), Viena (12,35; 12,45), Budapesta (13,15; 14,35), Arad (15,35;
15,55), Bucureºti (18). Se zbura atât cu avioanele companiei, cât ºi cu cele ale societãþii Deutsche Lufthansa, iar întreaga
distanþã era parcursã în 8 ore. Compania Lares pleca din Berlin în zilele de luni, miercuri ºi vineri, iar din Bucureºti marþi,
joi ºi sâmbãtã. Avioanele societãþii germane decolau din Berlin marþi, joi ºi sâmbãtã, iar din Bucureºti, luni, miercuri ºi
vineri. Se putea merge ºi cu trenul (un bilet la clasa I pentru vagoane de dormit, pe ruta Bucureºti-Berlin, costa 84 de mãrci
la începutul lunii mai 1941), dar cãlãtoria dura 45 de ore (Porunca Vremii, 9 mai 1941, p. 5). Deschiderea acestei linii
aeriene trebuie judecatã într-un context mai larg. La Braºov îºi avea sediul Grupul Etnic German ºi consulul german, fiind
cantonaþi ºi militari germani (Vasile Ciobanu, Contribuþii la cunoaºterea istoriei saºilor transilvãneni 1918–1944, Sibiu,
Editura Hora, 2001, p. 238). Oraºul avea o importantã comunitate sãseascã tentatã sã cãlãtoreascã la Berlin, chiar dacã nu
putem asocia aceastã dorinþã cu deschiderea unor linii aeriene cu escalã ºi la Braºov. Ipoteza este puþin probabilã, dar nu
poate fi complet ignoratã. Mutând discuþia pe un alt plan, observãm cã propaganda vremii considera România ultimul
punct al Europei în drumul spre Indii, pe linia Berlin-Bagdad, þara fiind îndreptãþitã sã se alãture ºi la Axa aerianã
Berlin-Roma.
Tribuna, 29 mai 1941, p. 7.
Biroul de Voiaj România, Strada Regele Carol nr. 49, telefon 32–55; Agenþia de Voiaj „Wagon-Lits“, strada Regele Carol,
telefon 32-60 (Ibidem, nr. 32, 1941, p. 6).
Ibidem.
Ardealul, 4 mai 1941, p. 4.
O explicaþie ar fi cã ziarul nu avea prea mulþi corespondenþi ºi redactori care sã acopere toate problemele, o alta cã LARES
nu ºi-a fãcut publicitate în aceastã publicaþie cu un pronunþat profil cultural. Totuºi, în cuprinsul ei nu erau complet
ignorate chestiunile legate de transport. Pentru a oferi doar un singur exemplu, ziarul publica pânã ºi numãrul de
înmatriculare înscris pe birjele autorizate sã circule noaptea.
Dupã cedarea nordului Ardealului ziarul nu a mai apãrut la Cluj.
Nici un articol nu consemneazã corect numele avionului, apãrând chiar ºi denumiri ca Sockheed sau Lockhead.
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din centrul oraºului pânã la gara mare“25). O constatare similarã fãcea ºi ziarul bucureºtean Curentul
din 21 mai 1941: „socotim nimerit sã arãtãm cã legãtura dintre Bucureºti ºi Braºov este întâia ce se
face la noi ºi cã ea se va realiza în numai o jumãtate de orã. Cam tot atât cât îþi trebuie sã ajungi în
Gara de Est sau gonind automobilul sã ajungi Snagovul…“. Întreaga distanþã între Bucureºti ºi
Turda era parcursã în mai puþin de 100 de minute de zbor efectiv, spre deosebire de tren, care, pe
aceeaºi rutã, fãcea 12 ore26.
Comandantul aeroportului civil din Ghimbav, „domnul Moþica“, anunþã cã pânã la
Bucureºti un bilet la „bolidul alb“ are valoarea de 900 de lei, „ceva mai mult decât costul unui bilet
clasa I cu trenul pe aceeaºi distanþã“27. Chiar dacã informaþia nu era una corectã, trenul fiind mult mai
ieftin28, un drum dus-întors din Braºov pânã la Bucureºti ºi Sibiu costa 1260 lei, acordându-se ºi
reduceri: la bilete dus-întors, una de 20% asupra biletului de înapoiere; ofiþerilor ºi funcþionarilor
statului, una de 30% asupra tarifului, mergându-se pânã la 50% pentru ofiþerii aviatori decoraþi cu
ordinul Mihai Viteazul ºi Virtutea Aeronauticã29.
Pentru a ne face o imagine despre aceste preþuri, le-am comparat cu cele ale produselor de
primã necesitate, precum ºi cu salariile oamenilor care îºi puteau permite atunci o cãlãtorie cu
avionul.30 Cât despre aparatele de zbor Lockheed Electra 10 A, menþionãm cã aveau dotãri deosebite
pentru acea vreme, pe care nici avioanele Boeing nu le ofereau.31

25
26
27
28
29
30

31

Tribuna, 19 mai 1941, p. 5.
Porunca Vremii, 11 mai 1941, p. 4.
Tribuna, 19 mai 1941, p. 5.
Un bilet de tren clasa I pe ruta Bucureºti-Constanþa costa 145 lei.
Ibidem, nr. 32, 1941, p. 6.
Din 12 aprilie 1941 Braºovul trece la categoria I de salarizare (pe care doar oraºele Bucureºti ºi Constanþa o mai aveau),
unele dintre produse având cele mai mari preþuri din þarã. În primãvara anului 1941 existau urmãtoarele preþuri: pâine de
800 g 12 lei; benzinã 17,60 lei un litru; un litru de ulei 110 lei; sare 5 lei kg; lapte 9 lei litrul; 30 de lei kg de paste fãinoase;
carne vitã 62 lei kg; muºchi 70 lei kg; carne porc 80 lei kg; 20 de lei sticla de 650 ml de bere; 42 lei kg de zahãr; þigarete
Plugar 0,50 lei bucata; 200 lei costa abonamentul pe un an la „Gazeta de Transilvania“, tot atât cât se plãtea ºi pentru ziarul
„Tribuna“, dar pentru trei luni. Din 1 iunie 1941 se scumpesc ºi trenurile cu 25% (deºi mergeau tot mai greu!), iar avionul
reprezintã o soluþie mai convenabilã, mai ales pentru distanþele lungi. Dupã intrarea României în rãzboi cursul leului s-a
depreciat, iar dolarul devine de douã ori mai scump. În aceste condiþii salariile cresc, cele maxime fiind urmãtoarele:
profesor de liceu 31 de mii lei; preot 15 mii lei; învãþãtor 18 mii lei; profesor universitar 61 mii lei; arhitect 42 mii lei; medic
primar 32 mii lei; colonel 33 mii lei; contabil 13 mii lei; prefect 36 mii lei; inginer în aeronauticã 39 mii lei, consilier
economic 36 mii lei, comandant de aeroport 21 mii lei (Curentul, 13 octombrie 1941, p. 5 ºi urm.).
Istoria …, p. 245. Avionul a fost fabricat în California (din 1934), fiind al doilea model al firmei. Avea lungimea de 16,76 m,
lãþimea de 11,76 m, iar înãlþimea de 3,2 m. Putea zbura 1072 km cu viteza maximã de 323 km/h, la o înãlþime normalã de
1525 m ºi maximã de 7315 m. Deºi complet metalic, cântãrea gol 3221 kg, iar plin 4763 kg. Între facilitãþi: pornire
automatã, asigurare împotriva descãrcãrilor electrice, toaletã, tren de aterizare escamotabil, instalaþie de pilot automat ºi
post de radio (emisie ºi recepþie). De la modelul A s-a ajuns pânã la modelul E, avionul fiind vândut în 13 þãri, între care:
S.U.A., Canada, Mexic, Cuba, Venezuela, Brazilia, Australia ºi Chile (þarã care a cumpãrat ultimul avion în iulie 1941). În
Europa este achiziþionat de România, Anglia ºi Polonia. Din modelul A au fost vândute 107 bucãþi, din cele aproximativ
150 câte s-au fabricat în total. Cu un Lockheed 14 Superelectra a cãlãtorit Chamberlain la întâlnirea cu Hitler din
septembrie 1938, de la München. Un alt model Lightning P 38 (model 1938) a fost folosit la bombardamentul din 1943
asupra României, precum ºi în ultima sa misiune de cãtre scriitorul Saint-Exupéry. În România au sosit în 1937 primele trei
Lockheed Electra 10 A (dintr-o comandã de 7), în timp ce aparatele Lockheed 14 Superelectra au fost livrate în iulie 1938,
toate avioanele costând 560 mii de dolari (România aerianã, iunie 1938, p. 9). În 1942 flota cuprindea 12 avioane
Lockheed 10 ºi 3 Lockheed 14, iar în 1946 mai avea 10 aparate Lockheed 10 (scoase din circulaþie în 1947), precum ºi 4
Lockheed 14 (din care au mai rãmas 3 pânã în 1949). Cãlãtoria cu acest tip de avion aducea un confort faþã de modelele
anterioare, deºi piloþii care descriu cãlãtoria cu acest tip de avion povestesc cã unii pasageri se mai loveau la cap. Aparatul a
avut ºi o versiune militarã, iar pânã în 1965 a fost folosit la Boston.
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În revista România aerianã au fost publicate o serie de statistici pentru luna mai 1941, din
care se desprinde o concluzie interesantã: cursele care treceau prin Braºov aveau un randament
general mai bun decât cea externã spre Sofia, superior legãturii cãtre Galaþi ºi doar la 10 procente de
rentabilitatea traseului spre Viena.32
Intrarea României în rãzboi ºi rapida eliberare a Basarabiei ºi Bucovinei determinã
compania LARES sã îºi reorienteze traseele ºi sã deschidã curse aeriene spre Cernãuþi (21 iulie
1941), apoi ºi spre Chiºinãu, Cetatea Albã (unde trenul ajungea dupã 21 de ore!) ºi Ismail,
renunþându-se la cele care treceau prin Braºov33. A doua conflagraþie mondialã amplificã discuþiile
despre rentabilitatea aviaþiei, aceasta fiind atunci, ca ºi acum, o ramurã în care încasãrile nu acoperã
decât cu mare greutate investiþiile.34 În plus, o parte din personalul ºi avioanele companiei LARES au
intrat în compunerea grupului autotransport militar. În anul urmãtor, la 4 mai 1942, se redeschide
linia Bucureºti-Sibiu-Arad, însã fãrã oprire ºi la Braºov. Revista România aerianã publicã, în
numãrul din aprilie 1942, chiar pe copertã, o hartã a reþelei aeriene LARES (cu toate traseele interne
ºi externe35) pe care Braºovul nu mai este reprezentat, aºa rãmânând, din pãcate, pânã astãzi36.

32

33

34
35

36

Au fost comparate urmãtoarele trasee: Bucureºti-Viena (894 km), Bucureºti-Sofia (313 km), Bucureºti-Arad (524 km),
Bucureºti-Galaþi (184 km), Bucureºti-Braºov-Arad (472 km), Bucureºti-Braºov-Turda (335 km). Numãrul curselor (în
ordinea menþionatã mai sus): 27, 35, 54, 42, 24 (inauguratã la 19 mai, cu escalã la Braºov), 42 (inauguratã la 8 mai, cu
oprire la Braºov). Numãrul de pasageri plãtitori: 500, 259, 389, 208, 228, 432; cãlãtori cu reducere: 18, 2, 83, 39, 43, 108;
cãlãtori transportaþi gratis: 4, 3, 8, 6, 2, 3; pasageri în interes de serviciu: 1, 0, 2, 1, 2, 6; total pasageri: 523, 264, 482, 254,
275, 549; ziare transportate: 1019, 819, 3078, 2706, 4004, 551; randament general: 63,70%, 51,66%, 51,70%, 50,84%,
54,70 %, 53,30 %. Total km parcurºi: 105675 ºi total pasageri 2347 (România aerianã, iunie-iulie, p. 28).
Din 21 mai 1941, lângã titlul ziarului Curentul – Ediþie de Capitalã, apare ºi precizarea „Sositã cu avionul LARES“.
Aºadar, publicaþia ajungea la Braºov cu avionul, iar ultimul numãr în care apare aceastã precizare este din 9 iulie 1941.
Probabil data ar putea fi consideratã ca ultima în care avioanele LARES fac escalã la Braºov.
Dispar ºi unele facilitãþi. Astfel, în 20 august 1942 a fost eliminatã emisiunea biletelor de pasageri ºi a excedentului de
bagaje cu plata ulterioarã la aeroportul de destinaþie (România aerianã, septembrie 1942, p. 19).
Existau trei legãturi externe: Bucureºti-Sofia, Bucureºti-Belgrad-Agram (Zagreb)-Veneþia-Milano, Bucureºti-BudapestaViena-Berlin ºi patru interne: Bucureºti-Sibiu-Arad, Bucureºti-Iaºi-Cernãuþi, Bucureºti-Galaþi-Chiºinãu-Tiraspol,
Bucureºti-Craiova-Turnu Severin-Timiºoara.
Daniel Nazare, Avem nevoie de un aeroport la Braºov, în „Gazeta de Transilvania“, 25 mai 2004, p. 3; 29 mai 2004, p. 3.
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Andrea DOBEª
BISERICA GRECO-CATOLICÃ
ÎN ATENÞIA SERVICIILOR DE INFORMAÞII (1945–1950)

La sfârºitul celui de al doilea rãzboi mondial, situaþia geopoliticã din Europa
Central-Rãsãriteanã a generat în þãrile aflate în sfera de influenþã sovieticã schimbãri de structurã ºi
fond, cu implicaþii profunde asupra vieþii politice, economice, sociale, culturale ºi spirituale. În
România, instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, a avut drept consecinþã subordonarea
treptatã ºi totalã faþã de puterea comunistã a tuturor instituþiilor statului ºi, în cele din urmã, a întregii
societãþi în ansamblul ei. În aceste condiþii, Biserica nu putea sã rãmânã în afara acestei acþiuni de
impunere a controlului statului comunist.
În privinþa religiei, comuniºtii români au ales sã nu imite soluþia adoptatã de „tovarãºii“ lor
sovietici, care au interzis ºi distrus Biserica rusã tradiþionalã. În România „rezolvarea“ acestei
probleme a avut mai multe variante.
În cazul Bisericii Ortodoxe – declaratã confesiune dominantã prin Constituþia din 1923 –,
acceptarea unui compromis tacit cu regimul comunist i-a asigurat în cele din urmã supravieþuirea cu
preþul pierderii unei anumite autoritãþi morale.
În schimb, încercãrile de supunere a Bisericii Catolice de cãtre autoritãþile comuniste s-au
lovit de o rezistenþã considerabil sporitã. În cazul credincioºilor romano-catolici, în marea lor
majoritate de etnie maghiarã, regimul a urmãrit înlocuirea controlului de la Vatican cu cel de la
Bucureºti, deoarece o încercare de lichidare putea fi interpretatã ca o acþiune îndreptatã împotriva
minoritãþii maghiare, ceea ce ar fi fost în contradicþie cu principiile „internaþionalismului proletar“
promovate în acea perioadã. Însã fidelitatea prelaþilor ºi credincioºilor greco-catolici a generat o
campanie brutalã din partea regimului cu scopul de a o distruge.
Încã din anul 1945 au apãrut primele mãsuri cu caracter anticatolic, iar în anii urmãtori a
devenit limpede cã greco-catolicii erau puºi în situaþia de a alege colaborarea cu noul regim sau
suprimarea. Cu toate acestea, atât episcopii ºi preoþii, cât ºi credincioºii au dat dovadã de o
remarcabilã demnitate, curaj ºi fidelitate pentru crezul lor.
Bisericii Greco-Catolice nu i s-a mai permis sã revinã la statutul ºi starea de drept ºi de fapt
din perioada interbelicã, conferite prin Constituþia din 1923, Concordatul cu Vaticanul din 1927 sau
legea cultelor din 1928.1
În România, înainte de interzicerea cultului existau aproximativ 1,5 milioane de
greco-catolici, cu 1725 de biserici, 1594 de preoþi, 34 de canonici, 75 de prelaþi împãrþiþi în cinci
dioceze. În 1948, titularii acestor scaune episcopale erau: Ioan Suciu (Alba-Iulia ºi Fãgãraº), Iuliu
Hossu (Cluj), Valeriu Traian Frenþiu (Oradea), Ioan Bãlan (Lugoj), Alexandru Rusu (Maramureº).
La Bucureºti era un vicar general, în persoana lui Vasile Aftenie, care, în 1940, fusese numit Episcop
auxiliar de Alba-Iulia ºi Fãgãraº, dar rãmãsese în capitalã.2

1
2

Marcel ªtirban, Biserica greco-catolicã ºi puterea politicã. Premisele desfiinþãrii bisericii române unite, în Sovietizarea
nord-vestului României (1944–1950), Editura Muzeului Sãtmarului, Satu Mare, 1996, p. 77.
Dennis Deletant, Teroarea comunistã în România. Gheorghiu-Dej ºi statul poliþienesc (1948–1965), Polirom, Iaºi, 2001,
p. 82.
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Anii 1945–1948 au reprezentat perioada marilor frãmântãri, când autoritãþile au început
sã intimideze preoþii, însã nu pentru motive religioase, ci numai politice, ºi îndeosebi pe cei care au
fãcut politicã de partid. Trebuie precizat faptul cã preoþii, datoritã mai ales statutului ºi pregãtirii
lor, au fost cei implicaþi în evenimentele politice ale satelor ºi comunelor, iar rapoartele vremii nu
omit aceste lucruri, ceea ce va duce la arestãri în rândurile lor sub acuzaþia de sabotaj sau de
reacþionarism.
Toate manifestãrile publice ale ierarhilor, catalogate ca „manifestãri ostile la adresa
regimului de democraþie popularã“, erau îndeaproape supravegheate ºi înregistrate prin reþeaua de
informatori creatã în jurul acestora. Pânã la crearea Securitãþii, în august 1948, aceste mãsuri de
supraveghere reveneau Biroului II Contrainformaþii, din cadrul Direcþiei Generale a Siguranþei, ºi
Secþiei de contrainformaþii a Serviciului Special de Informaþii (SSI).3 De-a lungul anilor, aceste
servicii secrete, subordonate puterii comuniste, au întocmit sute de note informative, fiºe personale ºi
rapoarte.
Într-un raport din 7 ianuarie 1947, privind starea de spirit a preoþilor în anul 1946, se
menþionau urmãtoarele: „Activitatea lor în general a fost ºi a rãmas potrivnicã Guvernului ºi
regimului, fiind purtãtorii cei mai convinºi ºi convingãtori ai acþiunei de propagandã reacþionarã,
promovatã mai mult de la om la om. Protopopii greco-catolici Pop Iosif din Târgu-Mureº ºi Todea
Alexandru din Reghin au activat în tot cursul acestui an pe acest tãrâm. Primul a þinut în acest scop
câteva conferinþe cu preoþii din protopopiatul sãu ºi apoi a asigurat în mod solemn pe conducãtorii
PNÞ – Maniu de tot sprijinul ºi concursul clerului greco-catolic din judeþ pentru PNÞ, secundul a
fãcut propagandã electoralã pentru opoziþie chiar ºi din amvon. Preotul Husar Roman din Roteni, în
ziua de 10 Mai a apãrut în fruntea comunei care venea la serbare cu portretul lui Iuliu Maniu, alãturi
cu portretul M. S. Regelui ºi numai cu mare greutate a putut fi convins de cãtre prefectul ºi
Comandantul Garnizoanei sã renunþe la acest tablou pentru a evita un conflict pe aceastã temã.
Preotul Diaconescu Nicolae, din comuna Berghia, deºi încadrat în PSD a fãcut propagandã
opoziþionistã. Preotul Pop Iuliu din Sânmihaiul de Pãdure a fost candidat de deputat PNÞ-ist ºi mai la
fiecare secþie de votare s-a gãsit câte un preot în rândurile delegaþilor sau propagandiºtilor
opoziþiei“4.
Un alt caz era semnalat în judeþul Satu Mare, unde „protopopul Dragomir Ioan
conducãtorul spiritual al reacþiunii din oraº, în orice ocazie publicã ºi mai ales în predicile þinute
manifestã o atitudine antisovieticã ºi antiguvernamentalã. În ziua de 2 martie 1947, dupã slujba
religioasã, în predica þinutã a sfãtuit pe credincioºii sã þinã post de Paºti, întrucât Dumnezeu va aduce
la cârma þãrii un alt guvern ºi va fi curãþat gunoiul care este astãzi la conducere. În mod frecvent acest
preot s-a folosit de situaþia sa ºi a fãcut din bisericã o oficinã politicã reacþionar-manistã, provocând
diversiune în rândurile credincioºilor“5.
Serviciul Secret de Informaþii ºi Securitatea au depus eforturi considerabile pentru a percepe
starea de spirit a clerului unit. Investigaþiile, supravegherea ºi denunþul n-au fost acþiuni izolate. Celor
mai importanþi, în special ierarhilor, li s-au întocmit fiºe speciale, care surprindeau o serie de calitãþi,
dar mai ales defecte. Aceste fiºe individuale scoteau în evidenþã, de cele mai multe ori, vini personale
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(atitudinea contra regimului, legãturile cu partidele istorice, bunurile pe care le posedau: case, vile,
hoteluri) care, în momentul potrivit, au fost folosite împotriva lor.
Vom reda, în continuare, fragmente din fiºele celor 6 episcopi greco-catolici, cu precizarea
cã ele sunt emanaþia unor instituþii aflate în slujba puterii comuniste, iar conþinutul lor reflectã
foarte clar aceastã stare de fapt.
Ioan Suciu, Episcopul de Alba-Iulia – Fãgãraº, a fost caracterizat ca fiind „foarte modest,
cãlãtoreºte la clasa a 3-a, pe tampoane, dispreþuind confortul. Are un mare talent oratoric. Prezintã
problemele cele mai abstracte sub forme care sunt accesibile minþilor cele mai simple. Posedã un
timbru plãcut, ºtie sã fie când duios, când extrem de sever în tonalitatea sa ºi astfel stãpâneºte
auditoriul, pe care reuºeºte sã-l farmece. Este foarte respectat de toatã lumea. Aprig duºman al
regimului democrat, prezidat de Dr. P. Groza, ºi deºi nu este membru înscris în partidul manist, totuºi
este ataºat trup ºi suflet acestui partid. Cu ocazia cuvântãrilor pe care le iniþiazã, cautã pe cât posibil
sã torpileze regimul ºi sã învenineze spiritele contra acestuia. A fãcut mai multe aluzii rãutãcioase la
adresa URSS-ului, spunând printre altele cã Stalin se aseamãnã cu Samson din Biblie, care, orbit, a
voit sã loveascã pe adversarii sãi ºi a dãrâmat stâlpii templului, pierind ºi el împreunã cu cei aflaþi în
templu. Aºa va cãdea ºi Stalin sub ruinele dãrâmãturilor sale. Este în strânsã legãturã cu fruntaºii
Partidului Naþional Þãrãnesc ºi în special cu Maniu. Este foarte bine vãzut în cercurile
anglo-americane din Bucureºti“6.
Alexandru Rusu, Episcop al Maramureºului, este considerat „un aprig militant catolic
venit în Maramureº cu intenþia de a încorpora pe toþi românii în cadrele bisericii greco-catolice. A dus
o luptã continuã împotriva ortodoxiei ºi a dat neîncetat dovadã de intoleranþã religioasã. În alte
regiuni s-au mai vãzut preoþi ortodocºi slujind la zile mari împreunã cu cei greco-catolici. În Eparhia
de la Baia Mare acest fenomen nu s-a petrecut niciodatã. Este imposibil sã conceapã curentul realei
democraþii ºi sã sprijine acest curent. Ostil guvernului democrat prezidat de dl. Dr. Petru Groza, fiind
exponentul partidului condus de Iuliu Maniu. Criticã public prin predici – cum a fost cazul de la 23
august 1945 în Baia Mare ºi la 8 septembrie 1945 în comuna ªiºeºti – actuala formã de guvernãmânt
preconizând alta mai bunã“7.
Iuliu Hossu, Episcop de Cluj, este vãzut ca „un bun conducãtor al bisericii, iar în Senatul
þãrii, unde era membru de drept, a fãcut totdeauna o figurã bunã. Vorbea bine ºi prin accentele
patriotice ºi naþionale era de obicei pe placul auditoriului. Este iubit de clerul sãu, fiind cel mai
proeminent ierarh greco-catolic din România. Este cunoscãtor al limbilor moderne: germanã,
italianã, francezã ºi englezã. Aºteaptã izbucnirea rãzboiului ºi sosirea americanilor în România, cel
mai târziu în vara acestui an [1948 – n. n. ]. Îndeamnã preoþii greco-catolici la rezistenþã, sfãtuindu-i
sã nu facã politica regimului. Adversar al regimului, îndeamnã credincioºii sã aleagã între Hristos ºi
Comunism“8.
Ioan Bãlan, Episcop de Lugoj, „la alegerile din 1946 a votat cu PNÞ. Prieten foarte bun cu
Maniu, Mihai Popovici, Ghiþã Pop ºi alþi fruntaºi maniºti. A aprobat rãzboiul contra URSS-ului din
anul 1941. Este adversar al regimului actual, al PMR ºi URSS. Simpatizant al democraþiei
anglo-americane. Nu se bucurã de simpatia clerului ºi a populaþiei. Este beþiv ºi lãudãros“9.
6
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Valeriu Traian Frenþiu, Episcop de Oradea, este „permanent preocupat de organizarea
economicã a bisericii, organizare care sã fie cât mai profitabilã pentru el ºi pentru un cerc restrâns de
amici ºi de rude. A dispus întotdeauna de cele mai mari resurse financiare în biserica greco-catolicã,
în calitatea de episcop al Oradiei Mari, cea mai bogatã dintre episcopiile greco-catolice. Aceastã
episcopie singurã are mai multã avere decât toate episcopiile greco-catolice laolaltã, inclusiv
Mitropolia Blajului. ªi-a fãcut cu banii eparhiei o vilã frumoasã la Hold ºi o mare pivniþã cu vinuri
unde petrecea vara înconjurat de femei. El avea plãcerea de a vedea femeile goale. Dupã ce le îmbãta
le cerea aceastã favoare modestã. În somptuoasele vile ºi hoteluri de lux de la Stâna de Vale scoate
vara sume grele, fãrã nici o contabilizare. Preoþii catolici îi spun ironic Ludovic al XIV-lea“10.
Vasile Aftenie, Vicar al Mitopoliei Blajului în Bucureºti, considerat „un înfocat adept al
PNÞ ºi prieten intim al lui Maniu, în ziua de 11 sau 12 iulie [1947 – n.n.] a declarat unui prieten al sãu
cã ei, catolicii, nu fac nici o tranzacþiune cu guvernul democratic al României, ci îºi continuã drumul
trasat de Vatican, drum comun pentru toþi catolicii din lume. În consecinþã, vor duce lupta categoricã
contra guvernului român ºi contra comunismului, cu mijloacele ºi tactul, indicate de împrejurãri.
Regimul batjocoreºte biserica ºi religia noastrã, sugrumã libertatea individualã, a scrisului ºi a
cuvântului. Martirii bisericii noastre sunt schingiuiþi, ameninþaþi ºi nedreptãþiþi cu brutalitate. Cu altã
ocazie a spus cã temniþele ºi lagãrele guvernului comunist nu-i sperie ci îi antreneazã în lupta contra
regimului, întrucât rãzboiul bate la uºã ºi se va termina cu regimul comunist de la noi“11.
Momentul exploziv al raporturilor dintre puterea comunistã ºi Biserica Catolicã din
România a fost înregistrat în anul 1948, când au fost decretate o serie de mãsuri care loveau în
substanþa organizatoricã a acestei biserici. Martirajul episcopilor ºi preoþilor catolici se încadreazã în
contextul general al relaþiilor dintre Moscova ºi Vatican, iar în plan intern, în acela dintre regimul
comunist de la putere ºi o bisericã fãþiº anticomunistã. Evoluþia acestui conflict a fost marcatã ºi de
interesele Bisericii Ortodoxe Române în etapa istoricã respectivã.12
Dupã abdicarea forþatã a Regelui ºi proclamarea Republicii, în decembrie 1947, raporturile
Bisericii Greco-Catolice cu statul au ajuns într-o situaþie delicatã datoritã mai ales campaniei pornite
împotriva Bisericii Catolice, în general, ºi a Papei, în particular. Presa vremii era plinã cu pamflete ºi
caricaturi în care Suveranul Pontif era prezentat ca un agent al americanilor ºi imperialiºtilor.
O notã a Siguranþei din 12 ianuarie 1948, bazatã pe un raport al Inspectoratului Regional de
Siguranþã Oradea, cu referire la conferinþa comunã a tuturor episcopilor greco- ºi romano-catolici
þinutã la Bucureºti în 30 noiembrie 1947, sublinia atitudinea celor douã biserici faþã de comunism:
„O’Hara [Nunþiul Apostolic din România – n.n.] a recomandat episcopilor români sã urmeze
exemplul episcopilor Márton Áron din Alba-Iulia ºi Pacha Augustin din Timiºoara care au interzis
printr-o circularã preoþilor din subordinea lor sã se încadreze în UPM. Regentul Nunþiaturii a
accentuat cã mãsura este lãudabilã, fiindcã UPM [Uniunea Popularã Maghiarã – n.n.] reprezintã
anticamera comunismului sau mai bine zis Partidul Comunist Maghiar din România. În continuare
s-a hotãrât cã, dacã biserica va fi cumva expropriatã iar preoþii ºterºi din bugetul statului, lupta
împotriva comunismului va fi totuºi continuatã cu ajutorul Vaticanului. Cu privire la arestãrile de
10
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preoþi, subiect supus deasemenea discuþiei, Regentul Nunþiaturii a arãtat cã a intervenit pentru
eliberarea lor, la Dl. Prim ministru Dr. Petru Groza, la Dl. Ministru al Afacerilor Interne Teohari
Georgescu ºi la Dna. Ministru al Afacerilor Strãine Ana Pauker, predând copii de pe cele douã adrese
trimise de Episcopia Oradea Inspectoratului Regional de Siguranþã Oradea ºi primind promisiunea cã
cei în cauzã vor fi eliberaþi. Ca urmare a cerut episcopilor lista celor arestaþi, pentru a o prezenta
forurilor în drept. Episcopul Hossu din Blaj a exclamat cã nu crede în aceste promisiuni, fiindcã
guvernul actual este o ceatã de mincinoºi“13.
La 15 mai 1948, cu ocazia aniversãrii centenarului Revoluþiei de la 1848, mitropolitul
ortodox al Ardealului, Nicolae Bãlan, þinea un discurs prin care invita Biserica Greco-Catolicã sã
„revinã la legea strãmoºeascã“. Episcopul Ioan Suciu, în calitate de gazdã a manifestãrilor, a încercat
sã dea o replicã, dar „autoritãþile civile, Gheorghiu-Dej ºi Petru Groza, i-au interzis sã ia cuvântul“14.
În luna iunie 1948 s-a desfãºurat, la Oradea, întrunirea Sinodului episcopal al Bisericii
Greco-Catolice. Cu aceastã ocazie, Direcþia Generalã a Siguranþei Statului a întocmit o notã
informativã în care e descrisã ºi reacþia ierarhiei unite în legãturã cu serbãrile de la Blaj: „Ultimul a
vorbit Ioan Suciu, care a arãtat amãnunþit întâmplãrile în legãturã cu serbãrile centenarului Revoluþiei
de la 1848. A menþionat cã personal a întocmit încã din iarna anului 1948 programul serbãrilor pe
care l-a înaintat Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, de unde a fost trimis la Ministerul Informaþiilor,
care nu a dat nici un rãspuns propunerilor sale. A narat ascultãtorilor întâlnirea cu dl. Dr. Petru Groza
ºi cu mitropolitul ortodox dr. Nicolae Bãlan ale cãror cuvântãri le-a ascultat. A menþionat cã a fost
aºezat la stânga d-lui prim preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi cã în timpul discursului
mitropolitului Bãlan a fost prins de mânã de cãtre dl. Dr. Petru Groza care, la un moment dat, i-a
comunicat cã va urma o parte foarte neplãcutã pentru uniþi. Era vorba de unirea Bisericii Unite cu cea
Ortodoxã. De asemenea, a arãtat cã la festivalul care a avut loc dupã serbare, dl. Dr. Petru Groza i-ar
fi spus: Nu ºtiu ce jonglerie politicã aº putea face ca sã vã salvez, la care Suciu a rãspuns: Ne vom
salva noi, cel mult sã opreºti amestecul politicii în Bisericã“15.
O altã notã informativã, din 21 iunie 1948, face referire la o întrunire a episcopilor
greco-catolici la Oradea, în care era dezbãtutã poziþia pe care trebuiau sã o urmeze ierarhii uniþi. Cu
aceastã ocazie episcopul Iuliu Hossu a þinut o cuvântare „în Duminica Rusaliilor, în catedrala ticsitã
de credincioºi. Cuvântarea a avut o deosebitã semnificaþie ºi prin faptul cã a fost pronunþatã cu vocea
ridicatã, astfel încât la sfârºitul ei, episcopul rãguºise complet. Gesturile extrem de abundente,
exagerate, vocea þipãtoare ºi încruntãrile feþei dãdeau impresia omului care ºi-a pierdut cu
desãvârºire echilibrul sufletesc“. Din predica episcopului, sursa serviciului de informaþii a reþinut cã
„biserica unitã nu a servit niciodatã nici unui imperialism, ci a servit poporul chinuit ºi batjocorit ºi
credincioºii sã nu aibã fricã deoarece nimeni nu va îndrãzni sã facã ceva rãu cuiva pentru credinþa în
catolicism. Nu va exista nici unul care-ºi va pãrãsi credinþa pentru cã acum a sunat ceasul pentru a
demonstra prin fapte, chiar cu preþul vieþii, sprijinul pentru credinþa catolicã“. Informatorul îºi
încheia nota precizând cã „în timpul predicii a fost o tãcere totalã, iar la sfârºit femeile existente în
bisericã, au început sã plângã“16.
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La 17 iulie 1948 a fost denunþat Concordatul cu Vaticanul17, fapt care a însemnat izolarea
întregii comunitãþi catolice din România. A urmat apoi, la 4 august 1948, adoptarea „Legii pentru
regimul general al cultelor“. Toate cultele trebuiau sã prezinte ministerului un regulament în
conformitate cu legile în vigoare, ceea ce va permite statului sã le controleze, iar preoþii deveneau
salariaþi de stat. Aceastã lege pretindea sã asigure libertatea de conºtiinþã, egalitatea ºi autonomia
cultelor din România, ceea ce evident era mult prea departe de realitãþile acelor vremuri.18
Dintr-un material informativ privind activitatea episcopului Iuliu Hossu rezultã cã, în cursul
lunii august 1948, a avut loc la Oradea o întrunire „a episcopilor catolici pentru stabilirea unui plan de
rezistenþã bazat pe strângerea de materiale împotriva abuzurilor ºi înaintarea acestui material la
Nunþiaturã pentru a obþine sprijinul apusean, intensificarea la maximum a fanatismului populaþiei,
prin vizite canonice, turneuri de miruire ºi program special de rugãciuni, sabotarea naþionalizãrii
ºcolilor prin interzicerea rãmânerii în învãþãmânt a preoþilor ºi cãlugãrilor ºi prin convingerea
pãrinþilor sã cearã reintroducerea religiei în ºcoli; pregãtirea unei rezistenþe greco-catolice împotriva
încercãrilor de revenire la ortodoxie prin agitaþii, hirotonisiri de preoþi clandestini, pregãtirea trecerii
eventuale a cultului în ilegalitate prin crearea de locþiitori de episcopi, de protopopi ºi parohi, prin
autorizarea clerului de a renunþa la costumul clerical; instruirea unor curieri pentru a asigura în orice
condiþii legãtura dintre diversele eparhii ºi Nunþiaturã etc.“19.
Solidari cu ierarhii lor, preoþii greco-catolici nu vedeau „favorabil tendinþa unirii bisericii
greco-catolice cu biserica ortodoxã românã. Din contrã, datoritã faptului cã Papa este pomenit pe mai
departe în bisericile greco-catolice, precum ºi împrejurarea cã preoþimea în comentariile ei
recunoaºte primatul papal – aceste aspecte sunt de naturã sã confirme tendinþa de rezistenþã a bisericii
greco-catolice faþã de aceea a contopirii bisericilor româneºti într-o singurã bisericã“, dupã cum
rezultã dintr-un raport al Serviciului de Securitate al Judeþului Mureº trimis Direcþiei Regionale Cluj
a Securitãþii Poporului la 2 septembrie 1948.20
Prin decret guvernamental, la 4 septembrie 1948, Episcopul Ioan Suciu a fost depus din
funcþie.21 O delaþiune din 24 septembrie 1948, provenind de la „Sursa Matei“ aflatã în anturajul
Nunþiaturii, surprinde punctul de vedere al Sfântului Scaun în problema demiterii Episcopului Suciu.
Vaticanul considera cã „gradul de episcop al unei biserici catolice este acordat numai de cãtre
Vatican ºi astfel statul Român nu poate retrage ceea ce altã instituþie a acordat, statul român nu are
decât dreptul de a lua act ºi eventual, situaþia nu-i convine, sã nu salarizeze persoana în cauzã. O’Hara
ar mai fi comunicat ierarhilor catolici sã nu întreprindã pentru moment nici o acþiune contra statului,
care îi persecutã peste orice lege ºi sã se mãrgineascã de a oþeli forþa de rezistenþã a credincioºilor
contra propagandei sau eventualelor silnicii pentru trecerea la ortodoxie“22.
La începutul lunii octombrie 1948 autoritãþile comuniste au declanºat acþiunile menite a
duce la „revenirea la biserica mamã“ a parohiilor greco-catolice. În întreaga Transilvanie au fost
rãspândite formulare de împuternicire în alb, care trebuiau sã fie semnate de preoþii uniþi. Urmau sã
fie desemnaþi câte doi preoþi din fiecare district, pentru a participa, la 1 octombrie, la un „sinod“ þinut
17
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la Cluj, care sã proclame reîntoarcerea greco-catolicilor la ortodoxie. Dupã o lungã campanie de false
promisiuni, prin diverse mijloace de violenþã ºi prin teroare, 423 de preoþi au semnat cu acest prilej un
act ce confirma trecerea la ortodoxie. Cu toate cã ierarhia greco-catolicã i-a excomunicat, la 2
octombrie patriarhul emitea un act sinodal prin care-i accepta pe noi convertiþi. Douã zile mai târziu,
guvernul român a respins cu vehemenþã nota de protest a Nunþiului Papal, considerând-o un „act de
provocare împotriva statului ºi poporului român“23.
O notã informativã din 5 octombrie 1948 surprinde reacþia ierarhilor greco-catolici faþã de
încercãrile autoritãþilor de revenire la cultul ortodox. Astfel, Episcopul Vasile Aftenie era de pãrere
cã „Guvernul Groza ºi-a pierdut capul, încercând în mod zadarnic sã zdrobeascã catolicismul,
întrucât acesta nu poate fi distrus, fiind o problemã de conºtiinþã. Protopopii ºi preoþii, care au
declarat cã revin în sânul bisericii ortodoxe, au fãcut acest lucru numai sub presiunea fizicã a
întemniþãrilor, înfometãrii ºi ameninþãrii distrugerei lor fizice ºi morale. Lucrând însã din
constrângere hotãrârea lor este nulã din punct de vedere canonic“. Episcopul Tit Liviu Chinezu
afirma cã „nu s-ar fi aºteptat sã gãseascã în masa preoþilor atâþia laºi, mai ales dupã ce preoþii fuseserã
puºi în curent de cãtre Nunþiatura Papalã cu luni înainte de intenþia Guvernului“. Cu toate acestea,
Episcopul Vasile Aftenie era convins cã „chiar ºi dacã Guvernul ar încerca sã intensifice prigoana
împotriva greco-catolicilor, ajungând pânã la foc ºi sabie, mitropolitul ºi episcopii greco-catolici sunt
gata sã sufere martiriul pentru cauza religiei catolice. Iar în ceea ce priveºte pe cei trecuþi de nevoie la
ortodoxie ei vor proceda ca evreii din Spania, siliþi sã treacã la catolicism sub ameninþãri, revenind la
religia lor originarã la sute de ani de clandestinitate, imediat ce presiunea ºi ameninþarea au încetat“24.
Tentativa autoritãþilor comuniste de a realiza unificarea celor douã biserici prin utilizarea
intimidãrii ºi a forþei nu a avut rezultatele dorite în rândul credincioºilor. Numeroase rapoarte ale
Securitãþii privind starea de spirit a populaþiei subliniazã o îngrijorare generalã, „oamenii fiind
neliniºtiþi ºi privind rãu acþiunea de unificare. Cei mai mulþi din preoþii greco-catolici ºi chiar
cantorii lor s-au abþinut sã semneze adeziunea invocând tot felul de motive: bãtrâneþe, boalã, etc. În
ceea ce priveºte mirenii, cea mai mare parte stau în aºteptare ºi nedumerire, iar o parte mai micã din
ei se declarã oarecum satisfãcuþi, justificând cã în acest mod va dispare ura dintre români. Ceea ce
este mai regretabil este faptul cã pe lângã preoþii greco-catolici, au o atitudine potrivnicã unificãrii,
chiar membrii ºi ºefii organizaþiilor democratice. Deasemeni se constatã cã Blajul influenþeazã în
mod necontestat îndârjirea populaþiei în ce priveºte unificarea. În imediata apropiere a Blajului
populaþia s-a manifestat cu atâta îndârjire încât a afirmat cã mai curând vor trece la secþia baptistã
decât la ortodoxism. Parte din preoþii care s-au declarat net împotriva unificãrii au dispãrut de
acasã, sau în cazul cel mai rãu stau închiºi în casã ca ºi dispãruþi, de fricã sã nu fie ridicaþi. Mai sunt
informat cã, fostul episcop Suciu, a dat dispoziþiuni sã se facã predici tip ºablon în care sã se facã
aluzie la persecuþiile ce au venit asupra bisericii greco-catolice. În timp ce fostul episcop Suciu a
fost în vizitã în regiunea Vichis a primit o împuternicire dela Papa, personal, sã reziste ºi sã dea
instrucþiuni preoþilor în aceastã privinþã, întrucât în foarte scurtã vreme va veni salvarea pentru ei ºi
unificarea va cãdea. Mai sunt informat cã parte din preoþii greco-catolici nu au fãcut serviciul
religios în duminica dela 10 octomvrie a. c. fãrã nici un just motiv, vrând sã demonstreze populaþiei
ce înseamnã lipsa de preot, iar parte din ei cazuri izolate, s-ar fi apucat sã facã serviciul religios
dupã ora 12 noaptea, vrând sã pozeze în martiri ºi sã simuleze vremea catacombelor. Se pare cã în
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ultima vreme în Blaj la catedralã, orice gest în legãturã cu serviciul religios se face în mod
ostentativ ºi alarmist, vrând sã dea impresia vremurilor de bejenie. Astfel la înmormântãri se trag
clopotele cu jumãtãþile de orã“25.
Credincioºii uniþi erau îngrijoraþi ºi de soarta lãcaºurilor de cult, întrucât „circulã un zvon cã
din bisericile foste greco-catolice se vor face magazii ºi sãli de teatru“, dupã cum rezultã dintr-o notã
informativã, din 14 octombrie 1948, a Legiunii de Jandarmi Târnava Micã.26
La 21 octombrie 1948, Episcopul Ioan Suciu a trimis, din Blaj, în calitate de Administrator
Apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia ºi Fãgãraº, o scrisoare Protopopului greco-catolic de la
Dumbrãveni, prin care îi cerea sã aducã la cunoºtinþa preoþilor uniþi cã „în parohiile în care bisericile
noastre au fost confiscate, serviciile divine se vor putea sãvârºi în bisericile romano-catolice, acolo
unde existã, de comun acord cu preotul de rit latin. În parohiile unde nu existã biserici de rit latin, se
poate þine liturghia ºi în case private“27.
În nopþile de 27 ºi 28 octombrie 1948 s-au fãcut razii prin care au fost arestaþi toþi cei ºase
episcopi greco-catolici ºi un numãr foarte mare de preoþi. Se poate remarca caracterul sistematic dupã
care a avut loc arestarea ierarhilor ºi preoþilor uniþi, urmare a unui plan conceput la vârful piramidei
politico-represive.
Episcopii greco-catolici au fost duºi la reºedinþa de varã a Patriarhiei Ortodoxe de la
Dragoslavele, unde au fost vizitaþi la 4 decembrie chiar de Patriarhul Justinian, care a încercat sã-i
convingã sã renunþe la credinþa lor.28 Biserica a funcþionat în clandestinitate, iar în locul prelaþilor
arestaþi au fost numiþi alþii, in pectore, dar care, treptat, au fost ºi ei arestaþi: Ioan Ploscaru la dioceza
Lugoj, Ioan Cherteº la Cluj-Gherla, Alexandru Todea la Alba-Iulia–Fãgãraº, Ion Dragomir în
Maramureº, Iuliu Hirþea la Oradea ºi Tit Liviu Chinezu la Bucureºti.29
Existenþa, din punctul de vedere legal, a Bisericii Greco-Catolice a fost definitiv încheiatã
prin Decretul nr. 358 al Marii Adunãri Naþionale, din 1 decembrie 1948, prin care se desfiinþau toate
diocezele ºi instituþiile, iar bisericile se acordau cultului ortodox.30 Dacã, formal, Biserica
Greco-Catolicã încetase sã mai existe, dispariþia sa nu era decât o iluzie, de care autorii sãi vor deveni
curând conºtienþi.
O notã informativã din 8 decembrie 1948 consemna discuþiile purtate în clãdirea
Protopopiatului greco-catolic din Bucureºti, unde Luca Bãlteanu, secretarul Episcopului Vasile
Aftenie, a afirmat cã „nici unul din episcopii greco-catolici arestaþi nu vor ceda cu nici un chip ºi cã au
transmis credincioºilor lor îndemnul de a rezista pânã la capãt în credinþa lor, întrucât puterea
anglo-americanilor ºi diplomaþia Papei îi vor salva pânã la urmã“31.
În anul 1949 rapoartele întocmite de direcþiile regionale ale Securitãþii privind „problema
catolicã“ descriu modul în care o mare parte din credincioºii greco-catolici continuau sã-ºi menþinã
credinþa fie prin slujbe þinute în mod clandestin, fie prin frecventarea bisericilor romano-catolice.
Astfel, într-un raport din 5 martie 1949 al Direcþiei Regionale Timiºoara a Securitãþii Poporului se
preciza cã „mirenii greco-catolici, care nu au trecut la ortodoxie frecventeazã biserica
25
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romano-catolicã. La fel au fost fãcute botezurile ºi cãsãtoriile greco-catolicilor în biserica
romano-catolicã. S-a stabilit cã circa 70–80% a mirenilor greco-catolici au rãmas în sate fideli
Vaticanului, adicã cultului catolic. La fel s-a constatat cã aceºti mireni nu au fost influenþaþi de
preotul local catolic ci din iniþiativa proprie, frecventeazã slujbele catolice. Din informaþiile obþinute
din partea credincioºilor catolici, reiese cã circa 90% a greco-catolicilor au aderat tãcut ritului latin,
însã, fãrã a trece de la greco-catolicism la rit latin“32.
De la Direcþia Regionalã Oradea a Securitãþii se raporta cã „elementele greco-catolice au
desfãºurat o largã activitate pentru a obþine retractãri din partea preoþilor trecuþi la ortodoxie, fapt
ceea ce s-a ºi împlinit au scris diferite scrisori anonime la diferiþi preoþi reveniþi, prin care i-au afurisit
ºi le-au arãtat care sunt posibilitãþile de retractare. Fac slujbe religioase în mod clandestin la
locuinþele lor, ºi a credincioºilor pentru care primesc bani, îndeamnã credincioºii sã frecventeze
biserica romano-catolicã, sunt ajutaþi în bani de cãtre Nunþiatura Papalã din Bucureºti. Au dat
instrucþiuni precise de a nu colabora cu biserica ortodoxã, sau dacã se poate sã renunþe la post ºi sã
intre în servicii în Aparatul de Stat, iar în caz cã nu poate obþine alt serviciu sã rãmânã ca preot, însã
dupã cum am amintit mai sus, sã nu colaboreze cu biserica ortodoxã, fapt care s-a ºi întâmplat,
identificat ºi verificat de noi“33.
În cazul ierarhilor ºi preoþilor greco-catolici arestaþi, autoritãþile au urmãrit descoperirea
modului în care Biserica Greco-Catolicã s-a organizat dupã desfiinþarea ei prin Decretul din
decembrie 1948. Erau cãutaþi preoþii care fuseserã consacraþi clandestin ca episcopi ºi care urmau sã-i
înlocuiascã pe cei arestaþi.
Supravegherea informativã a ierarhilor ºi preoþilor greco-catolici a continuat ºi dupã
internarea lor în penitenciarul din Sighet. Astfel, colonelul de securitate Gavril Birtaº din cadrul
Direcþiei Generale a Securitãþii Poporului anunþa, la data de 15 iunie 1950, Direcþia Regionalã de
Securitate Oradea cã: „foºtii episcopi greco-catolici ridicaþi pentru manifestãri duºmãnoase cu ocazia
unificãrii se aflã internaþi în Penitenciarul Sighet. Vã rugãm a dispune mãsuri informative pentru a
stabili dacã se încearcã de cãtre elemente interesate luarea de contact din afarã cu internaþii“34.
Închisoarea de la Sighet, renumitã pentru metodele folosite în a-i dezumaniza, umili ºi
batjocori pe deþinuþi, avea trei caracteristici principale: izolarea, frigul ºi foamea, toate acestea având,
de fapt, acelaºi scop: exterminarea celor închiºi aici. Dupã Episcopul Vasile Aftenie, ucis pe 6 mai
1950, în beciurile Ministerului de Interne din Bucureºti35, au urmat Valeriu Traian Frenþiu (12 iulie
1952), Ioan Suciu (27 iunie 1953) ºi Tit Liviu Chinezu (15 ianuarie 1955), care au murit în urma
regimului de la Sighet, pãstrându-ºi nezdruncinatã credinþa.36
Episcopul Ioan Suciu obiºnuia sã le spunã credincioºilor: „Bisericii greco-catolice îi lipsesc
martirii. Îi lipsesc încã rãnile Mântuitorului. Numai persecuþia ne va putea oferi coroana martiriului ºi
va putea arãta lumii întregi ce suntem noi de fapt: fiii ºi apostolii adevãratei Biserici“37.
Prin martiriul lor în temniþele comuniste, atât episcopii, cât ºi preoþii greco-catolici au dat
dovadã de o remarcabilã demnitate, curaj ºi fidelitate faþã de crezul lor.
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Liviu BACIU
SISTEMUL DISCIPLINAR LA FABRICA SCHERG BRAªOV
(1946–1948)

În perioada instaurãrii comunismului în România problemele disciplinare din întreprinderi
nu dispar. Mai mult, ele se înmulþesc atât din cauza problemelor socio-economice postbelice, cât ºi
prin ingerinþa tot mai vizibilã a factorului politic comunist aflat în ascensiune. Instituþia care are ca
misiune rezolvarea acestor probleme este Comisia de Disciplinã a întreprinderii. Articolul de faþã
este consacrat analizei situaþiei de la o fabricã de þesãturi aflatã încã în proprietate privatã, importantã
atât datoritã numãrului de angajaþi, cât ºi a volumului producþiei. Activitatea Comisiei de Disciplinã
de la „Fabrica de postav ºi þesãturi de modã din Braºov Wilhelm Scherg & Cie S. A.“ este analizatã
din punctul de vedere al reglementãrilor ºi al tipurilor de cazuri rezolvate. Astfel de comisii de
disciplinã aparþin însã unui model mai general.
Comisiile de disciplinã apar în toate întreprinderile în baza contractului colectiv
de muncã. La Scherg, Comisia este formatã din cinci membri: doi din partea salariaþilor, doi din
partea Direcþiunii întreprinderii ºi un secretar. Reprezentanþii salariaþilor sunt desemnaþi de adunarea
tuturor salariaþilor din categoria respectivã. Putea fi membru al Comisiei de Disciplinã oricare
salariat, membru al sindicatului. De exemplu, la Fabrica Scherg componenþa Comisiei de Disciplinã
la 1 aprilie 1948 îi cuprindea pe: dr. Seiwerd Wilhem, inginer Salamon Imre, Girószász Ioan, Danciu
Ioan ºi, ca secretarã, Hobeanu Constanþa.
Sarcina Comisiei este aceea de a judeca ºi stabili sancþiuni pentru toþi salariaþii
fabricii care se fac vinovaþi de abateri în timpul lucrului ºi pe teritoriul fabricii. În acelaºi timp, ea ia în
dezbatere doar cazurile de o anumitã importanþã, cele uºoare neintrând în competenþele ei. Pentru
greºelile mai mici, ºeful secþiei sau delegatul sindical are datoria ºi autoritatea de a aplana conflictul
în cadrul restrâns al secþiei sau atelierului. Scopul declarat al pedepselor este îndreptarea acelora care
nici dupã „observaþii binevoitoare“ nu respectã legile, normele ºi obligaþiile pe care trebuie sã ºi le
asume. Spiritul în care îºi propune sã lucreze Comisia de Disciplinã pleacã de la intenþia ca hotãrârile
sã fie luate având la bazã „în primul rând legile omeniei ºi în al doilea rând Regulamentul de
disciplinã“. Prin urmare Comisia nu trebuie sã pedepseascã, ci sã readucã „pe calea cea bunã“ pe cei
care greºesc.
Tipurile de abateri pe care Comisia de Disciplinã este chematã sã le rezolve sunt:
1. Indisciplinã.
2. Nesupunere ºi neexecutare de ordin.
3. Neglijenþã provocatoare de pagubã.
4. Lipsa nemotivatã sau pãrãsirea serviciului.
5. Furturi.
6. Acte de sabotaj.
7. Manifestãri potrivnice salariaþilor ºi organizaþiei sindicale.
1. „Indisciplina“ însemna una din urmãtoarele abateri: cearta, bãtaia, ameninþarea, starea de
ebrietate, insulta ºi orice alt act fãcut cu intenþia de a tulbura „liniºtea ºi armonia“ în fabricã.
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La 11 octombrie 1946 conflictul din sala de mese dintre R. Elisabeta ºi D. Elena
degenereazã în pãlmuiri reciproce, iar Comisia le dã preaviz în scris ºi reþinerea salariului pe o zi.1
Într-un alt caz, la 11 februarie 1947, K. Ilona e reclamatã de C. Ilona pentru insultã ºi „cuvinte
murdare“, prima fiind eliminatã o sãptãmânã din serviciu.2
2. „Nesupunere ºi neexecutare de ordin“ este o abatere care afecteazã în primul rând
randamentul muncii pentru cã „în instituþiile industriale rezultatul muncii depinde de râvna tuturor de
a îndeplini cât mai bine sarcinile primite“. Aceasta însemna în esenþã respectarea programului ºi
executarea însãrcinãrilor primite în cadrul normelor de lucru ale întreprinderii. Întotdeauna ordinul
de executare a unei lucrãri trebuie emis de un organ superior. Aceste ordine implicã, însã, respectarea
demnitãþii ºi drepturilor muncitorilor „fãrã urã ºi pãrtinire“, forma de acþiune trebuind sã fie aceea de
îndrumare, sfat sau îndemn. De asemenea, în cadrul nesupunerii ºi neexecutãrii de ordin este inclusã
ºi defãimarea ºi lovirea ºefilor ierarhici.
De exemplu, în 1947, gestionarul Oberth de la Magazia de stofe elibereazã material fãrã
dispoziþie ºi apoi îl insultã pe inspectorul de control Nistor. Pentru prima abatere va fi pedepsit cu
moralã în faþa secþiei, iar pentru cea de a doua, va fi transferat disciplinar pentru douã luni la secþia de
vânzare.3 În acelaºi an, într-o altã situaþie, lucrãtoarei ª. Paraschiva i se reþin zece zile din salariu
pentru insultarea ºi defãimarea maistrului N. Bela.4
3. „Neglijenþa provocatoare de pagubã“ este definitã ca o faptã comisã din superficialitate
sau neatenþie, care poate conduce la stricarea utilajelor fabricii (maºini, scule, aparate etc.), la pagube
materiale pentru întreprindere sau salariaþi, la risipa de material, la accidente sau incendii.
La 21 septembrie 1946 Sever Decian, administrator la Economatul „Viaþa“, este concediat
pentru neglijenþa cu care a gestionat problema cãrnii de porc ºi a lemnelor de foc, aducând prejudicii
întreprinderii ºi unei pãrþi a angajaþilor.5
4. „Lipsa nemotivatã sau pãrãsirea serviciului“ înseamnã considerarea ca absent nemotivat
a celui care, fãrã aprobare prealabilã ºi fãrã anunþarea conducerii întreprinderii, lipseºte de la serviciu
sau pãrãseºte lucrul încredinþat spre executare.
În data de 29 aprilie 1947 lucrãtoarea T. Ecaterina este concediatã atât pentru absenþa
îndelungatã, cât ºi pentru sustragerea a douã kilograme de lânã din fabricã.6
Sunt însã ºi situaþii în care absenþa nu mai este consideratã nemotivatã: când muncitorul nu a
avut posibilitatea de a anunþa absenþa sau când dovedeºte cã lipsa se datoreazã unor cauze de forþã majorã
(boalã, moarte în familie, lipsa mijloacelor de transport, împiedicarea sa de cãtre autoritãþile statului etc.).
5. „Furtul“ este o abatere gravã ºi este înþeleasã ca o luare de bunuri materiale (scule,
aparate, unelte etc.) din atelier sau de pe teritoriul fabricii fãrã aprobarea scrisã a Direcþiunii. De
asemenea, tot ca furt se sancþioneazã orice însuºire de bani, haine, alte obiecte care aparþin altor
persoane din întreprindere.
La data de 23 august 1946 lucrãtorul C. Moses furã o pâine din bucãtãrie prin fereastra
deschisã ºi e pedepsit cu oprirea salariului pe douã zile.7 Furtul de materie primã este însã pedepsit mai
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aspru, cu concedierea, ca în cazul din iulie 1947, când B. Bela sustrage douã bobine de fire8, sau din
luna octombrie a aceluiaºi an, când C. Georgeta este surprinsã cu douã gheme de lânã în servietã.9
6. „Sabotaj“ este orice acþiune care, în mod intenþionat, împiedicã bunul mers al lucrului în
fabricã, funcþionarea normalã a maºinilor, dar ºi reaua-credinþã în îndeplinirea serviciului care poate
conduce la diminuarea producþiei, individuale sau colective.
În aceastã situaþie se aflã M. Ion care, la 31 iulie 1947, este acuzat cã ar fi sabotat producþia
prin introducerea de corpuri strãine în lâna din depozit pentru a strica maºinile.10
7. „Manifestãrile potrivnice salariaþilor ºi organizaþiei sindicale“ intrã în categoria
acuzaþiilor deosebit de grave, mai ales datoritã uºurinþei prin care – ca ºi în cazul sabotajului – se pot
asocia acuzaþii de tip politic. Intrã sub incidenþa acestui tip de acuzaþie oricare salariat care încearcã
defãimarea organizaþiei sindicale, care aduce acuzaþii neîntemeiate la adresa ei sau a unui membru al
conducerii sindicale cu scopul vãdit de a compromite miºcarea sindicalã, de „spargere a unitãþii
sindicale“ sau care împiedicã pe cineva sã se înscrie în sindicat.11
De pildã, la 31 ianuarie 1947, T. Ana e pedepsitã cu mutare disciplinarã la secþia ªurã, cu
salariul de la ªurã, pentru „insulte neîntemeiate aduse Comitetului de Fabricã ºi miºcãrii sindicale“12.
Complicitatea la toate aceste abateri e penalizatã cu o pedeapsã egalã cu a vinovatului
principal, dacã fapta a fost comisã împreunã sau dacã au împãrþit profitul. Pentru tãinuirea faptei
tãinuitorul va suferi o pedeapsã cu grad mai mic.
Sesizarea Comisiei de Disciplinã se face de cãtre organul care a constatat abaterea. Cei care
ancheteazã cazul sunt ºefii ierarhici, organul de control sau comisia de anchetã, formatã dintr-un
delegat sindical ºi unul al Direcþiunii, a cãror numire se face de cãtre Comisia de Disciplinã.
Comisia trebuie sã lucreze cu obiectivitate, putând uza de circumstanþe atenuante ºi propune
pedepsele cu intenþia de reeducare, dar ºi de întãrire a disciplinei în întreprindere ºi de eliminare din
rândul salariaþilor a elementelor incorigibile care „tulburã prin faptele lor armonia ºi producþia“13.
Întotdeauna comisia trebuie sã cheme în faþa sa ºi pe reclamat, iar acesta are dreptul sã se
apere. Pentru susþinerea poziþiei celui învinuit este necesarã numirea unui apãrãtor din oficiu (numit
de Comisia de Disciplinã), care sã fie din aceeaºi secþie, un om care sã-l cunoascã. Toþi cei audiaþi de
Comisie vor semna toate declaraþiile pe care le vor da.14
Hotãrârea luatã de Comisie trebuie consemnatã într-un proces-verbal semnat de toþi
membrii Comisiei. Procesele-verbale ale Comisiei de Disciplinã se încheie în opt exemplare, care
sunt trimise apoi în mai multe direcþii:
• douã exemplare rãmân la Comisia de Disciplinã;
• douã exemplare – la Direcþiune, pentru aprobare;
• un exemplar – la Biroul Muncii, pentru informare;
• un exemplar – la Biroul de Salarii, pentru executare;
• un exemplar – la Serviciul de Aprovizionare, pentru executare;
• un exemplar – la Comitetul de Fabricã, pentru informare.

8
9
10
11
12
13
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Ibidem, dos. 73, file 39, 65, 66.
Ibidem, dos. 75, file 17, 22, 31.
Ibidem, dos. 73, fila 55.
Ibidem, dos. 56, fila 213.
Ibidem, dos. 73, fila 167.
Ibidem, dos. 56, fila 215.
Ibidem, dos. 55, fila 49.
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Dupã ce a primit dosarul anchetei, Direcþiunea întreprinderii dã dispoziþie de executare a
sancþiunii cu autoritatea de care dispune.
Pedeapsa, o datã acordatã, urmeazã sã-i fie comunicatã în scris vinovatului din secþia
respectivã, dar ea este trecutã ºi în fiºa personalã ºi este fãcutã publicã pe tabela de afiºaj a secþiei în
cauzã. Dacã este în cauzã o pedeapsã în bani, aceºtia se depun într-un fond special de prime pentru
merite deosebite, care este distribuit de cãtre Direcþiune la propunerea Comitetului de Sindicat sau a
Comitetului de Fabricã.
Desigur, pot exista ºi greºeli mai mici, iar atunci ºeful secþiei sau delegatul sindical are
datoria ºi autoritatea de a aplana conflictul în cadrul restrâns al secþiei sau atelierului.
Pedepsele pe care Comisia de Disciplinã le poate aplica implicã zece grade:
I.
Prevenirea verbalã ºi în scris.
II. Moralã în faþa tuturor salariaþilor din secþia vinovatului.
III. Moralã în faþa tuturor salariaþilor întreprinderii, precum ºi afiºarea greºelii
comise în jurnalul de perete al fabricii.
IV. Pierderea salariului pe o zi.
V. Transferarea disciplinarã la altã secþie.
VI. Retrogradarea în funcþie.
VII. Pierderea dreptului la avansare pe un timp limitat.
VIII. Pedeapsa prin amendare pentru maximum cinci zile (prin reþinerea salariului).
IX. Eliminarea din fabricã cu drept de angajare în altã întreprindere.
X. Eliminarea din fabricã fãrã dovadã de liberã angajare în altã întreprindere.
În felul acesta, corespondenþa între abatere ºi pedeapsã este urmãtoarea:
ABATEREA

PEDEAPSA

1. Indisciplinã

I, II, III

2. Nesupunerea la ordin
– insulta sau lovirea ºefilor ierarhici, ca ºi acþiuni similare comise de ºefii
ierarhici asupra subordonaþilor

II, III
- V, VI, VII, IX *

3. Neglijenþa provocatoare de pagubã

I, II, III, IV, V

4. Absenþe nemotivate

IV, V, VII, VIII, IX

5. Furturi

VII, VIII, IX, X

6. Acte de sabotaj

VI, VII, VIII, IX, X

7. Manifestãri potrivnice

III, V, IX, X

* gravitatea pedepselor aplicate se face în raport cu gradul ierahic al celui insultat sau lovit.
Pentru cazuri de recidivã urmeazã sã se aplice maximum-ul gradului de sancþiune
din categoria respectivã.
Sistemul de pedepse este completat ºi cu un alt gen de sancþiuni, specifice
perioadei de atunci. Condiþionarea primirii alimentelor de prezenþa la serviciu vizeazã doar regimul
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absenþelor (abaterea 4.), în speranþa cã numãrul acestora va fi redus. O primã variantã este introdusã
la 5 decembrie 1946, în ºedinþa reunitã a Comisiei de Disciplinã ºi a Comitetului de Fabricã, unde se
hotãrãºte ca angajaþii care, din rea-voinþã, nu respectã programul de lucru ºi lipsesc nemotivat douã
zile vor pierde dreptul la alimentele de la Economat pe timp de ºapte zile. Cei care circulã prin fabricã
în afara interesului de serviciu sunt pedepsiþi cu suspendarea drepturilor de la Economat pe timp de
ºase zile. Angajaþii care vor lipsi peste 15 zile, consecutiv ºi nemotivat, vor fi concediaþi din serviciu
fãrã preaviz.15
Efectele acestei reglementãri sunt practic nule, iar pentru cã absenteismul
continuã la cote alarmante, în luna urmãtoare, la 23 ianuarie 1947, cuantumul pedepselor creºte. De
la aceastã datã, o zi absentatã nemotivat echivaleazã cu reþinerea alimentelor pe timp de o sãptãmânã,
douã zile absentate nemotivat aduceau o reþinere de 14 zile a alimentelor, iar la 5 zile nemotivate se
producea concedierea. Analiza cazului presupunea ºi prezenþa unor martori, pentru ca pedeapsa sã se
decidã ºi în funcþie de alte circumstanþe: vechimea în fabricã, purtarea anterioarã, alte chemãri la
Comisia de Disciplinã. Pentru agitatori întotdeauna urma sã se dea maximum de pedeapsã.16
Dupã cum se observã, sancþiunile cele mai grave (gradele IX ºi X) se referã la
concedierile cu ºi fãrã drept de angajare. De aceea, dacã pentru sancþiunile de gradele I–VIII era
suficientã doar decizia organelor interne ale întreprinderii (Comisia de Disciplinã, Biroul Muncii,
Direcþiunea), pentru concediere decizia luatã în interior este doar o etapã necesarã, dar nu ºi
suficientã. Intrarea ei în aplicare implica ºi aprobarea altor instanþe, exterioare fabricii, care puteau
merge pânã la Ministerul Muncii.
Cererile de aprobare în exterior a concedierilor din serviciu ale salariaþilor sunt
formulate de întreprinderile sau instituþiile în cauzã (prin patronat), dar pot fi fãcute ºi de cãtre
sindicatele profesionale.
Cererile, împreunã cu toate dovezile, sunt adresate Inspectoratului regional sau local de
muncã. Dacã probele prezentate nu sunt suficiente, ºeful Inspectoratului dispune începerea unor
cercetãri. Cercetãrile se vor face cu asistenþa unui delegat al sindicatului.
La nivelul sãu, Inspectoratul de muncã funcþionezã prin comisii, compuse din: inspectorul
ºef sau un inspector delegat de acesta, doi delegaþi desemnaþi de Comisia Localã a Sindicatelor ºi doi
delegaþi ai Camerei de Comerþ, având fiecare ºi supleanþi. Cererile de concediere pot fi soluþionate de
Inspectoratul teritorial doar dacã decizia (deci aplicarea sancþiunilor IX ºi X) a fost luatã de Comisia
de Disciplinã în condiþii de unanimitate. În caz contrar, dosarul urmeazã sã fie înaintat Ministerului
Muncii, care va lua decizia finalã.
Cum s-a arãtat mai sus, cererile de concediere pot fi fãcute ºi de sindicatele
profesionale ºi de autoritãþi, iar rezolvarea va fi datã de Ministerul Muncii. Comisia ministerului este
compusã din unul din secretarii generali ai Ministerului Muncii, ca preºedinte, un delegat al
Confederaþiei Generale a Muncii ºi un delegat al Uniunii Generale a Industriaºilor din România,
fiecare având câte un supleant. În caz de paritate, votul preºedintelui (deci al delegatului ministerului)
este hotãrâtor.
Dacã culpa salariatului nu este foarte clarã ºi necesitã verificãri amãnunþite ºi
administrãri suplimentare de probe, Ministerul Muncii poate emite un tip special de concediere, care
constã într-o aprobare principalã de concediere, aflatã însã sub rezerva ca instanþele judecãtoreºti
15
16

Ibidem, dos. 55, fila 11.
Ibidem, dos. 55, fila 10.
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competente sã confirme sau sã infirme realitatea faptelor invocate. În caz de infirmare, salariatul va fi
reintegrat cu plata tuturor drepturilor. O altã situaþie în care concedierea hotãrâtã de Comisia de
Disciplinã din întreprindere nu poate fi consideratã valabilã este lipsa preavizului de concediere.
Termenul în care instanþele superioare trebuie sã acorde aprobarea sau respingerea
cererilor de concediere este de 30 de zile. Absenþa unui rãspuns în acest interval de timp echivaleazã
cu o aprobare, iar cel în cauzã este concediat.
Într-o adresã, ministrul muncii de atunci, Lothar Rãdãceanu, cere în mod special sã
se ia toate mãsurile pentru ca nici o concediere sã nu se facã în afara acestor reglementãri, sã nu se
comitã nici un abuz.
ªedinþele Comisiei sunt programate o datã pe sãptãmânã, lunea la ora 700, pentru a
se economisi timp ºi pentru a nu se produce „prea multã vâlvã printre muncitori“. Dar pentru
chestiunile urgente ºi majore care ar agrava situaþia vreunei secþii sau a întregii fabrici, ºedinþele
puteau fi convocate în urmãtoarele 24 de ore.17
Pentru buna desfãºurare a lucrãrilor Comisiei, aceasta trebuie sã facã înregistrarea
sistematicã a fiecãrei cereri, sã introducã toate cauzele în registrul de judecatã, sã comunice
procesele-verbale cãtre Comisia Localã, Direcþiune, Comitetul de Fabricã, iar în cazul pedepselor
pecuniare, Biroului de Salarizare. Într-o ultimã etapã se redacta un index alfabetic, necesar pentru
cazurile de recidivã.18
În decursul activitãþii sale, colaborarea dintre membrii Comisiei, sau dintre cei din
Comisie ºi funcþionari din alte structuri, a înregistrat ºi momente de tensiune. Dacã vreunul dintre
membrii Comisiei de Disciplinã nu-ºi face datoria sau lipsea mult, el era eliminat din Comisie. Este,
de pildã, cazul inginerului V. Moldovan, care pãrãseºte echipa pentru cã a fost prea mult timp plecat
din Braºov.19
Un exemplu de conflict din a doua categorie este cel din 13 noiembrie 1946, când
ºeful Serviciului Personal, S. Zoltan, se opune numirii într-o comisie de anchetã a douã persoane
propuse de Comisia de Disciplinã.20 Dar tensiunile cele mai mari se înregistreazã între Comisia de
Disciplinã ºi Comitetul de Fabricã. Fondul acestor divergenþe era însã unul politic, deoarece Comisia
de Disciplinã susþinea tot mai deschis puterea comunistã pe cale de instaurare deplinã, problemã
discutatã pe larg într-un articol anterior.21

17
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Ibidem, dos. 57, fila 130.
Ibidem, dos. 57, fila 131.
Ibidem, dos. 57, fila 131.
Ibidem, dos. 56, fila 216.
Pentru detalii, vezi Liviu Baciu, Acþiuni premergãtoare naþionalizãrii la Fabrica Scherg-Braºov, în „Þara Bârsei“, nr. 2,
2003, pag. 61–69.
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Lucia BUNACIU
INAUGURAREA MUZEULUI MEMORIAL
„CASA MUREªENILOR“ DIN BRAªOV

În primãvara anului 1968 a avut loc deschiderea festivã a „Casei Mureºenilor“, instituþie de
culturã cu totul specialã, în genul ei, în peisajul cultural braºovean.
Era o frumoasã zi de mai, cu luminã strãlucitoare ºi pomi înfloriþi, care parcã întâmpina ºi ea
sãrbãtoarea.
A fost lume multã, chiar prea multã pentru spaþiul muzeului, dar mulþumirea cã se participa
la un asemenea eveniment, entuziasmul unora, aº putea spune, a fãcut sã treacã nebãgat în seamã
acest minor neajuns.
Dintre cei prezenþi atunci, cred potrivit sã menþionez în primul rând familia, urmaºii direcþi
ai Mureºenilor, cei care, în calitate de proprietari, au donat spaþiul respectiv ºi s-au despãrþit de
obiectele necesare mobilãrii lui, precum ºi de documentele istorice, strânse cu multã osârdie ºi
competenþã ºi salvate din mâna Securitãþii atotdevastatoare. Astfel, au fost de faþã cele douã fiice ale
lui Iacob Mureºianu – compozitorul, Sevastia Gherman ºi Florica Pârvulescu, cea de-a doua cu soþul
sãu, pilot cu grad de comandor, fost comandant al Flotilei de vânãtoare ºi luptãtor în ultimul rãzboi
mondial pe frontul de Est; Livia Groza, decana de vârstã a familiei, fiica Elenei Mureºianu ºi a
Generalului Groza, luptãtor în rãzboiul de independenþã din 1877 ºi corespondent de pe front al
„Gazetei Transilvaniei“, ziarul socrului sãu; Lucreþia Alexandrescu, venitã din America pentru a lua
parte în numele mamei ei, Sevastia Mureºianu; Mãrioara Mureºianu, soþia lui Iuliu Mureºianu,
compozitorul de la Cluj, decedat in 1956. Din pãcate, nici Dr. Joe Gherman, cel care a depus o muncã
neprecupeþitã timp de 17 ani, soþul Sevastiei Mureºianu – fiica compozitorului Iacob Mureºianu,
dupã cum am mai spus –, nu mai era printre noi pentru a-ºi putea vedea idealul împlinit: „Casa
Mureºenilor“.
Au fost apoi toþi nepoþii, fiii ºi fiicele celor de mai sus, cu soþii ºi soþiile lor. Dintre aceºtia,
Mircea Gherman urma sã conducã noua instituþie, conform dorinþei înaintaºilor ca un membru din
familie sã fie numit în acest post, el fiind singurul cu specializare în materie, ca istoric. Au mai
participat alþi membri ai familiei, personalitãþi de seamã ale timpului, precum:
– profesorii juriºti Traian ºi Aurelian Ionaºcu, unul, preºedinte la un moment dat al
Tribunalului de la Haga ºi celãlalt, decanul Facultãþii de Drept din Cluj;
– Dr. Dante Gherman, jurist ºi el, cel care, în 1918, ca profesor la Liceul „Andrei
ªaguna“ ºi redactor la „Glasul Ardealului“, a fost „trimisul la Budapesta al protopopului Vasile
Saftu, pentru a înmâna Memoriul Braºovenilor ºi a cere Partidului Naþional Român de acolo
desprinderea Ardealului de Ungaria“ (Al. Scurtu – „ªcheii Braºovului“);
– profesoara de pian Dumitriþa Gabriela Dima, prietena Sevastiei Mureºianu
Gherman, familia Dima fiind ºi ea înruditã cu Mureºenii prin strãmoºi comuni.
În ce priveºte restul asistenþei, aceasta a cuprins autoritãþile locale, pe care nu le cunoºteam,
nefiind în nici un fel în legãturã cu tot ceea ce reprezenta Partidul Comunist. Singurul cunoscut de
mine a fost profesorul Petre Istrate, bun prieten ºi azi, care fãcea parte din conducãtorii culturii
braºovene de atunci, originar din Bistriþa, comuna Rebriºoara, leagãnul Mureºenilor. Acesta a ajutat
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din toate puterile sale, chiar dacã uneori a gãsit împotriviri care implicau ºi riscuri în acele timpuri,
toate acþiunile care au dus la înfiinþarea muzeului. Au mai fost de faþã cei care, din partea Muzeului
Literaturii Române, s-au ocupat, în calitate de specialiºti, de organizarea acestei acþiuni: profesorii
Corin Grosu, Panaitescu Perpessicius, Dionisie Pippidi ºi reprezentanþi ai Societãþii de Studii Istorice
ºi Filosofice din Bucureºti, cei care urmau sã susþinã cele 12 conferinþe în speþã, aprobate de organele
Partidului Muncitoresc Român.
Mureºenii, toþi, dacã ar fi sã pornim doar de la Iacob ºi Andrei, au fost muzicieni, cu studii ºi
dragoste pentru aceastã artã. Urmaºii lor direcþi au fost: Iacob Mureºianu, compozitor înaintaº, Iuliu
Mureºianu, compozitor ºi el, Lucia Mureºianu, pianistã. Aºa cã au luat parte la inaugurare ºi
muzicieni de seamã ai timpului. În primul rând aº menþiona familia Brediceanu – Tiberiu Brediceanu
fusese elevul lui Iacob Mureºianu la Blaj, ºi plecase ºi el din aceastã lume în acel an 1968 – care a fost
reprezentatã de soþie, Doamna Eugenia Brediceanu, bunã prietenã a fiicelor lui Iacob Mureºianu, ºi
de fiul acesteia, dirijorul Mihai Brediceanu, prietenul nostru, al celor care reprezentam ultima
generaþie.
A venit Doamna Breazul, soþia marelui muzicolog ºi folclorist George Breazul, care a
studiat compoziþiile pe motive populare ale lui Iacob Mureºianu, precum ºi preocupãrile lui de
culegãtor de folclor ºi studiile sale publicate în prima revistã muzicalã din Ardeal (pe care o redacta),
„Muza Românã“. Cred cã ºi Nicolae Parocescu, cel care s-a îngrijit de o ediþie a compoziþiilor lui
Iacob Mureºianu, a participat la eveniment, precum ºi compozitorul Norbert Petri ºi soþia sa.
Au mai fost de faþã oameni de seamã ai perioadei interbelice, prieteni ai familiei noastre, fie
din cei nu de mult ieºiþi din puºcãriile comuniste, fie din cei marginalizaþi, daþi afarã din posturi ºi din
case. Amintesc astfel familiile Teculescu, Boeriu, Cãliman, Ghiþã Pop, Radeº ºi mulþi alþii. Nu
trebuie sã-l uit pe profesorul Ion Colan, cel ce, în 1950, a salvat importanta arhivã a Mureºenilor.
ªi pentru cã am ajuns aici, sã trec acum la motivul ºi împrejurãrile care au dus pe drumul
spinos ºi lung de 17 ani la realizarea acestui deziderat: „Casa Mureºenilor“.
Înainte însã, mi se pare potrivit sã aduc unele amãnunte lãmuritoare în întreprinderea acestei
acþiuni. Dr. Joe Gherman, cel împuternicit de urmaºii Mureºenilor în scopul amintit, era o persoanã
ostracizatã de regim, fusese arestat ºi bineînþeles dat afarã din slujbã, din casã, trãind de azi pe mâine,
ajutat doar de noi, cei tineri, care, fiind angajaþi, aveam salarii din care, de bine de rãu, ne întreþineam
pãrinþii, unchii, mãtuºile ºi bunica. Aceastã însãrcinare necesita cãlãtorii, scrieri de tot felul de
memorii, cercetãri diverse, legãturi cu notarii, dactilografiere etc. Pentru aceastã stufoasã activitate,
Dr. Joe Gherman a apelat la mine, în primul rând datoritã faptului cã aveam o pregãtire economicã ºi
juridicã ºi, apoi, pentru cã ºtiam bate la maºinã. Ne-a trebuit o maºinã de scris, noi acasã nu aveam aºa
ceva, ºi am primit-o de la avocatul braºovean Bujor Teculescu, trecut ºi el prin închisoare, evacuare ºi
deportare.
Fiind aºadar, în acei ani, în mijlocul tuturor demersurilor în cauzã, îmi aduc aminte ºi, mai
ales, mai am unele însemnãri cu numere de adrese ºi memorii înaintate diverselor autoritãþi. Pe
acestea mã bazez azi, când povestesc parcursul acestui demers, cãci deºi au existat dosare complete
cu privire la înfiinþarea acestui aºezãmânt, atât la Comitetul Regional de Culturã ºi Artã din Braºov,
cât ºi la Muzeul Regional al oraºului, mi se spune cã astãzi sunt de negãsit.
ªi acum, iatã cum au decurs lucrurile între anii de pornire 1950 ºi inaugurarea din 1968:
„Lãsãmântul“ spiritual ºi material al Mureºenilor din Braºov a format o
preocupare permanentã a membrilor acestei familii, care încã din anul 1887 – anul morþii lui Iacob
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Mureºianu tatãl – au primit sarcina de a-l pãstra „intact ºi indiviz“ pentru a forma o „Fundaþie“ a
Mureºenilor care sã fie pusã la dispoziþia poporului ºi a cercetãtorilor istorici.
Ultimul posesor al acestui „Lãsãmânt“ – Aurel A. Mureºianu, decedat în 1950, luna
septembrie, 18 –, prin actul sãu din 29 august 1950, deleagã un alt membru al familiei – Dr. Joe
Gherman – cu preluarea acestui „Lãsãmânt“, cu pãstrarea ºi organizarea lui, în scopul înfiinþãrii:
„FUNDAÞIUNEA CASA MUREªENILOR, BIBLIOTECÃ, MUZEU, INSTITUÞIE DE
CERCETÃRI ªTIINÞIFICE“, conform dorinþei înaintaºilor noºtri.
Acest „Lãsãmânt“ cuprinde: biblioteca cu 12.000 de volume, acte, documente istorice peste
16.000, colecþia întreagã a „Gazetei Transilvaniei“, „Foaia pentru minte, inimã ºi literaturã“, precum
ºi colecþiile tuturor revistelor timpului în întregime. Apoi tablouri în ulei, busturi reprezentând
membri ai familiei – Iacob Mureºianu, Andrei Mureºanu, Sevastia Mureºianu, Iuliu Mureºianu –,
câteva sute de fotografii de însemnãtate istoricã, picturi ale membrilor familiei, ºi mobila utilizatã
încã din timpul lui Iacob Mureºianu tatãl.
Reprezentantul juridic al Fondului, conform delegaþiei nr. 7.001 din 29 august 1950,
procedeazã la îndeplinirea realizãrii dorinþei înaintaºilor, exprimatã încã la 1887, luând urmãtoarele
mãsuri:
Încheie, la 26 septembrie 1950, Actul Notarial public, cu proces-verbal de autentificare
nr. 111/1950.
Înainte însã de a analiza acest act, trebuie sã amintesc cele ce s-au întâmplat imediat dupã
decesul lui A. A. Mureºianu: s-au prezentat trimiºii Securitãþii pentru a ridica tot ce era tipãriturã,
spre a fi trimise la topit la Fabrica de Hârtie din Zãrneºti. Ce ironie a sorþii! Tocmai la fabrica unde
Iacob Mureºianu a fost acþionar, asigurându-ºi astfel hârtia necesarã la tipãrirea Gazetei, iar
Gheorghe Bariþ a fost director timp de 20 de ani!
În faþa unui asemenea pericol, Dr. Joe Gherman, în calitatea de împuternicit pe care o avea,
asumându-ºi riscul ce-l reprezenta o asemenea acþiune, ajutat de membrii mai tineri ai familiei, a
mutat întregul stoc de tipãrituri vizat de Securitate la Biblioteca orãºeneascã. Aici a intervenit
importantul rol jucat de profesorul Ioan Colan, directorul acestei instituþii, care ºi-a asumat aceastã
sarcinã, constituind un fond al Mureºenilor, la care mai târziu s-au adãugat o serie de obiecte, toate cu
specificaþia „spre pãstrare“.
ªi acum, sã mã întorc la prevederile Actului Notarial în care se spune expres cã tot ceea ce a
fost transmis Bibliotecii urma sã fie pãstrat sub oblãduirea Comitetului de Culturã ºi Artã al Regiunii
Braºov spre „pãstrare, organizare ºi punerea ei în funcþiune în bune condiþiuni ºtiinþifice la dispoziþia
publicului cercetãtor ºi astfel sã-ºi îndeplineascã destinaþia datã de membrii familiei morþi ºi vii“.
Aceastã prevedere expresã a fost extrem de importantã, cãci în 1950 profesorul Ioan Colan a
fost scos din funcþia de director al Bibliotecii, pe care o îndeplinea din anii ’30, ºi înlocuit cu un om al
regimului comunist, Ion Lupu, economist de profesie, care a funcþionat pânã în 1952, apoi au urmat
alþii, care nu au mai þinut seama de „Lãsãmântul” Mureºenilor, de returnarea bunurilor în totalitate
Muzeului memorial ºi de pãstrare a lor într-un tot „indiviz“, cum se prevede în Adeverinþa datã de
prof. Ioan Colan la depunerea patrimoniului, ºi prin revenirea fãcutã în 1961 de acelaºi onest om de
culturã braºovean.
Ar mai fi de spus cã, la strãmutarea patrimoniului la Bibliotecã, s-a prevãzut constituirea
unui depozit separat, sub cheie, una din chei fiind pãstratã de directorul Bibliotecii ºi cealaltã de cãtre
reprezentantul familiei, tocmai pentru a se evita orice înstrãinare, stipulându-se din nou, în Actul
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Notarial, cã este depus „spre pãstrare“, urmând ca la momentul potrivit sã revinã în imobilul din Piaþa
23 August nr. 25 (azi Piaþa Sfatului nr. 25), casa de zestre a Sevastiei Mureºianu, locuinþa familiei din
1838.
Toþi urmaºii, destul de numeroºi încã în 1950, au fost de acord cu mãsurile luate.
În primul rând era necesar un act de donaþie, care, în afarã de apartamentul ce urma sã
reprezinte spaþiul muzeal, sã cuprindã obiectele de mobilier, tablouri, tot ceea ce reprezenta arhiva
(colecþiile Gazetei ºi ale celorlalte publicaþii), precum ºi biblioteca cu cele 12.000 de volume, cu
rafturile ei cu tot.
În baza delegaþiei nr. 7.001/1950 emise de Regiunea Braºov, care-l recunoºtea pe Dr. Joe
Gherman ca însãrcinatul legal pentru a se ocupa de acest valoros patrimoniu, acesta urma sã
procedeze la inventariere, stabilindu-se astfel fondul de donat. Numai cã au intervenit unele acþiuni
care au împiedicat acest plan. Reprezentantul familiei a stãruit timp destul de îndelungat pentru ca tot
patrimoniul Mureºenilor de la Bibliotecã sã fie aranjat într-o camerã de la etaj, în vederea pãstrãrii
unitãþii lui.
În anul 1954, camera care cuprindea Fondul Mureºenilor a fost desfiinþatã pur ºi simplu,
arhiva a fost trimisã într-o parte, biblioteca în altã parte ºi colecþia Gazetei Transilvaniei în alta etc.
Întreg complexul de reviste vechi a fost depozitat impropriu, în garajul Bibliotecii Regionale.
Tablourile familiei au fost depozitate la Muzeul Regional, de unde s-a cerut restituirea lor
prin reclamaþia, fãcutã la Sfatul Popular, cu nr. 9.475 din 19 februarie 1962.
Între anii 1957 ºi 1958 ºi apoi pânã în 1960 s-au luat unele mãsuri de îndreptare a greºelilor
fãcute de cei ce au condus destinele culturii braºovene de pânã atunci, ºi pregãtirea înfiinþãrii Casei
Memoriale a luat un curs normal.
Îmi amintesc cât de fericit era în toþi acei ani, la întoarcerea acasã, unchiul meu,
strãlucind, nu altceva, ºi mort de obosealã dupã alergãturi în tot felul de audienþe pe la autoritãþi, când
ne putea comunica un succes în recuperarea patrimoniului.
În anul 1957 a apãrut decretul prin care Bibliotecile nu mai erau autorizate de a adãposti
arhive. Timp de aproape 4 ani aceastã dispoziþie nu s-a pus în aplicare.
Dr. Joe Gherman, ca jurist, nu numai ca membru al familiei, a luat cunoºtinþã de acest decret
ºi, fãcându-l cunoscut Sfatului Popular Regional, în înþelegere cu Secþia de Învãþãmânt ºi Culturã, a
înaintat un Memoriu Filialei Academiei R.P.R. din Cluj, arãtând situaþia „Lãsãmântului“
Mureºenilor, cu descrierea cuprinsului arhivei, bibliotecii etc.
Începând abia de acum s-au luat primele mãsuri pentru realizarea „Casei Memoriale a
Mureºenilor“.
A fost delegat, din partea Filialei Academiei R.P.R. din Cluj, prof. univ. Alexandru Husar –
mai apoi profesor la Universitatea din Iaºi – sã studieze la faþa locului arhiva, biblioteca ºi colecþia
Gazetei. Referatul a fost depus la Filiala Academiei (o copie se afla ºi în dosarul de la Comitetul de
Culturã ºi Artã al Regiunii Braºov, dar, dupã cum am spus ºi mai înainte, azi, acest dosar nu mai este
de gãsit).
Preºedinta Filialei Academiei Române din Cluj era la acea vreme prof. univ. Raluca Ripan,
vestit om de culturã. Prin adresa nr. 858, din 5 februarie 1959, comunica Ministerului Culturii, printre
altele, urmãtoarele:
„Având în vedere importanþa istoricã excepþionalã a materialului pãstrat în arhiva ºi
biblioteca Mureºenilor, cât ºi posibilitãþile Oraºului Stalin de a organiza o astfel de casã memorialã
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necesarã din punct de vedere ºtiinþific ºi cultural, avizãm favorabil iniþiativa tov. Dr. Joe Gherman ºi
a Secþiei Culturale a Sfatului Popular, propunând studierea problemei ºi luarea mãsurilor cuvenite.
ss. Preº. Acad. R. Ripan.“
Arhivele Statului au insistat, oferind un post reprezentantului familiei, de a achiziþiona
întreg patrimoniul. Secþia de Învãþãmânt ºi Culturã, precum ºi urmaºii familiei, nu au fost de acord cu
propunerea fãcutã, ci s-a insistat sã rãmânã conform destinaþiei sale originale pentru înfiinþarea Casei
Memoriale a Mureºenilor.
La 10 noiembrie 1960 Dr. Joe Gherman a fãcut o nouã cerere autoritãþilor locale în vederea
înfiinþãrii Casei Memoriale.
Din nou intervine Academia R.P.R., cu adresa nr. 25.355 din septembrie 1960, în care se
arãta Sfatului Popular al Regiunii Stalin „importanþa istoricã a colecþiei familiei Mureºianu – arhiva
ºi biblioteca“ ºi, continuã: „considerãm cã înfiinþarea unei case memoriale a Mureºenilor este foarte
indicatã pentru ca, în acest fel, acest bogat material sã poatã fi pus la îndemâna cercetãtorilor ºi
valorificat. ss. Preº. secþiei academiei Iorgu Iordan“.
La 15 septembrie 1960 Muzeul Literaturii din Bucureºti trimite adresa cu nr. 250, prin care
aratã urmãtoarele: „… conservarea ºi popularizarea documentelor referitoare la viaþa ºi osârdia
culturalã a glorioasei familii a Mureºenilor, într-un centru de veche tradiþie ºi culturã româneascã va
constitui un titlu de onoare pentru municipalitatea oraºului. Suntem aºadar întru totul de acord cu
propunerea creãrii Casei Memoriale a Mureºenilor, de care vã preocupaþi. ss. director acad. D.
Panaitescu Perpessicius“.
Lucrãrile au stagnat însã din cauza urgentelor probleme agricole ale timpului ºi astfel, abia
la data de 4 mai 1962, s-a pus rezoluþia de aprobare pe referatul Secþiei de Învãþãmânt ºi Culturã de
cãtre Comitetul Executiv al Sfatului Popular. În rezoluþia pusã se arãta: „acordul sã ia fiinþã Casa
Mureºenilor în oraºul Braºov“ ºi „mãsurile de înfiinþare se vor lua împreunã cu Sfatul oraº Braºov“.
În urma acestei aprobãri s-a început acþiunea preparatorie în vederea deschiderii Casei
Memoriale, dupã cum urmeazã:
S-a prezentat la Braºov delegatul Muzeului Literaturii Române, Corin Grosu, care, timp de
douã sãptãmâni, a studiat arhiva Mureºenilor ºi a întocmit un referat acceptat de conducerea
Muzeului Literaturii pe care l-a trimis Sfatului Popular al Regiunii Braºov.
S-au angajat cu platã, din fondul nescriptic, colaboratori externi, care au întocmit ºapte
schiþe biografice ale Mureºenilor.
S-au fãcut fiºe extrase din fondul Mureºenilor pentru tematica Casei Memoriale, cu a cãrei
întocmire a fost însãrcinat muzeograful Corin Grosu.
Societatea de Studii Istorice ºi Filologice a pregãtit 12 conferinþe ce urmau a fi susþinute de
conferenþiari, aprobate de Secþia de Culturã a P.M.R. regional Braºov.
S-a executat tabloul genealogic al familiei (120/80 cm), care s-a depus la Muzeul Regional.
S-au executat douã plãci comemorative, ale lui Iacob Mureºianu tatãl ºi Dr. Aurel
Mureºianu, cu textul aprobat de cãtre secþia culturalã a P.M.R. regional Braºov.
S-au executat copii de pe fotografiile ce urmau a fi expuse, s-a reparat mobilierul ºi s-au
restaurat picturi.
În spaþiul apartamentului eliberat, în care urma sã ia fiinþã Casa Memorialã, erau necesare
reparaþii, amenajãri ºi adaptãri, pentru a putea fi funcþional în noua destinaþie. A fost prezentat tov.
vicepreºedinte al Sfatului Popular al Regiunii Braºov, Eleonora Nilca, de cãtre Dr. Joe Gherman, un
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referat cuprinzând un deviz al cheltuielilor de care era nevoie pentru aceste lucrãri. A fost primitã
cuvenita aprobare. Trebuie sã spun cã inginer Eleonora Nilca l-a susþinut pe reprezentantul familiei
neprecupeþit în toate propunerile pentru realizarea acestui aºezãmânt de culturã. În ianuarie, dacã-mi
amintesc bine, s-a înregistrat acest plan la Muzeul Regional sub nr. 234, prevãzându-se terminarea
tematicii pe data de 1 mai 1963.
Desigur, lucrurile nu se desfãºurau chiar aºa de uºor, motiv pentru care planul nu a putut fi
respectat pânã la data prevãzutã.
Reprezentantul familiei obþinuse de la Academia Românã din Bucureºti restituirea arhivei
trimise acolo de Biblioteca Braºov, ai cãrei conducãtori, dupã cum am mai spus, nu au respectat
înþelegerea avutã. De asemenea, a obþinut restituirea unei pãrti din tablourile de la Muzeul Regional,
cele care reprezentau membrii familiei, nu ºi cele ale Elenei Mureºianu, prima pictoriþã româncã din
Ardeal.
Nici colecþia Gazetei Transilvaniei, nici biblioteca Mureºenilor cu mobilierul ºi cele 12.000
de volume ale sale, cu multe ediþii de valoare, între care, dacã ar fi sã amintesc, numai Iliada editatã la
Viena, pomenitã de prof. Sextil Puºcariu în lucrarea sa „Spiþa unui neam din Ardeal“. Celelalte
colecþii de reviste ºi ziare, distruse prin lipsã de grijã în depozitarea lor, nu s-au mai întors niciodatã
acolo unde le era locul – „Casa Mureºenilor“ – de unde au plecat din cauza vitregiei vremurilor de
tristã amintire.
Imediat dupã obþinerea arhivei, pentru care s-a deplasat la Bucureºti, Dr. Joe Gherman a
procedat la inventarierea ei, pentru care fusese însãrcinat atât de autoritãþi, cât ºi de familie. A fost o
muncã migãloasã, de multe ori executatã de-a lungul nopþilor, cãci ziua era prea ocupat cu diverse
alergãturi pentru aprobãri, supravegherea lucrãrilor de la Muzeu, sau primirea diverºilor specialiºti ºi
punerea lor la curent cu problemele de rezolvat ale „Lãsãmântului“.
Trec acum la o altã problemã capitalã: Donaþia. Oferta familiei de a dona apartamentul ºi
toate celelalte bunuri necesare unei Case Memoriale s-a tergiversat cu diferite obiecþii, refuzuri,
discuþii interminabile ºi abia în anul 1965, luna decembrie, ziua 21, s-a putut efectua donaþia prin Act
Notarial, cu Încheierea de autentificare nr. 11.203.
Acest act de donaþie, semnat în numele tuturor urmaºilor de cãtre împuternicitul lor, Dr. Joe
Gherman, cuprinde, în afarã de enumerarea expresã a tuturor obiectelor donate precum ºi a
apartamentului, o serie de clauze, cum ar fi pãstrarea „Lãsãmântului intact ºi indiviz“ sau revenirea
întregului patrimoniu în proprietatea familiei în caz cã i s-ar da o altã destinaþie sau s-ar strãmuta în
altã parte decât în „Casa Mureºenilor“. Sunt de asemenea multe alte condiþii, toate fiind acceptate de
cãtre autoritãþi în momentul primirii acestei donaþii. Din nou a trecut un timp de câþiva ani pânã, în
sfârºit, în anul de graþie 1968, la 28 mai, „Casa Mureºenilor“ a fost inauguratã ca instituþie de culturã
importantã a Braºovului, aºa cum a lãsat cu limbã de moarte Iacob Mureºianu, cel care considera cã
pentru instruirea ºi ridicarea neamului sãu numai cultura e suveranã.
La începutul acestor amintiri am povestit inaugurarea ºi am spus cât de nedrept a fost faptul
cã cel care a muncit pe rupte, cu pricepere ºi entuziasm pentru realizarea acestui scop, Dr. Joe
Gherman, pãrãsise aceastã lume la 7 iulie 1967. Nici alþii dintre cei care s-au implicat ºi ºi-au pus la
dispoziþie tot sprijinul necesar nu mai erau printre noi la acea datã: George Breazul, marele
muzicolog, Academicianul ªtefan Nicolau, nepotul Sevastiei Nicolau Mureºianu, Tiberiu
Brediceanu etc. Cred însã cã de acolo, de unde se gãsesc, au fost mulþumiþi cu toþii cã dezideratul care
pãrea, la un moment dat, aproape imposibil de atins, a luat totuºi fiinþã.
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Printre prevederile actului de donaþie figura ºi dorinþa familiei ca de Muzeul lor memorial sã
se ocupe în permanenþã un urmaº direct al Mureºenilor. Acesta urma sã fie Dr. Joe Gherman. În urma
decesului sãu, cel desemnat de familie a fost fiul acestuia, Mircea Gherman, urmaº direct ca nepot al
compozitorului Iacob Mureºianu ºi fiu al Sevastiei Gherman – fiica acestuia. Fiind istoric, dar ºi cu
studii de drept ºi economice, era cel mai în mãsurã sã reprezinte familia Mureºenilor ºi „Lãsãmântul“.
Dupã deschiderea Casei Memoriale, Mircea Gherman a lucrat un timp ca reprezentant
însãrcinat de familie ºi apoi, din 1971, ca angajat în calitate de custode. A îndeplinit aceastã funcþie
pânã la decesul sãu, survenit în anul 1991.
În decursul acestor douãzeci de ani, la „Casa Mureºenilor“ s-a desfãºurat o intensã ºi
susþinutã activitate culturalã, cunoscutã în întreaga þarã.
Se desfãºurau în acest cadru conferinþe, comemorãri, concerte, recitaluri sau alte audiþii
muzicale; expoziþii de înscrisuri sau artã plasticã. Cercetãtori din diferite domenii aveau la dispoziþie
diverse subiecte care interesau, iar custodele muzeului le stãtea oricând la dispoziþie cu cunoºtinþele
ºi vasta lui culturã. Un interes deosebit a arãtat Mircea Gherman pentru educarea elevilor din
diversele unitãþi ºcolare braºovene care vizitau acest for cultural.
Dupã revoluþia din 1989, Mircea Gherman a încercat în primul rând sã obþinã toate
condiþiile prevãzute în actul de donaþie care încã rãmãseserã nerealizate. Pentru aceasta, în 9 ianuarie
1990, a adresat un memoriu ministrului culturii, Andrei Pleºu, expunând pe larg toate aceste
doleanþe. Aº menþiona câteva: autonomia instituþiei, care funcþiona ca secþie a Muzeului Judeþean
Braºov; înfiinþarea unui nucleu de cercetare ºtiinþificã cu personal de specialitate ºi posibilitatea
utilizãrii de colaboratori externi, astfel putând valorifica marele sãu patrimoniu; dreptul de editurã,
aºa cum Mureºenii l-au avut în trecut, chiar în condiþiile vitrege pentru românii din Transilvania
dinaintea Unirii. Se mai cerea în acest memoriu restituirea întregului patrimoniu astãzi dispersat în
mod arbitrar la alte instituþii.
Rãspunsul Ministerului Culturii a venit prompt, la data de 27 ianuarie 1990, cu nr. 138/Dl,
semnat de adjunctul ministrului, Dan Petrescu. Citez din acest rãspuns: „… statutul ºi activitatea
Casei Memoriale a Mureºenilor reliefeazã necesitatea ca aceastã prestigioasã instituþie de culturã
sã-ºi recâºtige autonomia ºi dreptul de a edita publicaþii de specialitate. Fiind o problemã majorã, de
interes naþional, vã asigurãm cã va fi soluþionatã dupã constituirea Comisiei Muzeelor ºi Colecþiilor,
în concordanþã cu legea care va reglementa domeniul de activitate“. ªi mai departe: „Suntem pe
deplin de acord cu recuperarea patrimoniului care aparþine prin donaþie Muzeului Memorial al
Mureºenilor, patrimoniu dispersat în urma unor decizii injuste ºi abuzive“.
ªi pentru celelalte probleme semnalate de Mircea Gherman Ministerul Culturii asigura
sprijinul în realizarea lor.
Mircea Gherman, dupã primirea acestui încurajator rãspuns, a început o febrilã ºi susþinutã
activitate spre a duce la îndeplinire planul prevãzut în actul de donaþie, adicã îndeplinirea celebrului
„Lãsãmânt“.
Astfel, reuºeºte înfiinþarea secþiei muzicale „Gheorghe Dima“ în cadrul „Casei Mureºenilor“,
precum ºi editarea primului numãr al revistei „Þara Bârsei“, important periodic interbelic braºovean.
A pornit o serie de iniþiative ºi pentru realizarea celorlalte puncte prevãzute, dar se stinge din
viaþã de o boalã necruþãtoare în anul 1991.
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Cunoscându-ºi sfârºitul apropiat, ºi-a ales o colaboratoare de o înaltã calitate spiritualã ºi
profesionalã care sã-i urmeze la conducerea Casei Memoriale dupã ce el nu va mai fi, în persoana
istoricului Sanda-Maria Buta.
A fãcut aceastã alegere pentru cã prevederea din actul de donaþie, ca un urmaº al familiei sã
fie la conducerea aºezãmântului, nu mai putea fi respectatã, deoarece nu mai exista un asemenea om,
nu mai exista nici un urmaº al Mureºenilor care sã îndeplineascã cerinþele postului (vârstã, pregãtire
de specialitate, cunoºtinþe în domeniu etc.).
Providenþialã a fost într-adevãr aceastã alegere. Sanda-Maria Buta, fiica unui jurist ardelean
de valoare, Ieronim Buta, a fost educatã în familie cu dragoste ºi respect pentru neam ºi þarã atât de
temeinic, încât ºcoala comunistã pe care inevitabil a urmat-o, conform vârstei, nu a putut-o îndepãrta
de aceastã credinþã. O astfel de persoanã era necesarã pentru „Casa Mureºenilor“, a cãrei activitate
cerea în continuare sacrificii ºi dãruire totalã.
În mod curajos ºi cu dorinþa nestrãmutatã de a ridica nivelul aºezãmântului la cotele cele mai
înalte, a pornit la drum dupã 1991, dovedindu-se nu numai un profesionist de prima mânã, ci ºi un
excepþional manager.
Prin felul cum a înþeles sã se dedice Mureºenilor, Sanda-Maria Buta, azi directoarea acestui
Muzeu Memorial, a reuºit sã câºtige stima Comisiei de Culturã din cadrul Consiliului Judeþean
Braºov ºi sprijinul acesteia în tot ceea ce a întreprins.
Reuºitele au fost importante: autonomie, editarea revistei instituþiei, expoziþii aduse din alte
oraºe ºi altele organizate cu diferite ocazii din patrimoniul muzeului, acþiuni culturale variate,
comemorãri, concursuri de poezie care poartã numele lui Andrei Mureºanu pentru ºcoli, ºi multe
altele.
Amintirile mele, aºternute acum pe hârtie pentru ca atunci când eu, ca ultim urmaº care a
fost oarecum implicat în tot ceea ce priveºte istoricul acestei Case Memoriale a Mureºenilor, nu voi
mai fi, le-am scris tot la sugestia ºi îndemnul Sandei-Maria Buta. Astfel, se vor cunoaºte ºi cele
petrecute atunci când, respectând „Lãsãmântul“, s-au pus bazele ºi apoi s-a îndeplinit dorinþa lui
Iacob Mureºianu: „CASA MUREªENILOR“.
Îi mulþumesc Sandei-Maria Buta ºi sper ca, dupã puterile mele, sã-i fi fost de folos.

Braºov,
25. 03. 2004
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Anda-Lucia SPÂNU
REPREZENTÃRI GRAFICE ALE ORAªELOR
ÎNTRE REAL ªI IMAGINAR

Ce este real ºi ce este imaginar în reprezentãrile grafice1 ale oraºelor? În paginile urmãtoare
încercãm o variantã de rãspuns la aceastã întrebare.
Delimitarea realului de ceea ce este produs al imaginaþiei este una dintre cele mai mari
probleme ale celor care se ocupã de imaginile istorice ce înfãþiºeazã oraºe. Pentru a reuºi acest
demers, de multe ori trebuie stabilite graniþele cronologice, întotdeauna elastice, uneori chiar ºi cele
geografice, dintre real ºi imaginar. ªi mai ales este necesar un rãspuns la douã întrebãri ce apar în mod
firesc: „de ce o anumitã imagine este conformã realitãþii?“ ºi „de ce autorul ei s-a mulþumit sã-ºi
imagineze ceea ce a reprezentat?“.
Imaginea lasã frâu liber interpretãrii, cel care o priveºte vede în ea ceea ce doreºte. Astfel,
aceleaºi gravuri se pot gãsi de la o paginã la alta, de la un text la altul, de la un tipograf la altul2,
legendele care le însoþesc spunând, de fiecare datã, altceva.
În secolul al XV-lea începe tipãrirea cãrþilor ilustrate în diferite þãri europene, în 1493 fiind
publicatã, la Nürnberg, Liber Chronicarum3, în varianta latinã, sau Weltchronik, în varianta sa
germanã, a lui Hartmann Schedel, tipãritã de Antonius Koberger, care a rãmas pânã astãzi una dintre
cele mai bogat ilustrate cãrþi care au existat vreodatã. Fiecare dintre xilogravurile acestei cãrþi a fost
însã folositã de câte 8–9 ori, cu legende diferite, lucru valabil ºi pentru vederile oraºelor4 (Fig. 1).
Faptul cã aceeaºi imagine este folositã pentru a înfãþiºa oraºe diferite, din Europa ºi chiar Asia, ne
duce la concluzia cã nici editorul ºi nici publicul nu erau preocupaþi dacã legendele spun sau nu
adevãrul. Tot ce se aºtepta de la aceste imagini era sã atragã cititorului atenþia cã ele înfãþiºau niºte
oraºe.5
În prima jumãtate a secolului al XVI-lea, reprezentãrile oraºelor au început sã fie utilizate
pentru a ilustra cãrþile ºtiinþifice, descrierile cosmografice, întocmite cu scopul de a prezenta lumea
cunoscutã pânã atunci.6 Dacã la începutul secolului caracteristice erau reprezentãrile simbolice,
schematice ale oraºelor transilvane – ca cele din hãrþile lui Johannes Honterus (1532), Sebastian
Münster (1544), sau Wolfgang Lazius (1556)7 –, începând din a doua jumãtate a secolului al
XVI-lea, continuând mai ales în secolul al XVII-lea, apar ºi o serie de descrieri geografice ºi istorice
ale unor anumite zone, completate de obicei cu schiþe, desene, gravuri, planuri, reprezentând ºi cele
mai importante oraºe, cetãþi, fortificaþii8.
1

2
3
4
5
6
7
8

Prin reprezentãri grafice ale oraºelor înþelegem grafica documentarã (sau izvoarele istorice vizuale) care înfãþiºeazã
imagini totale sau parþiale ale unor oraºe. Aceasta include desene, gravuri mono- ºi policrome (indiferent de suportul pe
care au fost realizate), acuarele sau alte genuri ale picturii.
Albert Flocon, Universul cãrþilor. Studiu istoric de la origini pânã la sfârºitul secolului al XVIII-lea, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, p. 159.
Cu titlul ei întreg, Registrum hujus operis libri cronicarum cum figuris et imaginibus ab initio mundi, vezi Victor H.
Adrian, Vedute europene, Editura Meridiane, Bucureºti, 1982, p. 5.
Ibidem.
E. H. Gombrich, Artã ºi iluzie, Meridiane, 1973, p. 102.
Magdalena Bunta, Clujul medieval în gravuri, în „Acta Musei Napocensis“, XI, 1974, p. 185.
Pentru informaþii amãnunþite vezi Siebenbürgen auf alten Karten, bearbeitet von Hans Meschendörfer und Otto
Mittelstrass, Arbeirskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 1996.
Magdalena Bunta, op. cit., p. 185.
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Deºi în cazul României nu existã documente care sã ne ofere certitudini, se poate presupune
cã, încã din secolul al XVI-lea, uneori, cãlãtorii strãini care ne-au vizitat au fost însoþiþi de cãtre
artiºti, desenatori ºi gravori, care au imortalizat pe hârtie locurile strãbãtute (Fig. 2), majoritatea
autorilor acestor imagini rãmânând însã, pentru noi, necunoscuþi. De cele mai multe ori însã, artistul
nu se deplasa „la faþa locului“, bazându-se doar pe descrieri ºi pe imaginaþie atunci când înfãþiºau
anumite locuri.
Din secolul al XVII-lea avem mai multe documente grafice. S-a considerat cã multe dintre
gravurile acelui secol (Fig. 3–4) includ, alãturi de exagerãrile specifice epocii, ºi o serie de informaþii
reale.9 Fãrã a exclude posibilele excepþii, considerãm cã reprezentãrile oraºelor noastre, realizate în
acel secol, ca ºi cele anterioare, de altfel, sunt rezultatul folosirii imaginaþiei pentru înfãþiºarea unui
anumit loc.
În secolul al XVIII-lea lucrurile nu se schimbã prea mult în privinþa reprezentãrilor grafice
ale oraºelor româneºti, beneficiem doar de un numãr mai mare de imagini (Fig. 5–6). Prezenþa
legendei la unele dintre aceste imagini a fost consideratã o garanþie cã nu poate fi vorba de un peisaj
imaginar, ci cã autorul lor, pe lângã faptul cã a dispus de date concrete, a þinut sã le redea cât mai
exact.10 Deºi legendele foarte amãnunþite dau multor gravuri de atunci impresia unor adevãrate
cronici, care ar trebui sã certifice autenticitatea imaginii reprezentate, ele nu fac altceva decât sã
furnizeze date asupra unor evenimente, de cele mai multe ori reale, dar care nu s-au desfãºurat
neapãrat pe fundalul respectiv sau care arãta în realitate diferit de modul în care a fost reprezentat.11
Reprezentãrile grafice ale oraºelor noastre, din secolele XV–XVIII, au fost realizate, în
marea lor majoritate, de cãtre cãlãtori veniþi din Occident (sau de anumiþi artiºti, la cererea acestora).
Pentru a putea desena un loc necunoscut lor (pe care îl aveau în faþa ochilor sau pe care ºi-l imaginau),
aceºti artiºti trebuiau mai întâi sã îl înþeleagã, sã îl încadreze între niºte limite cunoscute, în cadrul
stereotipurilor mentale proprii.12 Modalitatea de a face acest lucru era aceea de a adapta o schemã
tipicã de oraº, cunoscutã deja, cãreia i se adãugau un numãr de trãsãturi distinctive, suficiente pentru
ca oraºul astfel rezultat sã poatã fi acceptat (sau chiar recunoscut)13 de cãtre eventualii privitori ai
imaginii.
Mai mult, aceste imagini erau destinate celor rãmaºi acasã, care nu au vãzut ºi, probabil, nu
aveau sã vadã niciodatã locurile respective, dar recunoºteau în ele ceea ce ei defineau prin termenul
de „oraº“. Acesta este motivul pentru care oraºele din spaþiul actualei Românii, reprezentate de
artiºtii acelor secole, arãtau ca cele occidentale. Din acest motiv imaginile capitalelor Þãrilor
Române, sau ale altor oraºe din spaþiul lor, nu sunt decât adaptãri ale unor oraºe medievale apusene.
Acest lucru este valabil ºi pentru vederi ale oraºelor Transilvaniei, care însã corespund, din punctul
de vedere al aspectului, realitãþii occidentale.14
Dacã majoritatea imaginilor din secolele XV–XVIII erau vederi generale, reprezentând
oraºele româneºti ca un ansamblu, începând cu sfârºitul secolului al XVIII-lea sunt înfãþiºate doar
unele aspecte ale acestora. Chiar ºi puþinele vederi generale realizate în acel secol dau o atenþie
9
10
11
12
13
14

Florenþa Ivaniuc, Peisajul românesc în gravura universalã din secolele XVI–XVIII: între realitate ºi convenþie, în Romania and
Western Civilization. România ºi civilizaþia Occidentalã, Iaºi, 1997, p. 74.
Ibidem.
Anda-Lucia Spânu, Reprezentãri grafice ale oraºelor din România. Secolele XV–XVIII. Caracteristici, în „Historia
Urbana”, IX, nr. 1–2, 2001, p. 83.
E. H. Gombrich, op. cit., p. 104.
Ibidem.
Andrei Cornea, De la portulan la vederea turisticã. Ilustratori strãini ºi realitãþi româneºti în secolele XVIII–XIX, Editura
Sport-Turism, Bucureºti, 1977, p. 38.
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deosebitã detaliilor. Majoritatea reprezentãrilor grafice ale oraºelor din secolul al XIX-lea au aceastã
caracteristicã.
Apare ºi un alt element nou, în legãturã cu artiºtii-autori ai acestor reprezentãri. Dacã autorii
imaginilor de oraºe din secolele anterioare erau majoritatea anonimi ºi, de cele mai multe ori, se
mulþumeau sã copieze reprezentãri mai vechi15, cei din secolul al XIX-lea sunt mai toþi pictori de
profesie, sau cel puþin artiºti amatori16.
Secolul al XIX-lea, unul deosebit de complex, a însumat evenimente ºi fenomene politice ºi
economice care au modificat radical aspectele sociale ºi mai ales cele ce þin de viaþa culturalã. În acest
secol, artiºtii nu mai produc exclusiv pentru elite. Arta „coboarã în stradã“ datoritã creºterii nivelului
de instruire al publicului, iar negustorii de artã îºi extind considerabil piaþa.17
Acum stampa este consideratã arta oamenilor modeºti, a micilor burghezi, a þãranilor ºi a
proletarilor. Stampele sunt primele produse populare ale artei figurative, la un preþ relativ modest.18
Datoritã reproducerii mecanice, nu mai este vorba de o operã de artã unicã, natura raporturilor dintre
artist ºi public fiind din ce în ce mai personalã, iar arta, prin stampele vândute în numãr din ce în ce
mai mare, devine o marfã.19
Datoritã dezvoltãrii tehnicii gravurii ºi a posibilitãþilor de multiplicare tipograficã, încã din
secolul al XVIII-lea, cãlãtorii epocii romantice, o datã întorºi acasã, îºi vor publica impresiile apelând
din plin (pe lângã text) ºi la imagini. Pentru cã, – ne spune cel mai bine Marian Popa –, atunci „când
cãlãtorul nu crede în posibilitãþile cuvântului în fixarea peisajului, el recurge la desen, pe care-l poate
executa el însuºi sau un pictor angajat în acest scop“ deoarece romantismul dã „posibilitatea de a
porni în ilustrare de la un text dat, sau invers, de a ilustra un desen printr-un text“20.
Peisajul renaºte acum ºi o datã cu el ºi imaginile urbane, ce prezintã unele particularitãþi
interesante. Artistul nu mai era interesat sã reprezinte cât mai fidel ºi mai detaliat scenele urbane, ca
în secolele anterioare, ci încerca sã surprindã „valenþele picturale ale arhitecturii“21.
Dacã, în mai puþinele reprezentãri parþiale de oraºe ale secolelor anterioare, artiºtii înfãþiºau
construcþiile în cele mai mãrunte amãnunte (chiar dacã acestea nu corespundeau întocmai celor
reale), la mijlocul secolului al XIX-lea accentul se punea pe alegerea acelor detalii care se pretau cel
mai bine reprezentãrii picturale22, þinându-se cont, de cele mai multe ori, de respectarea realitãþii.
Imaginile redau doar pãrþi de oraº, unele înfãþiºând monumente reprezentative din punct de
vedere politic, social sau cultural, importanþa detaliilor arhitecturale fiind în acest caz evidentã, altele
prezentându-ne locuri anonime ale oraºelor, pline de viaþã, nici în acest caz nefiind uitate amãnuntele
legate de arhitectura specificã a locului (Fig. 7–10).
Imaginile-document, reprezentãrile grafice ale oraºelor, ne ajutã sã ne imaginãm, sã
reconstituim viaþa urbanã, în diferitele etape ale istoriei. Din secolul al XV-lea oraºele sunt
consemnate pictorial în desene, gravuri, picturi ºi imprimate (stampe, printuri). Acestea sunt surse
foarte utile pentru istoria socialã ºi culturalã, descriind fenomene ce puteau fi prea efemere pentru a fi
pãstrate în alte surse documentare, cum ar fi: înfãþiºarea populaþiei diferitelor clase sociale, ce purtau
15
16
17
18
19
20
21
22

Anda-Lucia Spânu, loc. cit., p. 83–89.
Andrei Cornea, op. cit., p. 65.
Istoria Europei, coordonatori Jean Carpentier ºi François Lebrun, Bucureºti, Humanitas, 1997, p. 335–336.
Victor H. Adrian, op. cit., p. 20.
Ibidem.
Marian Popa, Cãlãtoriile epocii romantice, Editura Univers, Bucureºti, 1972, p. 349.
Dan Pãcurariu, Arhitectura în viziunea pictorilor, Editura Albatros, Bucureºti, 1990, p. 136.
Ibidem, p. 137.
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aceºtia la bisericã sau la piaþã, viaþa vie ºi coloratã a strãzii, formele de amuzament din diferite
perioade.23
Imaginile au fost un instrument excelent de informare ºi documentare. Ele ilustrau
evenimentele politice, consacrau celebritatea personajelor, aspectul localitãþilor apropiate sau
depãrtate. Ele au secondat ºtiinþa ºi tehnica în cazurile atât de frecvente când desenul spune mai mult
decât cuvântul.24 ªi, cum spunea Henri Focillon, acest fel de reprezentãri, care constituie o curiozitate
pentru amatori, au pentru cei care le studiazã o semnificaþie mult mai profundã.25
Atunci când se utilizeazã astfel de imagini trebuie sã se þinã însã seama de faptul cã
ilustraþiile sunt subiective, înregistrând un anumit punct de vedere, ºi cã anumite elemente pot fi
omise sau exagerate, de cãtre artist, în funcþie de impactul dorit. De aceea trebuie luate precauþii în
evaluarea detaliilor tuturor stampelor ºi desenelor. Licenþa artisticã este, de asemenea, o realitate.
Scara diferitelor elemente ale unei imagini este adesea incorectã: mãrimea relativã a unui subiect
poate fi datoratã mai mult importanþei acestuia decât mãrimii reale, ca în cazul castelelor ºi bisericilor
din desenele timpurii.26
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Fig. 1: Walachia (în Liber
Chronicarum, Nürnberg, 1493), dupã Dan
Simonescu, Gheorghe Buluþã, Pagini din
istoria cãrþii româneºti, Editura Ion
Creangã, Bucureºti, 1981, p. 26.
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Ríounach Ní Néill, Paintings, Prints, Drawings and Photographs, în Irish Towns: A Guide to Sources, edited by William
Nolan and Anngret Simms, Geography Publications, [1998], p. 41.
Victor H. Adrian, op. cit., p. 21.
Henri Focillon, Viaþa formelor, Editura Meridiane, Bucureºti, ediþia a II-a, 1995, p. 74.
Ríounach Ní Néill, op. cit., p. 41.
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Fig. 2: Clavdiopolis
(Georg Hoefnagel, secolul al
XVI-lea), dupã Cãlãtori strãini
despre þãrile române, VI, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 1976,
il. 45.

Fig. 3: Groswardein (Gaspar
Bouttats, secolul al XVII-lea), dupã
Þãrile române vãzute de artiºti strãini.
Stampe din colecþiile Dd. Adrian C.
Corbu ºi Dr. Mircea Petrescu, Catalog
de Expoziþie, Muzeul Toma Stelian,
Bucureºti, 1935, il. 50.

Fig. 4: Temeswar (Gaspar Bouttats, secolul al XVII-lea),
dupã Cãlãtori strãini …, VII, il. dupã p. 96.
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Fig. 5: Intrarea mareºalului
principe de Saxa-Coburg în Bucureºti …, la
11 noiembrie 1789 (Paulus Petrisch), dupã
Adrian C. Corbu, Horia Oprescu,
Bucureºtii vechi. Documente iconografice.
Vederi – Scene Pitoreºti – Tipuri ºi
Costume – Scene Istorice (secolele XVII,
XVIII, XIX), Atelierele Cartea Româneascã,
Bucureºti, [1936], planºa 11.

Fig. 6: Mãnãstirea Mihai-Vodã
la 1794 (Luigi Mayer), dupã Adrian C.
Corbu, Horia Oprescu, op. cit., planºa 2.

l

Fig. 7: Nuntã la Orºova
(William Henry Bartlett, 1848),
dupã Adrian-Silvan Ionescu, Artã
ºi document. Arta documentaristã
în România secolului al XIX-lea,
Bucureºti, Editura Meridiane,
1990, planºa 27.
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Fig. 8: Biserica ºi hanul Sf.
Gheorghe-Nou din Bucureºti (Michel
Bouquet, 1841), dupã Adrian C.
Corbu, Horia Oprescu, op. cit., planºa
XXI/2.

Fig. 9: Vederea Mitropoliei din
Iaºi (J. Rey, 1845), dupã Adrian-Silvan
Ionescu, op. cit., planºa 51.

Fig. 10: Zi de târg la
Bucureºti (Michel Bouquet, 1848)
dupã George Oprescu, Þãrile
Române vãzute de artiºti francezi
(sec. XVIII ºi XIX), Editura Cultura
Naþionalã, 1926, planºa XVIII.
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Elena BÃJENARU
OGLINDA CELUI DIN LÃUNTRU – TEMÃ ICONOGRAFICÃ
RARÃ ÎN PICTURA ÞÃRÃNEASCÃ PE STICLÃ
Considerând cã viaþa religioasã fãrã icoanã „înceteazã, pierde din substanþã ºi este
ameninþatã în înseºi adevãrurile sale fundamentale“1, creºtinii ortodocºi i-au acordat acesteia
importanþa cuvenitã. Vãzând în icoanã nu numai o imagine religioasã menitã sã trezeascã emoþii, ci ºi
un mod prin care Dumnezeu se aratã oamenilor, þãranii din satele Þãrii Fãgãraºului (ºi nu numai)
ºi-au împodobit interioarele cu icoane pe sticlã viu colorate.
Meºteºugul picturii pe sticlã, apãrut în Transilvania în secolul al XVIII-lea2, a cunoscut în
zona Fãgãraº o dezvoltare deosebitã, prin creaþiile unor iconari care vor avea un renume în epocã:
Nicolae Caþavei, Ioan Pop, Savu Moga etc.
Ioan Pop a pictat la Fãgãraº, la mijlocul secolului al XIX-lea. Se pare cã se trage din familia
Popp-Moldovan, venitã din nordul Transilvaniei ºi stabilitã în Galaþi la începutul secolului al
XIX-lea.3 Pe lângã icoane pe sticlã, cu valoare artisticã deosebitã, Pop a mai pictat catapeteasma
bisericii din Mândra la 1854 ºi uºa sudicã a altarului bisericii Sfânta Treime din Fãgãraº.
În colecþia de icoane pe sticlã a muzeului nostru se pãstreazã o piesã pictatã la 1863 de Ioan
Pop cu un subiect iconografic rar – Oglinda omului celui din lãuntru.
Icoana este structuratã pe douã registre: registrul superior – Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
registrul inferior – omul ºi pãcatele sale.
În registrul superior, ce înfãþiºeazã lumea spiritualã – un spaþiu destinat prin excelenþã
sacrului –, Ioan Pop zugrãveºte trei elemente antropomorfe – ochiul, urechea, mâna. Acestea, cu
valoare de simbol, sugereazã trinitatea dumnezeirii ºi amintesc de atribute ale divinitãþii, precum
atotºtiinþa, atotprezenþa ºi atotputernicia. Mesajele scrise în dreptul acestor simboluri au rolul de a
întãri exprimarea plasticã a temei iconografice: „Ochiul vede“, „Urechea aude“ ºi „Mâna scrie
fãrãdelegile lor“. Substratul acestor texte are legãturã cu judecata eshatologicã. Dumnezeu cunoaºte
toate faptele noastre, chiar ºi cele mai ascunse gânduri ale fiinþei umane. Razele de luminã care
izvorãsc din Ochiul lui Dumnezeu simbolizeazã lumina cunoºtinþei divine, iar norul care desparte
lumina de fondul icoanei sugereazã misterul ºi taina dumnezeirii, imposibilitatea existenþelor umane
de a-l cunoaºte pe Dumnezeu în fiinþa Sa, în plenitudinea Sa.
Trecerea de la registrul superior la cel inferior este realizatã de Pop printr-un text care
explicã tema iconograficã: „Aceastã icoanã este oglinda omului celui din lãuntru“.
Registrul inferior este împãrþit în trei subregistre, a cãror succesiune trebuie urmãritã de la
dreapta la stânga. În aceste subregistre este înfãþiºat omul lãuntric, omul tainic al inimii în trei
ipostaze: omul pãcãtos care se depãrteazã de Dumnezeu ºi dã prilej pãcatelor ºi diavolului sã
sãlãºluiascã într-însul; omul care realizeazã care este condiþia sa (cãzutã în pãcat) ºi prin cãinþã
acceptã pocãinþa (metanoia) ºi omul împãcat cu sine însuºi ºi cu Dumnezeu, stare la care ajunge prin
ascezã.
Omul lãuntric este reprezentat sub forma unei inimi deoarece, în tradiþia biblicã ºi în
spiritualitatea creºtinã, inima este consideratã centrul cel mai adânc al omului, în care sunt integrate
1
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L. Uspensky, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureºti, 1994, p. 28.
J. Dancu, D. Dancu, Pictura þãrãneascã pe sticlã, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1975, p. 25.
Ibidem, p. 69.
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toate facultãþile sufletului omenesc. Inima este un centru al comuniunii interpersonale, un loc al
întâlnirii omului cu Dumnezeu ºi de aceea nu înceteazã sã aspire cãtre transcendent.4
În interiorul inimii sunt reprezentate cele ºapte pãcate capitale ºi diavolul, iar în partea ei
superioarã ochiul ºi steaua. Textul explicã: „Î[n]chipuirea din lãuntru a omului care slujeºte pãcatului
ºi lasã vieþii diavolului într-însul“.
Ochiul reprezentat în partea superioarã a inimii simbolizeazã ochiul minþii, al înþelepciunii
ºi al raþiunii umane. Aºa cum trupul nostru se foloseºte de simþuri pentru a percepe în mod sensibil
realitãþile înconjurãtoare, tot aºa ºi sufletul se foloseºte de simþurile duhovniceºti ale minþii pentru a
vedea ºi cunoaºte raþiunile dumnezeieºti necreate care stau la baza existenþei tuturor fãpturilor.
Steaua pictatã în vecinãtatea ochiului este lumina necreatã a harului Duhului Sfânt, pe care
omul îl primeºte la botez. Atunci când omul pãcãtuieºte, lumina harului îºi pierde din strãlucirea
originarã, nemaifiind perceputã de cãtre ochiul inimii, a cãrui putere de înþelegere este întunecatã de
vãlul patimilor (steaua este pictatã în negru).
Potrivit dogmei creºtine, pãcatul este definit ca o „cãlcare cu deplinã ºtiinþã ºi voie liberã,
prin gând, cuvânt sau faptã a voiei lui Dumnezeu, ca un exil, ca o excludere sau mai binezis ca o
autoexcludere“5. Aceastã încãlcare poate veni din afara sau din lãuntrul omului. Pãcatele din lãuntrul
omului sunt considerate capitale, „deoarece izvorãsc din firea omeneascã slãbitã de pãcatul
strãmoºesc“6. Pãcatul porneºte din inima omului, adicã de la gândurile, sugestiile ºi impulsurile care
se înfiripã în mintea noastrã.
Rãul nu are substrat ontologic, el este perceput ca lipsã a binelui, iar pãcatul, ca sustragere
de la realizarea virtuþii. Inima este astfel înþeleasã ca un spaþiu al confruntãrii dintre luminã ºi
întuneric, pãcat ºi virtute.
Întreaga istorie a Bisericii creºtine înregistreazã o continuã meditaþie creºtinã asupra
pãcatului, a pornirilor care îl conduc pe om spre o atitudine pãcãtoasã.
Origene (+252) vorbeºte, pentru prima datã, despre existenþa celor opt gânduri de rãutãþi
care izvorãsc din inimã ºi îl duc pe om la pãcat.
Evagrie Ponticul (+399) preia aceastã idee ºi alcãtuieºte lista celor opt duhuri ale rãutãþii,
acordând o atenþie deosebitã ordinii ºi clasificãrii. El vorbeºte despre existenþa a trei puteri ale
sufletului: raþionalã, irascibilã ºi concupiscentã (poftitoare), care au rolul de a-l apropia pe om de
Dumnezeu, creatorul sãu. Sufletul raþional lucreazã potrivit firii atunci când partea sa poftitoare
doreºte virtutea, partea irascibilã luptã pentru dobândirea ei, iar partea raþionalã se avântã spre
contemplarea fãpturilor.7 Partea raþionalã a sufletului este specificã numai persoanelor umane, pe
când partea iraþionalã, adicã irascibilitatea ºi concupiscenþa, este o caracteristicã pe care omul o are în
comun cu celelalte vieþuitoare.
Demonii, fiinþe spirituale, au puterea de a induce, în mintea omului, impulsuri ºi senzaþii
care – dacã acesta le acceptã – denatureazã adevãrata cunoaºtere. Acþionând cu precãdere asupra
pãrþii iraþionale a sufletului, îl fac pe om sã cadã din raþionalitate în instinctivitate, însuºire pe care o
împrumutã de la animalele sãlbatice îndatã dupã cãdere. Omul înlocuieºte astfel „haina de luminã“ a
4

5
6
7

Referitor la acest subiect a se vedea studiul lui Oliver Clément, Omul tainic al inimii, în lucrarea Trupul morþii ºi al slavei,
Ed. Christiana, Bucureºti, 1996, p. 31–43 ºi P. Evdokimov Ortodoxia, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
B.O.R., 1996, p. 72–74.
Învãþãturã de credinþã creºtinã ortodoxã, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune Ortodoxã, Bucureºti, 1952, p. 375.
Timothy Ware, Istoria Bisericii Ortodoxe, Ed. Aldo, 1995, p. 128.
G. Bunge, Mânia ºi terapia ei dupã avva Evagrie Ponticul, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 17.

157

Elena Bãjenaru

harului dumnezeiesc cu „hainele de piele“, simbol al instinctivitãþii animalice.8 Înºiºi demonii sunt
percepuþi, prin prisma acestui fapt, asemenea unor animale, a cãror mânie nestãpânitã tulburã
armonia fiinþei umane, înlãnþuind puterea raþionalã a sufletului.
Gândurile pe care aceºtia încearcã sã ni le insufle sunt lãcomia, preacurvia, avariþia,
tristeþea, mânia, acedia (lenea, plictisul), slava deºartã ºi trufia.
Prin intermediul Sfântului Ioan Cassian învãþãtura despre cele opt gânduri ale rãutãþii a fost
transpusã ºi în mediul religios occidental.
Acolo, Papa Grigore cel Mare (+404) este autorul celebrei liste a celor ºapte pãcate capitale.
Numãrul pãcatelor nu este întâmplãtor, cifra ºapte fiind un simbol al omului, patru este cifra trupului
în componenþa cãruia intrã cele patru elemente primordiale ale universului: pãmânt, apã, aer, foc, iar
trei e cifra sufletului, simbolizând cele trei puteri ale acestuia: raþionalã, iraþionalã ºi concupiscentã
(poftitoare). Numãrul ºapte este ºi simbol al plenitudinii, al desãvârºirii, deoarece ºi viciile, care se
opun virtuþilor ºi celor ºapte daruri ale Duhului Sfânt, sunt tot în numãr de ºapte. Papa Grigore
defineºte pãcatele ca fiind „capitale“ pentru cã fiecare din aceste ºapte pãcate este rãdãcina ºi capul de
serie al altora. Cele ºapte pãcate sunt, dupã Papa Grigore cel Mare, urmãtoarele: slava deºartã,
invidia, mânia, tristeþea (în care este inclusã ºi lenea spiritualã), avariþia, lãcomia ºi desfrâul.9
Diferenþa majorã pe care Grigore cel Mare o introduce constã în faptul cã gândurile sunt înlocuite cu
viciile, scopul combaterii lor fiind mai degrabã unul social decât cel spiritual, de dobândire a liniºtii
interioare, în vederea rugãciunii ºi a contemplaþiei.10
Nu numai lumea ecleziasticã a fost preocupatã de pãcat, ci ºi lumea laicã, literatura
medievalã. Amintim aici numai pe Dante, cu a sa Divina Comedia – remarcabilã operã a Evului
Mediu – care este în întregime fondatã pe pãcat.
În reprezentarea pãcatelor capitale, iconarul Ioan Pop a folosit lista elaboratã de
Mitropolitul Petru Movilã (+1646) în „Mãrturisirea Ortodoxã“11.
Ordinea în care pãcatele au fost aºezate în inima omului nu este întâmplãtoare, ea
prezentându-se astfel:
scumpetea
mândria
(avariþia)
irascibilitatea
zavistia
desfrânarea
(invidia)
concupiscenþa
lãcomia
lenea
Mândria a fost aºezatã în partea dreaptã, sus, deoarece ea este privitã ca început al pãcatului,
pricinã a cãderii îngerilor rãi, dar ºi al primilor oameni. Ea este pãcatul prin care cad în special cei
desãvârºiþi. De aceea, Însuºi Mântuitorul a fost ispitit spre acest pãcat de diavol la începutul lucrãrii
Sale în lume.
Avariþia este a doua în registrul celor ºapte pãcate, pe acelaºi nivel cu mândria, fiind socotitã
o rãdãcinã a tuturor relelor.
8
9
10
11

Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, Ed. Deisis, Sibiu,1998, p. 88 ºi urm.
Jean Delumeau, Pãcatul ºi frica. Culpabilitatea în occident (secolele XIII–XVIII), vol. II, p. 229.
Ioan I. Icã jr., Introducere la o cãlãtorie pe marginea infernului singurãtãþii noastre, studiu introductiv la cartea lui G.
Bunge, Akedia. Plictiseala ºi terapia ei dupã avva Evagrie Ponticul, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 5–9.
Mãrturisirea de credinþã ortodoxã a fost tradusã pentru prima oarã în româneºte de Radu Greceanu în 1691, iar pânã în
1932 a cunoscut 17 ediþii.
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Desfrânarea ºi lãcomia sunt reprezentate în partea dreaptã a inimii, fiind pãcate care þin de
partea poftitoare a sufletului. Desfrânarea este pictatã prima, deoarece ea afecteazã întreaga fiinþã
umanã, înþeleasã ca trup ºi suflet: „Fugiþi de desfrânare! Orice pãcat pe care îl va sãvârºi omul este în
afarã de trup. Cine se dedã însã desfrânãrii pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu“ (I Cor. 6, 18).
În partea stângã sunt aºezate mânia ºi invidia, care îºi au originea în partea irascibilã a
sufletului.
Raþiunea acestei aºezãri a ultimelor patru pãcate amintite poate consta ºi în faptul cã
desfrânarea ºi lãcomia apar, în unele clasificãri, ca pãcate ale tinereþii sau pãcate trupeºti, afectând, în
special, pe cei începãtori în viaþa duhovniceascã.
Mânia ºi invidia sunt socotite pãcate ale bãtrâneþii sau sufleteºti, deoarece determinã
cãderea celor care deja au dobândit o anumitã experienþã duhovniceascã.
Lenea este la baza inimii, deoarece ea produce slãbirea tuturor puterilor omului (atât a celor
trupeºti, cât ºi a celor sufleteºti, respectiv, concupiscenþa ºi irascibilitatea).
În icoana pictatã de Pop, fiecare pãcat are un corespondent în lumea animalã: mândria –
pãunul, scumpetea – cârtiþa; curvia – þapul; zavistia – ºarpele; lãcomia – porcul; mânia – leul; lenea –
broasca. În cãrþile populare, cu circulaþie în mediul românesc, precum „Fiziologul“ sau „Floarea
darurilor“, sunt tratate pe larg obiceiuri ale animalelor care sunt folosite ca simboluri ale pãcatelor.12
Acest sistem iconografic, constând în a asocia animalele pãcatelor, a fost rãspândit în Apus
începând cu secolul al XIV-lea, în special în mediul rural religios, constituind un instrument
important al pedagogiei morale.13
Trebuie remarcatã atenþia deosebitã pe care autorul o acordã detaliilor. Animalele care
simbolizeazã pãcatele ce paraziteazã fiinþa umanã sunt reprezentate în spaþiul din interiorul inimii,
gravitând spre centrul ei. Exprimarea plasticã, deosebit de sugestivã, trãdeazã sentimentele de dispreþ
pe care acestea le manifestã faþã de fiinþa umanã (de exemplu, ºarpele, mai degrabã balaurul, are
coada veninoasã ºi scuipã foc).
În însuºi adâncul inimii, într-un loc care nici pe departe nu i se cuvine, este pictat diavolul,
pe jumãtate animal. Prezenþa sa trãdeazã bucuria mârºavã, trufia, mândria, îngâmfarea de a fi
contribuit la cãderea ºi rãtãcirea unui nou suflet. Aceastã atitudine este sugeratã de þopãiala, de dansul
pe care pare sã-l interpreteze, depãºind chiar ºi limitele grotescului.
Elementele pictate în exteriorul spaþiului destinat inimii sunt prezentate în antitezã cu cele
legate de pãcat.
Aici apare Îngerul bun, care, ca trimis al lui Dumnezeu, are rolul de a sãdi în inima omului
gândurile bune. Porumbelul reprezintã Duhul Sfânt, care, învãluit de nor, nu poate fi perceput de
omul pãcãtos. Darurile sale sunt ca roua ºi picãturile de ploaie care sunt absorbite de pãmântul
însetat, adicã de sufletul doritor de Dumnezeu. Omul este o fiinþã vizitatã, trupul sãu este creat pentru
a fi templul Duhului Sfãnt. Omul nu-ºi deschide sufletul pentru a primi în inima sa binecuvântarea
dumnezeirii, acest lucru fiind sugerat de lacrimile de culoare roºie. Biserica vede în lacrimi una din
manifestãrile „pozitive ºi dãtãtoare de viaþã“14 ale pocãinþei. Sfântul Grigore din Nyssa (+354) le
considera sângele ce curge din rãnile sufletului. În secolul al XII-lea, Pierre de Celle, episcop de
Chartres, considera cã lacrimile sunt pâinea sufletului aflat în pocãinþã, „ele sting focul pasiunilor,
12
13
14

Nicolae Cartojan, Cãrþile populare în literatura româneascã, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 1974, p. 236 ºi urm.
J. Delumeau, op. cit., p. 283–284.
Ibidem.
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sufocã viciile, ºterg pãcatele, înmoaie inima, însoþesc vorbele bune, atrag îndurarea ºi bunãvoinþa lui
Dumnezeu“.
Pictarea acestor elemente în afara inimii are rolul de a scoate în evidenþã libertatea omului,
liberul arbitru, lipsa oricãrei constrângeri din partea lui Dumnezeu.
În cel de-al doilea subregistru este reprezentatã „Î[n]chipuirea cea din lãuntru a pãcãtosului
care se cãieºte ºi începe a se depãrta de pãcate“.
Începutul pocãinþei îl reprezintã conºtientizarea greºelii, iar acest lucru se întâmplã când
este dobânditã smerenia, când omul, coborât în adâncurile fiinþei sale, îºi uneºte mintea cu inima,
încât ochiul raþiunii ºi al conºtiinþei sã vadã rãul care existã înlãuntrul sãu.
Pocãinþa este vãzutã ca o „metanoia“, ca o „schimbare a minþii“, adicã o schimbare a
modului ºi a atitudinii noastre de a percepe lucrurile ºi persoanele din jurul nostru. Ea reprezintã o
înnoire a omului, o revigorare a puterilor sale de cunoaºtere, care sunt trezite din amorþeala pãcatului
de cãtre harul lui Dumnezeu.
Pop a pictat sugestiv acest lucru. Îngerul bun care insuflã, în mintea omului, gândurile bune,
poartã în mâna stângã o sabie, iar în cea dreaptã luna. Sabia este un simbol al judecãþii, al dreptãþii lui
Dumnezeu. Ea aminteºte de sabia de foc pe care o purta Îngerul care pãzea intrarea în Eden, dupã ce
primii oameni au fost alungaþi din paradis. Luna este simbolul morþii, dar ºi al schimbãrii, ea
reprezintã moartea omului vechi ºi schimbarea firii umane care, prin pocãinþã, se înnoieºte.
Acest subregistru poate fi socotit o icoanã a Cincizecimii Duhului Sfânt în inima omului.
Omul rãspunde chemãrii tainice a lui Dumnezeu ºi îºi deschide inima sa, care primeºte suflarea de
viaþã a Duhului Sfânt. Asemeni limbilor de foc care s-au pogorât peste apostoli la Cincizecime, roua,
lacrimile Duhului Sfânt invadeazã inima omului, catalizând puterile sufletului pânã atunci amorþite
de pãcat (culoarea albã a lacrimilor – simbol al curãþirii, al purificãrii). Sugestiv, animalele ºi diavolul
pãrãsesc inima omului.
În cel de-al treilea subregistru este pictatã „Î[n]chipuirea cea din lãuntru a ascezii omului care
prin a[…]s ascultare de Dumnezeu sau împãcat în inimi ca altã numire fãrã numai pre Iisus cel Rãstignit“.
Scopul ascezei este dumnezeirea, adicã dobândirea sfinþeniei ºi a asemãnãrii noastre cu
Dumnezeu, dupã chipul Cãruia am fost creaþi. Sfinþenia este o calitate prin excelenþã a lui Dumnezeu,
iar omul nu o poate dobândi decât prin participarea la sfinþenia divinã, prin acceptarea lui Dumnezeu în
inima sa.
Acceptarea lui Hristos în fiinþa noastrã, în inima noastrã, presupune acceptarea patimilor ºi a morþii
Sale. Mesajul Îngerului de pe rotulus-ul ce-l poartã în mânã este: „Cel ce va rãbda pânã la capãt se va mântui“.
Dar omul suferã patimile ºi, implicit, moartea în perspectiva Învierii. Învierea lui Hristos nu
este altceva decât arvuna învierii noastre.
Pãcatele sunt înlãturate din inima omului prin aducerea-aminte a patimilor ºi a morþii lui
Hristos. De aceea, în icoana celor ºapte pãcate le corespund elemente ce amintesc de patimile lui
Hristos: cãmaºa, lanþurile, palma.
Stâlpul din partea dreaptã poate fi considerat un simbol al Templului din Ierusalim, în care era
propovãduitã legea mozaicã a Vechiului Testament, care este sintetizatã ºi cuprinsã în cele 10 porunci.
Scara din partea stângã reprezintã asceza omului care tinde cãtre Dumnezeu. Ea ne aduce aminte de
scara lui Iacov, care simbolizeazã ridicarea firii umane la Dumnezeu. Cocoºul reprezintã trezvia, starea
de veghe pe care trebuie sã o dobândeascã cel care practicã asceza, precum ºi îndemnul de a ne cerceta
gândurile noastre pentru a nu da nici un prilej pãcatului sã sãlãºluiascã în inima noastrã.
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Anca-Maria ZAMFIR
O DONAÞIE A LUI MANUC BEY PENTRU LOISIRUL BRAªOVEAN

Documentul pe care îl aducem în discuþie a fost descoperit de noi în cursul unor cercetãri la
Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Braºov.1 Este vorba de o ofertã în bani, pe care Manuc bey o
face „Magistratului oraºului Liber ºi Regal Cronstadt“. Documentul, olograf, este datat 15 august
1815 ºi este scris în limba francezã, pe hârtie vergé, cu filigranul „Cronstadt 1815“. El este însoþit de
o traducere în limba germanã.
Considerãm cã nu este lipsit de interes sã prezentãm aceastã scrisoare, din mai multe motive.
În primul rând, pentru cã este un document inedit, care atestã prezenþa beiului Manuc la Braºov ºi
existenþa relaþiilor sale cu negustorii braºoveni. În al doilea rând, pentru cã donaþia sa a contribuit la
preocupãrile pe care le aveau braºovenii pentru înfrumuseþarea oraºului la începutul secolului al
XIX-lea. Nu în ultimul rând, pentru cã documentul reflectã întâlnirea a douã tipuri de mentalitate: cea
orientalã ºi cea occidentalã.
Textul scrisorii este urmãtorul:
Messieurs2
Pour embellir l’aleé publique de cette ville, donc l’ombre pendant mon sejur ici plusieurs
fois m’a rejouis, et pour doner aux habitants de cette ville une marque, combien je les estime
j’offre 1.000 florins en papier, en vendrant, qu’on erige avec cette some aux deux cotès de la
fontaine deux pavillons ou kiosk dans le style orientale, afin que le public dans le tems de
pluye ou d’une extreme chaleur s’y puisse refugier; je vous prie donc Messieurs de vouloir
accepter cette some des mains de Monsieur le Juge de la Compagnie greque Czervonvodali
et d’etre assurér, que je ne cesserai jamais avec tout l’estime
Votre
Serviteur tres obeissant
Manuk bey m. p.
Conseiller & Chevalier
de l’Ordre du S. Vladimir
Cronstadt de le 15eme d’Aout 815
Dupã cum rezultã din acest înscris, avem de a face cu o alee publicã, a cãrei umbrã
binefãcãtoare ne îndreptãþeºte sã considerãm cã pe ea fuseserã plantaþi pomi. Mai observãm
menþionarea unei fântâni ºi a publicului care frecventeazã aceastã alee. Se ºtie cã, la acea datã,
singura fântânã din Braºov amplasatã pe un loc de plimbare era fântâna artezianã de pe Promenada de
1
2

D.J.A.N. Braºov, Fond Primãria oraºului Braºov, Colecþia de acte cumulate, mapa 92/nr.172a, 2409 213/815, fila 49.
„Domnilor, pentru a înfrumuseþa aleea publicã a acestui oraº, a cãrei umbrã m-a bucurat de mai multe ori în timpul sejurului
meu aici, ºi pentru a da locuitorilor acestui oraº o dovadã a mãsurii stimei mele, ofer 1000 de florini în hârtie, în vânzare,
pentru ridicarea cu aceastã sumã a douã pavilioane sau chioºcuri în stil oriental de o parte ºi de alta a fântânii, pentru ca
publicul sã se poatã refugia aici pe timp de ploaie sau de cãldurã extremã; vã rog deci domnilor sã binevoiþi a accepta
aceastã sumã din mâinile domnului Czervonvodali, jude al Companiei greceºti, ºi de a fi siguri cã nu voi înceta niciodatã sã
fiu, cu toata stima, servitorul dumneavoastrã prea supus, Manuk bey m. p. , Consilier ºi Cavaler al Ordinului Sfântului
Vladimir. Braºov, 15 august [1]815.“
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Jos, care se afla în exteriorul zidurilor de pe latura nordicã a Cetãþii Braºovului. Rezultã de aici cã
Manuc se referã la aceastã alee publicã în oferta sa.
Apariþia aleilor publice ca locuri de plimbare în cadrul urbanismului european a fost
stimulatã, pe lângã motivaþii de ordin estetic, de o nouã modalitate de petrecere a timpului în lumea
burghezã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea, care se va accentua
pe parcursul celui din urmã: ritualul plimbãrii, favorizat de creºterea timpului liber, de dorinþa de a
participa la parada vestimentarã ºi de plãcerea de a privi ºi de a fi privit.
Loisirul braºovean va plãti ºi el acest tribut, prin amenajarea mai multor promenade în afara
zidurilor oraºului, dintre care ne intereseazã acum Promenada de Jos, numitã adesea numai „Aleea“
sau „Marea Promenadã“. Aceasta a fost amenajatã de-a lungul zidului de nord-est al Cetãþii
Braºovului, lângã Holzgraben, între Poarta Strãzii Porþii, aflatã la capãtul de nord al Strãzii Porþii
(astãzi Strada Republicii) ºi Poarta Strãzii Mãnãstirii, aflatã la capãtul de nord al Strãzii Mãnãstirii
(astãzi Strada Mureºenilor), aproximativ pe traseul actualului Bulevard al Eroilor. Sistemul defensiv
al vechii cetãþi a Braºovului implica odinioarã, de-a lungul ºi în exteriorul zidurilor de pe laturile de
sud-vest ºi de nord-est, care nu erau apãrate de forme de relief adecvate, existenþa unui ºanþ cu apã ºi a
unui val de pãmânt. Deoarece latura de nord-est a Cetãþii era însoritã pe durata întregii zile, zona din
exteriorul zidurilor, foarte probabil pe valul de pãmânt, a devenit loc de plimbare pentru locuitorii
oraºului. Propunerea pentru amenajarea aici a Promenadei dateazã din anul 1804 ºi a venit din partea
lui Jakob Resnovan, care a oferit pentru aceasta ºi primii tei. În anul 1805 s-au plantat primele douã
rânduri de tei (299 buc.) de-a lungul zidului oraºului, pentru lucrãrile de pãmânt fiind folosiþi
deþinuþi. La început, conducerea oraºului a avut atât de puþinã încredere în comportarea populaþiei,
încât, pentru prevenirea stricãciunilor în interiorul acestei amenajãri, a solicitat amplasarea a douã
santinele permanente. Aceastã nouã alee, mãrginitã înspre glacis cu un gard de scânduri, s-a dovedit
curând prea îngustã, astfel cã, în anul 1806, inspectorul silvic Wenzel a venit cu propunerea lãrgirii ei
prin plantarea unui al treilea rând de pomi, de data aceasta acacii. De-a lungul aleii, au fost amplasate
bãnci simple de lemn.3 În anul 1815, când Manuc se bucura de binefacerile ei, Promenada avea în
mijloc o fântânã artezianã – cu bazin rotund de piatrã, amenajatã în anul 1812, la propunerea lui
Wenzel –, care era alimentatã cu apã din pârâiaºul Promenadei de Sus (de sub Tâmpa).
„Încã de la înfiinþare, promenada a fost locul cel mai iubit ºi mai cãutat de plimbare al
braºovenilor. Aici domnea o forfotã internaþionalã: civili ºi militari, saºi ºi români,
maghiari ºi evrei …, localnici ºi strãini, de sus ºi de jos, sãraci ºi bogaþi, toþi se plimbau pe
acolo unii pe lângã alþii în cea mai frumoasã înþelegere …“4
Pe alee, din banii donaþi de Manuc s-a ridicat, în anul 1816, un chioºc rotund din lemn, cu
stâlpi de stejar, lângã Poarta Mãnãstirii (Klosterthor). Din calculul prezentat de Wenzel, în anul 1818,
a reieºit cã acest chioºc a costat 2496 florini ºi 36 creiþari, astfel cã suma care fusese dãruitã de Manuc
nu a fost suficientã, diferenþa de bani fiind acoperitã prin colectã voluntarã ºi din „Fondul
Promenadei“. În anul 1838, o datã cu înãlþarea cafenelei promenadei, chioºcul a fost mutat lângã
fântâna artezianã, înspre glacis. Totodatã, a primit un aspect interior ºi exterior nou, fiind aºezat pe
3
4

Eduard Gusbeth, Das Sanitätswessen in Kronstadt im Jahre 1890, Kronstadt, Buchdruckerei von Adolf Albrecht, 1891,
p. 26–27.
Ibidem, p. 26.
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ºaisprezece stâlpi, grupaþi câte patru la fiecare colþ. În anul 1859, chioºcului i s-a fãcut un acoperiº cu
ºindrilã, care a fost vopsit cu vopsea de ulei. Cu toate cã i s-a acordat toatã grija, acest chioºc a
putrezit în final ºi, la 17 mai 1876, s-a luat decizia de a fi lichidat; la 18 martie 1878, inginerul
oraºului, Peter Bartesch, a raportat cã acesta a fost demolat.
Al doilea dintre chioºcurile de refugiu pe care le dorise Manuc nu a fost fãcut niciodatã,
probabil deoarece primul chioºc a necesitat de-a lungul existenþei sale cheltuieli destul de mari, iar
comunitatea braºoveanã a continuat pe tot parcursul secolului al XIX-lea amenajarea promenadei,
declanºând, în acelaºi timp, ample lucrãri de remodelare urbanã, care au implicat mari eforturi
financiare. De altfel, se pare cã nici nu s-a simþit nevoia unui al doilea chioºc de refugiu. S-a dovedit
cã nici primul nu era neapãrat necesar în acest scop deoarece, în anul 1838, dupã mutarea sa, i s-a
schimbat ºi destinaþia, el devenind pavilion de muzicã menit sã adãposteascã orchestra oraºului.
Originea parcului ºi a promenadei din urbanismul european se aflã într-un concept venit din
Orient, ºi anume: grãdina ca imagine a paradisului terestru, care implicã existenþa vegetaþiei ºi a
fântânii.
„Orientul apropiat a fost acela care a aºezat primul grãdina în centrul însuºi al visãrilor
paradisiace ºi abia apoi occidentul, deoarece paradisul a fost imaginat mai întâi în þãrile
unde apa era o raritate ºi peisajul aproape deºertic.5 Grãdinile ºi palatele Islamului au
recuperat, prin intermediul civilizaþiei greco-latine, tradiþia «paradisurilor persane».
Acestea închideau în incintele lor toate speciile de animale … Pe de altã parte, în virtutea
visului suprem al locuitorilor deºertului, musulmanii, în tradiþia Coranului, au imaginat
tãrâmul de dincolo ca pe o livadã … cuprinzând fântâni ºi pomi încãrcaþi de fructe ºi unde
se aude muzica instrumentelor ºi cântecul melodios al fetelor pe care le adãposteºte.“6
Prin intermediul musulmanilor ºi al cruciaþilor, gustul pentru grãdini s-a rãspândit în Europa
medievalã, dând naºtere grãdinii închise („hortus conclusus“) ca imagine a paradisului terestru,
încãrcatã de flori ºi pomi, având în mijloc o fântânã care, prin apa sa curatã, simboliza puritatea
credinþei. Sfârºitul Evului Mediu va promova ideea grãdinii izolate a iubirii, „crângul tinereþii“, care
va deveni o temã clasicã a iconografiei ºi a literaturii. Renaºterea va asocia grãdina cu delectarea,
promovând ideea de grãdinã a desfãtãrilor („hortus deliciarum“), inovând în acelaºi timp ºi aspectul
acesteia prin crearea de grãdini deschise, care implicã spaþiul verde remodelat de arhitect ºi
exploatarea efectelor acvatice prin cascade, canale ºi fântâni arteziene; grãdina devine astfel un
spaþiu teatral ºi cadrul unor fastuoase ceremonii.7 Asociatã în continuare paradisului terestru, grãdina
deschisã va cuceri urbanismul european al secolelor urmãtoare, concretizându-se, spre sfârºitul
secolului al XVIII-lea ºi în secolul urmãtor, în parcuri publice ºi promenade destinate ceremoniei ºi
deliciului plimbãrii, al etalãrii de sine. Ea va implica o modelare artificialã a naturii prin trasarea de
alei, plantarea de flori ºi pomi, amplasarea de fântâni arteziene, bãnci, chioºcuri de muzicã, de
dulciuri ºi de rãcoritoare.

5
6
7

Jean Delumeau, Grãdina desfãtãrilor. O istorie a Paradisului, traducere Horaþiu Pepine, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1997,
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Promenada braºoveanã va fi amenajatã dupã un tipar occidental, care a adaptat influenþele
orientale la propria mentalitate. În lumea orientalã, grãdina implicã o orientare spre interior. Ea este
închisã între zidurile locuinþei ºi este destinatã deliciului în intimitate. În ea, chioºcul este un element
esenþial, indispensabil loc de refugiu pentru reverie, poezie, iubire. Fântâna, construcþie utilitarã, dar
ºi simbolicã, este însuºi nucleul ei, centrul Paradisului. Grãdina occidentalã, revendicatã din ce în ce
mai mult de urbanismul european al secolelor al XVIII-lea ºi al XIX-lea ca serviciu public destinat
folosinþei întregii comunitãþi, implicã orientarea spre exterior. Promenada, variantã a acesteia, este
un cadru frumos, destinat trecerii, miºcãrii, etalãrii propriei persoane, în care loisirul constã mai mult
decât în plãcerea plimbãrii în contactul cu ceilalþi, concretizat în dorinþa de a vedea ºi de a fi vãzut. În
acest context, chioºcurile destinate refugiului pe care Manuc le doreºte cu foarte bune intenþii –
elemente specifice mentalitãþii orientale – nu îºi gãsesc utilitatea în mentalitatea occidentalã a
braºovenilor. Promenada este un loc public în care lumea vine nu sã se ascundã, ci sã se arate. Din
acest motiv se ºi schimbã destinaþia chioºcului. Mentalitatea germanã, mai puþin aplecatã spre
contemplare, mai practicã, îi dã o utilitate concretã. Ea îl va folosi nu pentru desfãtarea reveriei, ci
pentru aceea de a fi admiraþi, în sunetul muzicii orchestrei oraºului, care va cânta aici duminica.
Chioºcul nu este perceput ca loc de refugiu ºi încântãri interioare, el este o sursã a deliciilor
exterioare. Loisirul contemplativ al Orientului este înlocuit în Occident de loisirul activ.
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DESPRE RESTAURAREA BISERICII-MONUMENT ISTORIC
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ DIN TURCHEª (JUD. BRAªOV)

În urma unui studiu efectuat în Arhivele Naþionale, Filiala Deva, în Fondul Parohiei
Greco-Catolice Hunedoara, în dosarul nr. 4 din anul 1940, am descoperit corespondenþa între
pãrintele Protopop Virgil Pop al parohiei greco-catolice Hunedoara ºi pãrintele paroh Daniil Purcãroi
de la Oficiul Parohial Ortodox din Turcheº referitoare la restaurarea bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“.
Înainte de a prezenta cele douã scrisori ale celor doi preoþi, facem o scurtã prezentare a
bisericii din Turcheº. Într-un piesaj pitoresc subcarpatin se situeazã oraºul Sãcele, dominat de zvelte
turnuri ale bisericilor româneºti situate în cartierele Cernatu, Baciu, Turcheº ºi Satulung. În 1542,
dupã ªchei, Turcheºul ºi Baciu ocupau primele locuri între cele 24 de localitãþi transilvãnene înscrise
în registru ca participante la comerþul braºovean din acel an. Sãcelenii au menþionat în permanenþã
legãturile cu românii de peste munþi, legãturi care s-au reflectat cu pregnanþã în cultura lor materialã
ºi spiritualã. Lupta braºovenilor, unitã cu cea a locuitorilor din Sãcele ºi alte sate din Þara Bârsei, a
fãcut din aceastã zonã singurul þinut în care unirea cu Roma nu a putut pãtrunde, pãstrarea ortodoxiei
lãrgind cadrul luptei naþionale ºi întãrind unul din firele care uneau poporul român din cele trei þãri. În
ultimul sfert al veacului al XVIII-lea ºi în primul sfert al celui urmãtor vechile biserici de lemn din
Sãcele au fost înlocuite cu clãdiri din cãrãmidã, fapt care a constituit una din dovezile de întãrire
economicã atinsã de aºezãrile sãcelene în acea etapã.1
În Turcheº, vechea bisericã din lemn de la 1650 a fost înlocuitã în 1783 cu o construcþie din
zidãrie de cãrãmidã. Biserica veche a fost atestatã documentar într-o cerere din 1793 a preotului
Constantin Star, hirotonit în 1755 în Þara Româneascã, în care declarã cã slujeºte la biserica din
Turcheº de 50 de ani. Pe latura de sud a bisericii se înalþã o cruce ridicatã în 1799 de acest preot, în
locul bisericii de lemn din 1650, lucru menþionat în textul de pe cruce.
Complexul de construcþii din Turcheº, format din bisericã, zid de împrejmuire, turn de
intrare ºi clãdirea vechii ºcoli româneºti, a înlocuit, în 1783, biserica de lemn, datã înscrisã pe
frumosul pristol sculptat în piatrã, decorat cu profile ºi motive florale.2
Biserica ce poartã hramul „Adormirea Maicii Domnului“ prezintã, din punctul de vedere
arhitectural, un plan treflat, având pe faþada de vest un pridvor cu arcade cu turn-clopotniþã, deasupra
flancat de douã timpane uºor decroºate. Pridvorul este acoperit cu calote plate pe pandantivi. Nava
are o boltã semicilindricã cu penetraþii, continuatã pânã la absida altarului. Traveea încadratã de
absidele laterale este subliniatã prin douã perechi de arce-dublouri, iar în centru se ridicã o turlã.3
Lãcaºul de cult a fost pictat în interior ºi exterior în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea.
În interior, ansamblul rural se remarcã prin scene de proporþii mari, ample compoziþii cu multe
personaje de o deosebitã expresivitate. Iconostasul, în stil baroc, sculptat în lemn ºi ulterior aurit,
pãstreazã o suitã de medalioane frumos pictate ºi cele patru icoane împãrãteºti, executate în anul
1786 de zugravul Constantin Boghinã, din Braºov. Se presupune cã pictura muralã aparþine aceluiaºi
1
2
3
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talentat pictor braºovean, cunoscut cu activitate bogatã, în special în Transilvania, remarcându-se cu
precãdere ca pictor de icoane ºi iconostase.
Un document de la sfârºitul secolului al XVIII-lea menþioneazã cã, la 1786, biserica era
zugrãvitã „ºi înãuntru ºi în afarã“. Dupã nouã decenii, în 1877, pictura din interior a fost acoperitã cu
un strat de var. Dupã alte ºase decenii, în 1939, stratul de var a fost înlãturat ºi pictura restauratã prin
grija Comisiei Monumentelor Istorice.4
Despre restaurarea acestei picturi, presa vremii, respectiv, ziarul „Universul“, va scrie în
numãrul 1 din 1 ianuarie 1940 un articol intitulat „Renovarea picturii ºi sfinþirea bisericii din comuna
Turcheº, judeþul Braºov“. În articol se consemneazã cã biserica din Turcheº a fost ziditã ºi pictatã
între anii 1781 ºi 1783, iar prin valoarea picturii, face parte dintre monumentele istorice. Cu timpul
însã, fumul de la lumânãri ºi candele acoperind aceastã frumoasã frescã, vechii înaintaºi, din lipsã de
fonduri, au fost nevoiþi a o vopsi în alb. Aceastã picturã a fost descoperitã întâmplãtor de pictorul Paul
Popescu Molda, care a fãcut o reparaþie a tâmplei. Comitetul parohial ºi preotul Pascu au adunat
fondurile necesare pentru a scoate la luminã vechea picturã, însã nu au reuºit sã adune suma.
În 1939, fraþii Bucur ºi Nicolae Bunescu, comercianþi, originari din comuna Turcheº, au
contribuit prin mijloace proprii la strângerea sumei necesare pentru restaurarea picturii. S-a apelat la
talentul pictorului Ion Mihail de la Comisia Monumentelor Istorice, care a realizat restaurarea picturii
„astfel cã vechea picturã în toatã frumuseþea ei istoricã a vãzut iarãºi lumina zilei“5.
O datã cu restaurarea picturii s-au fãcut ºi alte reparaþii, la care au contribuit financiar ºi
Rezidenþa Regalã, primãria ºi o parte din credincioºii parohiei.
În ziua de 26 decembrie 1939 s-a fãcut sfinþirea bisericii, la care au luat parte oficialitãþile
locale ºi parohienii. Au participat, printre alþii: dl. dr. Voicu Niþescu, fost ministru, Nicolae Bunescu,
ªtefan Comãnescu, subprefect, ºi Moise Popa, deputat. Dupã slujba fãcutã de pãrintele Protopop
Nicolae Stinghie, asistat de preoþii Iancu Bãrbat, Victor Marin, Bârsan ºi Purcãroi, au luat cuvântul
domnii Voicu Niþescu, pãrintele Purcãroi ºi Nicolae Bunescu despre „sãvârºirea acestei frumoase
fapte“6.
Acest articol a fost citit la acea vreme de pãrintele Protopop Virgil Pop, paroh al Epitropiei
greco-catolice din Hunedoara, care era în cãutarea unui bun restaurator pentru restaurarea picturii
bisericii Sf. Nicolae din Hunedoara. În urma acestui articol pãrintele scrie, la 8 februarie 1940,
pãrintelui Daniil Purcãroi de la Oficiul Parohial Ortodox Român din Turcheº, cerându-i unele
lãmuriri asupra demersurilor ce trebuie fãcute pentru restaurarea picturii, punându-i totodatã o serie
de întrebãri ce-l interesau în legãturã cu suprafaþa de picturã restauratã, mãrimea bisericii ºi o serie de
date despre pictor.
Menþionãm un fragment din scrisoare:
„Pictorul Ion Mihail a fost trimis oficial de Comisiunea Monumentelor Istorice, ori doarã
D-voastrã l’aþi angajat cu aprobarea ulterioarã a Comisiunii ? Câtã vreme a lucrat ºi pe cât onorar ?
Care este adresa pictorului Mihail ? Sunteþi mulþumiþi deplin de feliul cum a executat lucrarea ? Fiind
ºi noi în cãutarea unui pictor expert cu deosebire cã la noi pictura nu a fost vãruitã ca la Dvs.“.
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Scrisoarea se încheie cu rugãmintea
ca, pãstrând „discreþia cuvenitã“, sã i se dea
lãmuririle cerute, mulþumind anticipat.
Semneazã: Virgil Pop, paroh protopop
roman-unit, Hunedoara la 8 februarie 1940.

La scurtã vreme, pe 13 martie 1940, pãrintele Daniil Purcãroi rãspunde scrisorii ºi
întrebãrilor puse de pãrintele Protopop Virgil Pop, menþionând cã biserica are în interior cam 700 m2,
fiind în întregime pictatã, dar în decursul timpului a fost spoitã cu var „peste întreaga picturã de la
strane de jos, pereþi laterali, întreaga boltã ºi turla. Noi înainte cu doi ani am cerut Comisiunii
Monumentelor Istorice din Bucureºti sã ne trimitã un expert pentru întocmirea devizului de
restaurare a lucrãrilor. Comisiunea a trimis pe pictorul Mihail specialist în astfel de lucrãri ºi am avut
norocul de a angaja personal pe pictor sã scoatã la ivealã pictura ºi s’o cureþe pentru suma de 250.000.
Comisiunea l’a trimis oficial numai sã ne întocmeascã devizul pentru a nu fi speculaþi de alþi pictori,
iar noi l’am rugat sã ne execute d-sa lucrarea. Lucrarea a durat ºase luni, fiind foarte migãloasã.
Adresa pictorului Mihail este: Ion Mihail pictor, Comisiunea Monumentelor Istorice Bucureºti
(Ministerul Cultelor ºi Artelor) sau la locuinþã: Strada ªtirbei Vodã 65, Bucureºti. În ceeace priveºte
execuþia suntem foarte mulþumiþi. Biserica Sfinþiei Voastre fiind atât de veche trebuie sã fie declaratã
monument istoric ºi’n acest caz trebuie sã Vã adresaþi Comisiunii Monumentelor Istorice care
singurã are dreptul a executa astfel de lucrãri ºi a designa pictorul“.
Preotul paroh încheie scrisoarea menþionând cã pictorul Mihail va veni cu siguranþã la faþa
locului, iar restaurarea picturii va fi mai uºor de realizat având în vedere faptul cã „pictura este numai
afumatã“.
În baza acestor informaþii primite, pãrintele Protopop Virgil Pop va face toate demersurile în
vederea obþinerii aprobãrilor necesare pentru începerea lucrãrilor de restaurare a picturii pãstrate în
biserica Sf. Nicolae din Hunedoara.
Documentele, existente la Arhivele Naþionale Filiala Deva, prezintã toate intervenþiile
fãcute de vrednicul pãrinte Protopop încã din anul 1934 pentru obþinerea de fonduri, aprobãri ºi
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devize, pentru a putea repara biserica atât la exterior, cât ºi în interior, conºtient fiind de calitatea
excepþionalã a ansamblului mural ºi a icoanelor adãpostite aici, realizate de talentaþi ºi valoroºi
pictori români, peregrini prin þinuturile hunedorene începând cu ultimul sfert de secol XV ºi
continuate în secolul al XVII-lea ºi prima jumãtate a veacului al XVIII-lea.
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„EXECUT BOLTÃ CILINDRICÃ ÎN VEDEREA CÃSÃTORIEI“

Titlul de mai sus nu este cuprinsul vreunui anunþ matrimonial din ziarele noastre, unde, sã
recunoaºtem, se pot citi uneori cele mai nãstruºnice cereri în cãsãtorie. Ideea cuprinsã în
propoziþiunea din titlu aparþine secolului al XVI-lea ºi se regãseºte în textul Statutului breslei
zidarilor din Braºov, aºa cum a fost el aprobat, în ziua de 15 martie a anului 1570, de cãtre consiliul
orãºenesc, format dintr-un jude, pârcãlabul cetãþii Bran, senatorii bãtrâni ºi toþi ceilalþi senatori ai
Braºovului, care, toþi laolaltã, formau Magistratul Oraºului, instanþa supremã a urbei.
Articolul 3 din Statutul breslei zidarilor braºoveni are urmãtorul text: „Dacã o calfã care a
învãþat aici sau în Þara Bârsei vrea sã se cãsãtoreascã, atunci, mai întâi sã facã drept lucrare de
meºter o boltã cilindricã în cadrul unei lucrãri de zidãrie. Dacã meºterii îi vor gãsi o lipsã, el (calfa)
trebuie sã plãteascã drept amendã 2 florini. La intrarea în breaslã sã dea breslei 4 florini ºi 4 funþi de
cearã cât ºi un ospãþ pentru meºteri ºi prin aceasta sã obþinã ºi sã aibã toate drepturile de breaslã ºi
privilegiile ei…“
Dincolo de gluma pe care ne-am permis-o prin titlul dat acestor rânduri, textul citat
îndeamnã la reflecþii din cele serioase cu privire la poziþia socialã a zidarilor braºoveni din secolul al
XVI-lea ºi la viaþa cotidianã din aceeaºi epocã. Meºteºugul zidãriei ºi al pietrãritului are vechi tradiþii
pe întreg teritoriul þãrii ºi mai ales în Transilvania, îndeosebi în marile ei oraºe. O înflorire a acestei
meserii se cunoaºte începând din secolul al XV-lea, când se construiesc marile catedrale în stil gotic,
când oraºele se înconjoarã cu ziduri de cetate, iar vechile biserici se fortificã ºi ele ºi se construiesc
cetãþi ºi castele, între care amintim capodopera secolului – Castelul de la Hunedoara. Mai amintim cã
zidarii ardeleni erau solicitaþi ºi lucrau la ridicarea de biserici ºi mãnãstiri dincolo de munþi, în Þara
Româneascã ºi Moldova.
Aceastã uriaºã campanie de construcþii presupune existenþa unui puternic ºi bine calificat
corp de zidari, a cãrui utilitate socialã – în perspectiva istoriei – nu poate fi ignoratã. Mulþi din
meºterii zidari-pietrari s-au fãcut cunoscuþi prin operele ridicate, cum ar fi Conradus, pietrarul din
Braºov, despre care se presupune cã a construit, între altele, ºi castelul de la Hunedoara.
Numãrul mare de meseriaºi ºi concurenþa pe care ºi-o fãceau a determinat organizarea lor în
bresle, primele statute cunoscute fiind cele din Cluj (1525) ºi Mediaº (1539). La Braºov, reamintim
cã breasla zidarilor îºi primeºte statutul în anul 1570, deºi, aproape sigur, ei trebuie sã fi avut o
organizare mai veche, dar despre care nu se cunoaºte vreo ºtire.
*
*

*

Statutul breslei zidarilor pe care l-am amintit a fost recent publicat într-o foarte prestigioasã
colecþie de documente istorice, bine cunoscutã în lumea specialiºtilor – „Quellen zur Geschichte der
Stadt Kronstadt“ – al cãrei prim volum a apãrut în anul 1885, iar cel de faþã, al IX-lea, în anul 1999,
sub îngrijirea eruditului arhivist dl. Gernot Nussbächer ºi a doamnei Elisabeta Marin. Acest ultim
volum – ediþia este bilingvã –, „Documente privind istoria oraºului Braºov“, cuprinde documente de
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breaslã din anii 1420–1580 (cartea a apãrut la editura „Aldus“ din Braºov, cu concursul „Societãþii de
studii transilvane“ din Heidelberg; semnalãm ºi copertele reuºite semnate de Kristina Szigethy).
Simpla lecturã, dar ºi studierea acestor documente, eliberatã de falsele rigori impuse de prioritatea
„forþelor de producþie“, a „relaþiilor de producþie“ ºi a „luptei de clasã – motor al istoriei“ (volumul
fusese pregãtit pentru tipar încã din 1981), dezvãluie o fascinantã luminã asupra vieþii cotidiene în
Braºovul medieval. Documentele dovedesc existenþa unor relaþii strânse între regulile de
comportament social, confecþionarea produselor de cãtre meºteºugari ºi desfacerea mãrfurilor.
Breslele, în ansamblul lor, au impus un anumit standard de viaþã – „Mittelstandpolitik“ –, a cãrui
cunoaºtere face posibilã înþelegerea multor fapte ºi evenimente din istoria oraºului ºi a Transilvaniei.
*
*

*

De multã vreme, încã de la începutul secolului al XIX-lea, din epoca în care breslele ºi-au
încheiat ciclul lor istoric, persistã imaginea unui cadru auster al vieþii cotidiene într-un oraº medieval
impus de disciplina de breaslã. Conþinutul statutelor de breaslã nu confirmã însã acest tablou al vieþii
severe împãrþite între ore de muncã, familie ºi bisericã.
Este adevãrat, breslele fixeazã programul de lucru, stabilesc adevãrate standarde pentru
produsele confecþionate, reguli privitoare la vânzarea produselor ºi mãsuri pentru îndepãrtarea
concurenþei. Dar în aceleaºi statute sunt fixate ºi reguli privitoare la mesele care se organizau, la
cantitãþile de vin ce trebuiau aduse ºi sancþiuni pentru beþie sau bãutura vãrsatã pe masã, ºi, mai grav,
ºi vomismentele erau amendate. Bãutura presupune de la sine buna dispoziþie, iar pretextele
„oficiale“ pentru libaþiuni sunt numeroase în statutele fiecãrei bresle. La acestea se adãugau
manifestãrile colective prilejuite de calendarul religios, cele ale diferitelor confrerii etc. Banchetele
desfãºurate cu asemenea ocazii erau adevãrate pretexte de etalare socialã. Breslele formau în fapt o
comunitate a valorilor ºi a modelelor de comportament. Dar „o comunitate bazatã pe interese comune
ºi de frãþietate – scria, în veacul al XIX-lea, Alexis de Tocqueville – nu trebuia sã fie o societate în
care oamenii sã se comporte ca îngerii“.
Pentru cele ce intereseazã aici, demnã de reþinut este atitudinea faþã de cãsãtorie, care fusese
ridicatã la rangul de instituþie socialã prin condiþiile care au fost impuse în vederea realizãrii ei. Dacã
o fatã era „bunã de mãritat“ la 15 ani, bãrbatul era obligat sã aibã o poziþie în societate, sã fi strãbãtut o
ierarhie precisã de la ucenicie la calfã, iar pentru a se cãsãtori era obligatorie obþinerea calificãrii de
meºter. Faptul este dovedit prin „Regulamentul pentru calfele necãsãtorite“, aprobat de Magistratul
Braºovului ºi Seniorii Þãrii Bârsei în luna octombrie a anului 1545. Se poate citi în acest document
cã: „pentru o mai bunã susþinere a breslelor de acum înainte nici o calfã necãsãtoritã sã nu practice
meºteºugul pentru ea însãºi. Oricare ar fi meºteºugul, sã nu-l practice ºi sã nu-l foloseascã, ci sã se
cãsãtoreascã sau sã lucreze pentru un meºter al meºteºugului“.
Aceastã interferenþã între formarea unui cuplu ºi recunoaºterea deprinderii unei meserii a
avut în oraºele medievale consecinþe din cele mai diverse. Ucenicia începea la vârsta cuprinsã între
12 ºi 16 ani, iar depãºirea statutului de calfã depindea de însuºirea meseriei dupã un numãr de ani de
lucru. Mai trebuie amintit cã nucleul social îl constituia atelierul ºi casa meºterului, unde trãiau în
aceeaºi gospodãrie soþia, fiii ºi fiicele lui, spaþiu în care intuim nu de puþine ori cã se desfãºurau
„dramele amoroase“ nefinalizate, ele fiind condiþionate social, ºi pe care istoria nu le înregistreazã,
170

„Execut boltã cilindricã în vederea cãsãtoriei“

deºi se pot lesne intui. Decalajul între vârsta fetelor ºi etatea la care se obþine calificarea de meºter –
definitã în unele tratate ca „vârsta socialã“ – explicã diferenþele de vârstã între soþ ºi soþie existente în
branºele medievale, în medie, cel puþin de zece ani ºi care genereazã interesante fenomene
demografice, cum ar fi numãrul mare de vãduve, proprietare de ateliere meºteºugãreºti, dar ºi vãduvi
cu copii, mama murind la vreo naºtere. Revenind, aºadar, o tânãrã calfã trebuie sã-ºi dovedeascã
îndemânarea înainte de a se cãsãtori. Astfel, lucrarea de meºter a calfei de tâmplar – potrivit statutului
Uniunii breslei pictorilor ºi tâmplarilor din Transilvania, datat 17 mai 1549 – consta din „o tãblie de
masã cu un chenar ºi care masã sã aibã 6 sau 12 sertare. În afarã de acestea, mai trebuie sã
confecþioneze ºi o tãblie pentru jocuri“.
„Bãrbierul care va lua o soþie – se spune în statutul breslei respective, din 13 septembrie
1550 – trebuie sã aibã un foarfece nou ºi brice duble noi ºi trei instrumente din fier pentru a face o
venesecþie“. Era dator sã ºtie sã-ºi ascutã aceste instrumente.
Calfa de olar care se va logodi sau se va cãsãtori – aflãm din statutul respectiv, din 1 mai
1564 – ca sã devinã meºter urma sã execute un vas cu capac, având capacitatea de patru gãleþi.
Exemplele s-ar putea înmulþi, aºa, de pildã, fierarii din Rupea pretindeau calfei ce voia sã se
cãsãtoreascã ºi sã devinã meºter sã facã o coasã, o sapã, o secure ºi o tigaie „24 aprilie 1569“ ºi, în
fine, zidarii, reamintim, o boltã cilindricã („Kuffen Gewelb“).
*
*

*

Secolul al XVI-lea – arhitectura oraºului vechi o confirmã – a fost o perioadã de înflorire a
meºteºugului construcþiilor. Dezvoltarea artileriei a fãcut necesarã transformarea radicalã a fortificaþiilor.
Aceastã costisitoare operaþie s-a fãcut numai în condiþiile unui oraº cu o economie puternicã, care ºi-a
permis a reface cetatea în paralel cu alte zidiri care se executau în vechea urbe medievalã.
Oraºul se reconstruieºte, iar comanditarii cer sã li se facã case „moderne“, similare cu cele
din Europa. În centrul oraºului casele sunt prevãzute cu portice boltite sprijinite pe pilaºtri, realizate
prin retragerea încãperilor de la frontul strãzii, astfel ca prin galeriile create sã se poatã circula în voie
ºi admira mãrfurile expuse spre vânzare.
Însuºi numele de „boltã“, sinonim cu prãvãlie, explicã modalitatea curentã de construire a
locurilor de desfacere.
Capodopera zidarilor braºoveni ai epocii rãmâne însã „Hala de comerþ“ (Kaufhaus),
terminatã în anul 1545, cunoscutã ºi sub numele de „Casa Hirscher“ (azi localul restaurantului „Cerbul
Carpatin“), restauratã între anii 1957 ºi 1961 (proiect de restaurare D.M.I.: arh. Eugenia Greceanu, ing.
Dinu Moraru, istoric Oliver Velescu, ºef de ºantier arh. Nicolae Voiculescu). Aºadar, o boltã cilindricã
presupune o bunã stãpânire ºi aplicare a geometriei, o perfectã stãpânire a tehnicii, o strictã respectare a
disciplinei în execuþie, toate acestea presupunând o maturitate în gândire ºi în comportament. În
perspectiva secolelor care au trecut ºi admirând operele zidarilor anonimi ai Braºovului, înþelegem cã
exigenþele pretinse în statutul de breaslã au fost pe deplin justificate, iar „bolþile cilindrice“ ale epocii,
departe de a fi numai realizãri materiale, exprimã spiritualitatea epocii ºi, nu de puþine ori, între mortar
ºi cãrãmizi se aflã înziditã ºi o poveste de dragoste.

171

Þara Bârsei

Marcel-Valeriu BENE
ROMÂNI DIN DIASPORÃ
ªI MONUMENTELE LOR FUNERARE UITATE

Nu ºtiu de ce, pentru mine cimitirele au reprezentat totdeauna o atracþie deosebitã. Poate
pentru faptul cã în frumosul cimitir din Cluj mi-am pregãtit multe din examenele de medicinã, chiar la
cripta pãrinþilor mei, sau poate pentru cã, de multe ori, prin profesia mea de medic, am fost cu moartea
alãturi.
La Paris, având un apartament lângã vestitul cimitir Père-Lachaise, cel mai mare din oraþ
(peste 43 ha), de câte ori am avut timp liber, nu am pregetat sã-l vizitez.
Înfiinþat în 1803/1804 de Napoleon, pe locul fostei „case de la þarã“ (dãruite chiar de monarh)
a iezuitului Père Lachaise, confesorul lui Ludovic al XIV-lea, el adãposteºte azi peste 1.000.000 de
dispãruþi, dintre care 200 de mari personalitãþi. Aici repauzeazã pentru vecie nu capete încoronate sau
marea nobilime, ci oameni de vazã, rãmaºi în istorie pentru faptele sau descoperirile lor. Aºezat pe o
culme, cu o laturã la sud ºi alta la nord, este strãbãtut de alei de la est la vest ºi de la sud la nord. Este
dotat cu multã verdeaþã ºi arbori mari, unii depãºind 100 de ani. Criptele sunt numeroase, multe sunt
adevãrate opere de artã. Unele sunt foarte mari, cât niºte capele. Peste tot flori ºi bãnci ºi, în canicula din
varã, e foarte plãcut sã te odihneºti aici la rãcoare ºi sã meditezi asupra vieþii viitoare. Pe aleea centralã,
chiar în mijloc, sunt douã adevãrate biserici ºi, mai jos, un rondou în mijlocul cãruia se aflã statuia lui
Casimir Périer (fiu al unuia dintre fondatorii Bãncii Franþei ºi bunicul unui preºedinte din timpul celei
de-a III-a Republici). Cele mai vizitate morminte sunt cel a lui Frédéric Chopin ºi cel al lui Jim
Morisson. La Chopin sunt totdeauna flori proaspete ºi lumânãri aprinse, lucru rar aici, cãci la francezi
nu se aprind lumânãri la morþi, se aduc numai flori. Dar aici majoritatea vizitatorilor sunt polonezi ºi ei
îºi menþin tradiþia. La Jim Morisson, cântãreþul dragostei, al alcoolului, drogurilor ºi sexului, adulat de
tineri, la 20 de ani de la moartea lui, nu mai puþin de 3000 de tineri au invadat cimitirul, de a fost
necesarã intervenþia poliþiei. În partea de nord, cam la mijloc, e crematoriul ºi, lângã el, Colombarium,
care adãposteºte peste 50.000 de urne. Crearea lui a fost necesarã din lipsã de spaþiu. E ºi la suprafaþã ºi
la subsol, unde am gãsit numai locul unde a fost urna vestitei cântãreþe Maria Callas, cãci, la dorinþa ei,
cenuºa i-a fost rãspânditã pe Marea Egee, dar placa comemorativã s-a pãstrat. În extrema stângã, la est,
este spaþiul rezervat Holocaustului, cu monumente
de zeci de metri, aici fiind înmormântaþi ºi
comuniºti importanþi, ca Jacques Duclos, Paul
Éluard, Maurice Thorez ºi alþii. Tot aici este ºi zidul
federaþilor, adicã al rãsculaþilor de la Revoluþia din
1871, cãci cei ce rãmãseserã în viaþã s-au refugiat
aici ºi, prinºi de armatã, au fost aliniaþi la zid ºi
împuºcaþi. La 1 mai e plin de flori aici. Jos, în
dreapta, este un sector mic al evreilor, aici fiind ºi
cavoul familiei Rothschild. Intrând pe poarta
principalã, în faþã se aflã un monument închinat
tuturor morþilor.
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În peregrinãrile mele prin vestitul cimitir, nu micã mi-a fost uimirea când am descoperit o
serie de români. Pe aleea de jos este cavoul familiei Feþeanu (no. 1) – medic veterinar, care a fãcut o
mare avere la Paris. În porþiunea din extrema esticã zace Nicolae Penescu, fostul secretar al Partidului
Naþional Þãrãnesc, decedat în urma unei scrisori explozive trimise de Securitate (no. 2). La poziþia 68
este cavoul lui George Enescu. Fãcut din marmurã albã, l-am gãsit plin de muºchi, aºa cã numele
celor decedaþi nu se mai vedeau. Am reuºit sã-l curãþ împreunã cu un amic (doctorul Cavaliotti din
Bucureºti) ºi m-am îngrijit sã fie curat ºi sã aibã flori. De ziua morþilor îi aprind o lumânare ce rezistã
la vânt ºi atunci, cãtre searã, când se întunecã, francezii vin la luminã (cãci am precizat cã ei nu pun
lumânãri) ºi întreabã curioºi: „Cine este?“. Puþini ºtiu de el, din pãcate. Am fost revoltat cã, pe ultimul
plan al cimitirului, el nu mai figureazã. Adresându-mã administraþiei, mi s-a spus cã va fi dus în þarã.
Probabil cã l-au confundat cu Nicolae Titulescu (no. 3). În Colombarium am gãsit pe arhitectul
ªtefan Gane, apãrãtorul monumentelor istorice române (no. 4) ºi, lângã el, pe Dumitru Milcoveanu,
muzician român (no. 5). În porþiunea de nord-est este cavoul Bibescu (no. 6), cu Anna de Noailles (de
origine românã, din neamul Brâncovenilor) ºi Martha Bibescu. În extrema dreaptã am gãsit pe
generalul Pietraru (no. 7) ºi, lângã el, la no. 8, cavoul familiei Lionel Manolescu (1916–1944), „Mort
pour la France“. Jos, în sud, este înmormântat recent sculptorul ºi pictorul George Apostu (no. 9), iar
pe aleea din nord – faþã de ieºirea de aici, am gãsit pe senatorul Mãrgãritescu, decedat în 1860; chiar
la ieºire, pe o alee lãturalnicã, un splendid cavou în marmurã albã adãposteºte pentru vecie pe marea
actriþã Elvira Popescu (no. 119). Poate cã ºi alþi românaºi îºi dorm aici somnul de veci, dar încã nu
i-am gãsit.
Dintre francezi, dar ºi dintre cei de altã naþie, însã decedaþi la Paris, aº menþiona pe:
Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, Vincenzo Bellini, Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, Xavier Bichat (anatomist ºi fiziolog), Georges Bizet, Maria Callas, Jean-François
Champollion (epigrafistul ce a decriptat hieroglifele egiptene), Sidonie Gabrielle Colette, Alfred
Cortot, Alphonse Daudet, Louis David (pictorul oficial al lui Bonaparte, exilat ca regicid, mort la
Bruxelles ºi adus în þarã târziu, din cauza fostelor sale convingeri politice), Jean Dubuffet (pictor,
mort în 1985), Max Ernst, Théodore Géricault, Jean de La Fontaine, Édouard Lalo, (Jean-Baptiste
Poquelin, zis) Molière, Alfred de Musset, Antoine-Augustin Parmentier, Édith Piaf, Camille
Pissarro, Marcel Proust, Gioacchino Rossini, Simone Signoret ºi Yves Montant, François-Joseph
Talma (actorul preferat al lui Napoleon), Maria Walewska (doar inima contesei se aflã în cavoul
familiei celui de-al doilea soþ al ei, d’Ornano), Oscar Wilde. Aceia care au murit înainte de înfiinþarea
cimitirului au fost transferaþi aici spre a fi alãturi de fraþii lor întru ale geniului (vezi, de pildã,
mormintele alãturate ale lui Molière ºi La Fontaine).
O menþiune aparte aº face pentru Samuel Hahnemann, pãrintele homeopatiei, ºi pentru
creatorul spiritismului, belgianul Allan Kardec, unde totdeauna e lume, mormântul fiind acoperit de
flori. Se spune cã dacã pui mâna pe statuia lui ºi îþi doreºti ceva, se împlineºte. Eu nu am avut norocul
ãsta, dar au fost persoane ce mi-au confirmat acest lucru.
ªi, ca sã închei, având în vedere cã familia ginerelui meu are aici un cavou, mã întreb: oare ºi
eu mã voi odihni întru veci aici?!!
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PREZENTAREA OBIECTELOR DIN PIELE ETALATE ÎN EXPOZIÞIILE
DE LA CASA SFATULUI ªI BASTIONUL ÞESÃTORILOR

1. Importanþa ºi caracteristicile pielii
Din cele mai vechi timpuri pielea a fost folositã de cãtre om în diferite scopuri ºi sub diverse
forme. Obiectele din piele ocupã azi în muzee locuri mai mult sau mai puþin importante, unele dintre
ele fiind susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naþional (exemple: obiecte de
îmbrãcãminte, încãlþãminte, harnaºamente, tocuri de arme, cutii, tocuri de ochelari, de pipã, de
cravaºã, porthãrþi, coperte de carte, diplome, hãrþi etc.), mai ales atunci când ele au aparþinut unor
mari personalitãþi istorice sau când reprezintã mãrturii ale dezvoltãrii civilizaþiei umane în diferite
momente ale evoluþiei societãþii.
Pielea reprezintã înveliºul exterior al animalelor. Dupã jupuire, pielea obþinutã, numitã piele
crudã, are caracteristici mecanice reduse ºi prezintã tendinþe de degradare. Pentru a se pãstra, pielea
se usucã sau se trateazã cu sare de bucãtãrie, cu piclu, piatrã acrã sau formol. Rezistenþa pielii astfel
preparate este foarte redusã, deoarece, în atmosfera umedã sau în contact cu apa, aceste sãruri se
dizolvã, pielea revine la forma iniþialã, fiind asemãnãtoare cu pielea proaspãt jupuitã, intrând într-o
descompunere imediatã sub influenþa bacteriilor proteolitice. Pentru a cãpãta o mai bunã rezistenþã
faþã de agenþii biodeterioratori, pielea este supusã mai multor procese chimice însoþite de o serie de
prelucrãri mecanice – tãbãcirea. Sistemul tegumentar este format din trei straturi:
– epiderma, care serveºte ca înveliº protector în exterior;
– derma, formatã dintr-un þesut conjunctiv din fibre de colagen elastice ºi reticulare;
– hipoderma, care vine în contact cu musculatura.
În pielea tãbãcitã rãmâne numai derma, epiderma ºi hipoderma fiind înlãturate. Tãbãcirea
constituie mijlocul principal de preparare a pielii. Ea este un proces complex, care a rãmas acelaºi
de-a lungul timpului, suferind modificãri doar la substanþele chimice folosite în procesul tehnologic
(în urma descoperirii a noi substanþe).
2. Prezentarea patrimoniului etalat în expoziþiile din Casa Sfatului ºi Bastionul
Þesãtorilor
Înseºi clãdirile Casei Sfatului ºi Bastionului Þesãtorilor în care sunt etalate
bunurile culturale sunt obiective de patrimoniu. Având în vedere istoria bogatã a oraºului ºi a zonei,
coroboratã cu preocuparea edililor oraºului pentru pãstrarea vestigiilor acestuia de-a lungul timpului,
muzeul expune un bogat patrimoniu atât din punctul de vedere al tipologiilor de piese, cât ºi din
punctul de vedere al materialelor din care sunt alcãtuite piesele. Dupã categoriile funcþionale,
întâlnim urmãtoarele obiecte:
A. Arme ºi anexe arme – 5 buc.
B. Mobilier – 1 buc.
C. Îmbrãcãminte – 5 buc.
D. Obiecte de uz personal – 6 buc.
E. Documente – 3 buc.
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F. Cãrþi – 23 buc.
G. Alte obiecte – 6 buc.
(vezi anexa nr. 1, detaliatã)
Tehnicile de lucru folosite la confecþionarea acestor obiecte din piele sunt foarte
diferite, de la caz la caz, în funcþie de utilitatea fiecãrui obiect în parte ºi de perioada în care a fost
fãcut. Aºadar, întâlnim:
– piele tãbãcitã vopsitã (majoritatea exponatelor)
– piele tãbãcitã policromã (exemplu: manta, carte)
– piele cu decoraþii din fir textil (exemplu: ºerpar, geantã poºtalion)
– piele cu decoraþii din mãrgele, paiete, pene (exemplu: cãciulã)
– piele cu decor presat (exemplu: sabia judelui, cãrþi)
– piele tãbãcitã cu pãr (exemplu: cãciulã)
– piele întoarsã cu decor din fir textil (exemplu: pungi de bani)
– piele cu alte materiale (exemplu: cufãr cãlãtorie, ploscã, chipiu, foale, cãrþi, scaun jude etc.)
3. Starea de conservare, pe tipuri de degradãri, a obiectelor de piele din expoziþie ºi
propuneri pentru restaurare
Obiectele din piele expuse au, în general, o bunã stare de conservare, dar în urma
acþiunii diverºilor factori externi, cum ar fi: temperatura, umiditatea, lumina, atacul biologic,
obiectele devin mai fragile, iar în timp, dacã nu se intervine la moment pentru stoparea efectelor
negative ale acestor factori, se ajunge chiar la distrugerea obiectului, acesta nemaiputând fi recuperat.
Deºi, aºa cum am menþionat, obiectele expuse au în general o stare bunã de
conservare, totuºi, se observã îmbãtrânirea lor, acestea prezentând o serie de degradãri mecanice ºi
biologice (stopate), pe care le vom prezenta în funcþie de tipurile de degradãri întâlnite:
1. Pierderea de material – o parte din obiectele expuse prezintã pierderi de material, atât în
urma acþiunilor mecanice exercitate asupra obiectelor, cât ºi în urma atacului biologic (exemplu: carii
la carte). În unele cazuri pierderea de material a fost înlocuitã (exemplu: scaun jude), iar în alte cazuri,
obiectele au fost lãsate aºa, stopându-se doar cauza pierderii de material (exemplu: carii la cãrþi).
Dintre obiectele expuse care prezintã acest tip de degradare amintim: sabia judelui, pungile de bani, o
parte dintre cãrþi, cureaua simbolicã etc.
2. Deformarea – obiectele expuse nu prezintã deformãri, ele aflându-se într-o stare bunã din
acest punct de vedere.
3. Murdãrie ancrasatã – obiectele au fost curãþate când au fost scoase din depozite ºi
pregãtite din punctul de vedere al conservãrii pentru expunere, deci nu prezintã acest tip de
degradare. În perioada expunerii, periodic, obiectele sunt desprãfuite ºi curãþate de cãtre conservator.
4. Uscãciune, fragilizare – o parte dintre obiecte, cum ar fi cureaua simbolicã, foalele,
cufãrul de cãlãtorie ºi unele cãrþi, prezintã o stare mai avansatã de uscãciune a pielii în comparaþie cu
celelalte obiecte, mai ales în perioada în care instalaþia de încãlzire centralã este pornitã (toamnã –
iarnã). Uscãciunea duce la fragilizarea obiectelor. Când apare acest fenomen, se cautã, prin
mijloacele existente (de exemplu, cu ajutorul umidificatoarelor), corectarea umiditãþii din încãperi,
pentru a conferi obiectelor microclimatul optim ºi a nu le fi afectatã elasticitatea.
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5. Fisuri, crãpãturi, rupturi – se întâlnesc la o mare parte dintre obiecte, în urma folosirii
acestora ºi a acþiunilor mecanice exercitate în timp asupra lor. În funcþie de prioritãþi, obiectele vor fi
restaurate.
6. Degradãri biologice apar doar la cãrþi. Unele dintre acestea prezintã perforaþii ale
copertelor din piele în urma atacului de cari. Cãrþile au fost tratate împotriva carilor ºi evoluþia
stopatã, urmând ca, în funcþie de gradul de degradare pe care îl prezintã, sã fie trimise la restaurare.
Propuneri pentru restaurare:
Conservarea ºi restaurarea sunt activitãþi de ocrotire a patrimoniului. Ele sunt
complementare, deoarece restaurarea unui bun cultural înseamnã în acelaºi timp ºi conservarea lui,
dupã cum orice intervenþie de conservare preventivã încetineºte rata proceselor de deteriorare care
fac necesarã intervenþia restauratorului.
Aºadar, în urma unei analize atente a obiectelor din piele expuse, am considerat cã
urmãtoarele obiecte ar trebui restaurate, deoarece se aflã într-o stare mai avansatã de deteriorare:
scaun jude, pungi de bani, foale, curea simbolicã, iar dintre cãrþi: Ceaslov, Sibiu, 1827; Biblia,
Bassel, 1562 ºi Biblia, 1564.
4. Modul de etalare a obiectelor din piele
Sistemele de etalare folosite sunt:
1. În expunere liberã:
a) pe postamente îmbrãcate în material textil;
b) protejare printr-un perete de sticlã (unde s-au încercat reconstituiri).
2. În vitrine din sticlã, pe poliþe din sticlã sau pe suporturi din sticlã sau inox, intrând în
contact direct numai cu materiale neutre din punctul de vedere chimic.
La etalare s-au ales cele mai bune poziþii pentru fiecare obiect în parte, astfel încât sã nu li se
imprime nici un fel de tensionare ºi sã aibã o bunã stabilitate.
În cadrul expoziþiei obiectele sunt etalate în ambele sisteme, dupã cum urmeazã:
Arme ºi anexe arme – expuse în vitrine, pe poliþe din sticlã ºi în expunere liberã protejatã
prin pereþi din sticlã (reconstituire fierãrie), în poziþie stabilã, de echilibru, netensionate.
Mobilier – în expunere liberã, pe postamente îmbrãcate în material textil (stofã de lânã de
culoare viºinie) – vezi anexa 2, fig. 1.
Îmbrãcãminte – în vitrine, pe manechine sau pe umeraºe îmbrãcate pentru a evita
tensionãrile ºi pentru a difuza masa obiectului pe o unitate de suprafaþã cât mai mare (manta) – vezi
anexa 2, fig. 2, sau pe suporturi metalice protejate din punctul de vedere chimic (chipiu), în poziþie cât
mai relaxatã, netensionatã.
Obiecte de uz personal – în expunere liberã, pe postamente îmbrãcate în material textil ºi în
vitrine, direct pe poliþa de sticlã, în poziþie relaxatã, netensionatã.
Documente pergament – în vitrine, în poziþie cât mai relaxatã, evitându-se orice fel de
tensionare, puþin înclinat, la unul din capete rulat pe un sul de carton îmbrãcat în hârtie neutrã din
punctul de vedere chimic, celãlalt capãt fiind sprijinit pe poliþa din sticlã, fixat ºi protejat cu ajutorul
unei lamele din sticlã – vezi anexa 2, fig. 3.
Cãrþi – în vitrine, în poziþie relaxatã, netensionate, direct pe poliþa din sticlã sau pe plãci din
sticlã susþinute de suporturi metalice, unele înclinate la 20–30°, în poziþie „închis“ sau „deschis“.
176

Prezentarea obiectelor din piele

Cãrþile etalate deschise au blocul protejat, iar filele unde carþile sunt deschise sunt protejate cu folie
poliestericã transparentã pentru a preveni tensionarea ºi înfoierea lor, dar în ceea ce priveºte cotorul
cãrþii, acesta este oarecum tensionat.
Alte obiecte – în expunere liberã, pe postament îmbrãcat în material textil (exemplu: geantã
poºtalion) – vezi anexa 2, fig. 4; în expunere liberã, protejatã printr-un perete din sticã (exemplu:
foale); în vitrinã, pe postament îmbrãcat în material textil (exemplu: tolbã) ºi direct pe poliþele din
sticlã (exemplu: curea, porthart etc.). Toate sunt etalate în poziþie relaxatã, netensionatã.
5. Condiþii de microclimat
Factorii de microclimat au o importanþã majorã în conservarea bunurilor de patrimoniu.
Acþiunea lor, în cazul în care nu sunt controlaþi, duce la modificarea stãrii de conservare a bunurilor
culturale, care de cele mai multe ori este ireversibilã. De aceea, menþinerea constantã a parametrilor
microclimatici la valori cât mai apropiate de cele optime este foarte importantã.
Clãdirea Casei Sfatului, în care se aflã expuse majoritatea obiectelor, este amplasatã în
centrul Pieþei Sfatului, aceastã situare în ambient asigurându-i expunerea tuturor pereþilor exteriori la
factorii de mediu. Între încãperile situate în diversele puncte cardinale existã o diferenþã de circa
2–3°C temperaturã, încãperile din latura nordicã fiind mai rãcoroase, iar gradul de iluminare naturalã
fiind mai mare pe latura sudicã în comparaþie cu latura nordicã. Þinând seama de aceste
particularitãþi, sãlile cu exponate dominant din materiale organice sunt situate pe laturile de vest ºi
nord.
Temperatura aerului este cuprinsã între 20° ºi 25°C vara ºi între 16° ºi 20°C iarna, cu variaþii
diurne foarte mici, nesemnificative. În perioadele de trecere de la toamnã la iarnã ºi de la iarnã la
primãvarã (lunile octombrie ºi aprilie), când se porneºte ºi se opreºte sistemul de încãlzire centralã, în
clãdire apar variaþii ale temperaturii mai semnificative faþã de restul perioadelor, dar numai pânã la
stabilizarea microclimatului.
Umiditatea relativã a aerului variazã în timpul anului între 52% ºi 75% în funcþie de
condiþiile climatice, de anotimp ºi de perioada în care în clãdire funcþioneazã instalaþia de încãlzire
centralã. Astfel, vara U.R. este cuprinsã între 65% ºi 75%, iar iarna între 52% ºi 65%. În general,
fluctuaþiile U.R. sunt lente, cu excepþia perioadei de trecere de la toamnã la iarnã ºi de la iarnã la
primãvarã, când, pânã la stabilizarea microclimatului în incinta sãlilor, fluctuaþiile sunt mai mari.
Pentru supravegherea temperaturii ºi a umiditãþii, cât ºi pentru corectarea valorilor acestora la
parametrii optimi, dispunem de termohigrografe (care înregistreazã valorile T. ºi U.R. pe perioada
unei sãptãmâni) ºi umidificatoare (pentru corectarea valorilor U.R. când aceasta este foarte scãzutã).
Lumina – iluminatul este natural (prin ferestre care reprezintã circa 35% din suprafaþa
pereþilor) ºi artificial (iluminare incandescentã). Pentru a evita pãtrunderea luminii naturale în exces,
la propunerea subsemnatei, între ferestre au fost aplicate folii de polistiren expandat, care asigurã
simultan ºi o bunã izolare termicã.
Bastionul Þesãtorilor, situat la poalele muntelui Tâmpa, adãposteºte în douã sãli expoziþia
permanentã „Cetatea Braºovului ºi fortificaþiile din Þara Bârsei“. Sãlile sunt orientate în partea
nordicã a clãdirii. În expoziþie sunt etalate obiecte confecþionate atât din materiale organice, cât ºi
anorganice.
Temperatura aerului este cuprinsã, vara, între 18° ºi 23°C, iar iarna, între 16° ºi 20°C, cu
variaþii diurne foarte mici. Încãlzirea pe timpul iernii este asiguratã cu ajutorul convectoarelor.
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Umiditatea relativã a aerului variazã în timpul anului între 50% ºi 75%, în funcþie de
anotimp ºi de condiþiile climatice.
Pentru supravegherea temperaturii ºi umiditãþii relative dispunem de un termohigrograf
care înregistreazã valorile acestora pe timpul unei sãptãmâni. Vara, în general, umiditatea este mai
ridicatã decât iarna.
Lumina – iluminatul este natural (prin ferestre) ºi artificial (iluminat incandescent
ºi fluorescent). Gradul de iluminare naturalã este mai scãzut, deoarece ferestrele dau în curtea
interioarã. Pentru o mai bunã conservare a obiectelor expuse, am propus ºi aici aplicarea de plãci de
polistiren expandat între ferestre, acesta asigurând totodatã ºi o mai bunã izolare termicã, ºi
renunþarea la iluminatul fluorescent.
În concluzie, microclimatul din Casa Sfatului ºi Bastionul Þesãtorilor este în
parametri optimi, variaþiile întâlnite fiind nesemnificative, obiectele menþinându-se într-o bunã stare
de conservare.
6. Concluzii
Pielea, material organic, este mai sensibilã ºi se degradeazã mult mai uºor în urma acþiunii
asupra ei a factorilor de microclimat (T., U.R., luminã). Obiectele din piele care sunt expuse au suferit
ºi ele, de-a lungul timpului, o serie de transformãri. Majoritatea acestora prezintã o îmbãtrânire a
pielii, cauzele acestui fenomen fiind expunerea la luminã ºi schimbarea de mediu. Pentru evitarea
îmbãtrânirii pielii se încearcã expunerea limitatã la luminã ºi menþinerea unui microclimat cât mai
stabil. În perioada de toamnã – iarnã, când porneºte sistemul de încãlzire centralã, iar umiditatea este
mai scãzutã, folosim umidificatoarele pentru a aduce umiditatea în încãperi la valorile optime
prevãzute. Aproape toate obiectele din piele din expoziþie prezintã uscãciune, ceea ce duce la
rigidizarea pielii, aceasta devenind uºor casantã. Din punctul de vedere al conservãrii, încercãm sã
înlãturãm uscãciunea pielii prin tratamente cu emulsii care sã o hidrateze ºi sã-i confere elasticitate.
Modul de expunere a obiectelor, oricât de mult am cãuta evitarea tensionãrii acestora, în timp, duce la
degradarea lor. Am observat acest lucru mai ales la cotorul cãrþilor, pielea fiind mai tensionatã atâta
timp cât cartea este etalatã în poziþie deschisã. Ar trebui cãutat un sistem de etalare care sã solicite cât
mai puþin cotorul cãrþilor, iar, la un interval de timp, cãrþile expuse sã fie înlocuite cu alte cãrþi.
Mantaua din piele care este etalatã pe umeraº îmbrãcat prezintã pe suprafaþa de contact o tensionare
mai accentuatã, toatã greutatea ei fiind susþinutã de aceastã parte a obiectului. Pentru o mai bunã
conservare a acesteia ar trebui procurat un manechin pe care sã fie expusã. Obiectele care sunt aºezate
direct pe poliþa de sticlã sunt relaxate, nu prezintã nici un fel de probleme din punctul de vedere al
tensionãrii.
În general, toate obiectele din piele expuse se aflã într-o stare bunã de conservare,
iar dacã se acþioneazã la timp asupra cauzelor ce pot duce la degradarea acestora, le asigurãm o protecþie
cât mai îndelungatã. Temeinica cunoaºtere a cauzelor este esenþialã în îndepãrtarea efectelor.
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Ioan ªONERIU
MONUMENTE ALE NATURII ÎN DEFILEUL OLTULUI
DIN MUNÞII PERªANI

Un mare numãr de obiective naturale, prin interesul ºtiinþific deosebit, prin
raritatea ºi spectaculozitatea lor, sunt susceptibile de a avea calitatea de monumente ale naturii ºi, ca
urmare, de a beneficia de un regim de ocrotire oficializat prin punerea sub protecþia legii. Regimul de
ocrotire vizeazã în special impactul cu fluxul turistic, cu presiunea turisticã tot mai intensã. Deºi
sustragerea lor de la presiunea fluxului turistic le-ar putea asigura o mai bunã conservare, totuºi
renunþarea la ele în circulaþia turisticã ar fi dezavantajoasã pentru satisfacerea curiozitãþii turiºtilor,
pentru îmbogãþirea cunoºtinþelor despre naturã. Dar accesul turiºtilor la monumentele naturii este
condiþionat de un comportament corect, care sã nu ducã la degradarea lor. Comportamentul corect
presupune, evident, o educaþie ecologicã, în sensul ocrotirii monumentelor naturii. Existã mai multe
modalitãþi de realizare a acestei educaþii: instituþiile de învãþãmânt de toate gradele, conferinþele
pentru publicul larg, emisiunile de radio ºi televiziune, presa scrisã (reviste, ziare), plantarea unor
panouri avertizoare la faþa locului etc.
Marea diversitate a monumentelor naturii reclamã ordonarea lor sistematicã dupã
criterii precise, fundamentate ºtiinþific. Cu alte cuvinte, este necesarã o clasificare tipologicã a
monumentelor naturii, utilã în operaþiunile practice de gestionare a lor, în delimitarea competenþelor
în aceste operaþiuni. O posibilã schemã de clasificare, pentru a fi cât mai cuprinzãtoare, opereazã cu
criterii de trei ranguri: domeniul, categoria ºi tipul de monumente ale naturii. Domeniul se referã la
înveliºul natural al pãmântului la care aparþin monumentele naturii – litosfera (înveliºul solid, de
piatrã), hidrosfera (înveliºul lichid, de apã), biosfera (înveliºul organismelor vegetale ºi animale).
Categoria se referã la grupul de monumente ale naturii corespunzãtoare unei discipline ºtiinþifice de
studiu: Mineralogie, Petrografie, Geologie (dinamicã ºi stratigraficã), Geomorfologie, Hidrologie,
Botanicã, Zoologie, Paleontologie. Tipul defineºte identitatea unui monument al naturii, specificul
lui bine individualizat. O schemã de clasificare conceputã în acest mod comportã trei domenii
diferenþiate în opt categorii, însumând peste 20 de tipuri de monumente ale naturii. În aceastã
schemã, monumentele naturii din perimetrul defileului Oltului din Munþii Perºani, despre care va fi
vorba în cele ce urmeazã, se încadreazã în domeniul litosferei, categoriile petrograficã, geologicã ºi
geomorfologicã, tipul aflorimente de roci ºi tipul monticuli calcaroºi (klippe calcaroase).
Munþii Perºani – parte integrantã din grupa munþilor scunzi de la curbura internã a
Carpaþilor Orientali –, desfãºuraþi pe o distanþã de circa 60 km, între înºeuarea de la Vlãdeni ºi munþii
vulcanici ai Harghitei, se încadreazã mai mult de jumãtate în judeþul Braºov. În ciuda înfãþiºãrii lor
modeste (altitudinea maximã 1104 m în Vârful Cetãþii), ei prezintã o surprinzãtoare masivitate (o
culme continuã, neîntreruptã decât de defileul Oltului) ºi o alcãtuire geologicã foarte complexã, cu o
mare diversitate de roci, rezultatã din interferenþa a douã zone structurale din Carpaþii Orientali: zona
cristalino-mezozoicã (reprezentatã prin ºisturi epimetamorfice în partea sud-vesticã ºi prin calcare
triasice în sud-vest ºi în defileul Oltului) ºi fliºul cretacic conglomeratic-grezos (pe latura esticã);
complicaþii în plus sunt introduse de magmatitele mezozoice (porfire, diabaze, serpentinite, gabrouri)
ºi de curgerile noi de lave bazaltice puse în loc la finele neogenului – începutul cuaternarului, ca atare
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fiind considerate ca ultimele manifestãri vulcanice din þara noastrã. Complexitatea constituþiei
geologice din Perºani iese cel mai bine în evidenþã în defileul Oltului, situat la limita dintre sectoarele
de nord ºi de centru ale acestor munþi.
Defileul Oltului reprezintã o vale transversalã, antecedentã, tãiatã de râu de la est
la vest, începând din dreptul intersecþiei lui cu calea feratã (Braºov-Sighiºoara), la 4 km aval de satul
Augustin, ºi pânã la extremitatea vesticã a vetrei localitãþii Racoº (Racoºul de Jos), la 0,5 km aval de
confluenþa Pârâului Sãrat; între aceste limite defileul are o lungime de 9 km, din care primii 5 km
defileu tipic, foarte îngust, lipsit de terasa de luncã, iar ultimii 4 km cu profil mai evazat prin câteva
nivele de terase.
În perimetrul defileului (considerat pe o lãþime de câte 3 km în dreapta ºi stânga
Oltului) este cuprins un mozaic de roci grupate în trei zone, cu caractere stratigrafice, petrografice ºi
tectonice distincte ºi care se succed dinspre amonte spre aval în modul urmãtor:
1. Zona formaþiunilor sedimentare de fliº cretacic, extinsã pe primii 2 km de o parte ºi de alta
a Oltului;
2. Zona klippelor calcaroase triasic-jurasice, extinsã pe urmãtorii 4 km, de asemenea pe
ambele laturi ale defileului;
3. Zona formaþiunilor neogene-sedimentare ºi neovulcanice – ocupând ultimii 3 km din
lungimea defileului, atât în dreapta (nordul), cât ºi în stânga (sudul lui). Zona fliºului cretacic e
reprezentatã în principal prin depozite sedimentare din apþianul superior (cretacic inferior),
constituite esenþialmente din conglomerate, gresii ºi marne. Zona klippelor calcaroase
triasic-jurasice prezintã constituþia geologicã cea mai complicatã, în care se întrepãtrund trei tipuri
de formaþiuni, cu totul diferite, chiar dacã toate aparþin mezozoicului:
a) klippe calcaroase predominant triasice – cele mai reprezentative formaþiuni pentru
aceastã zonã – reprezentând resturi (martori de eroziune) din cuvertura sedimentarã triasic-jurasicã
(„pânzã de Transilvania“) a fundamentului cristalin din zona cristalino-mezozoicã a Carpaþilor
Orientali (fundamentul cristalin, alcãtuit din ºisturi epimetamorfice, nu iese la luminã în perimetrul
defileului, aflorând numai spre capãtul sudic al Perºanilor); klippele se profileazã proeminent în
liniile reliefului prin înãlþimea lor (Dealu Negru 823 m, Tipia Racoºului 820 m º.a., în dreapta
Oltului, iar Tipia Ormeniºului 819 m, în stânga râului) ºi prin forma lor originalã de „cãpãþânã de
zahãr“ sau clãi;
b) magmatite mezozoice cu caracter bazic (gabrouri, diabaze, serpentine, peridotite) sau
alcalin (porfire), cu extensiune mai mare în stânga Oltului;
c) depozite sedimentare de fliº (berremian – apþian inferior) compuse din argile, divers
colorate (negricioase, cenuºii, verzui, violacee, roºietice) ºi parþial ºistoase, gresii cuarþitice extrem
de dure. Zona formaþiunilor neogene (sedimentare ºi neovulcanice) poartã amprenta geologicã a
bordurii Bazinului Transilvaniei, genetic fiind legatã de acest bazin. Formaþiunile sedimentare
aparþin în principal tortonianului ºi, într-o mãsurã mai redusã, sarmaþianului care, în urma erodãrii,
apare doar ca petece pe tortonian. Tortonianului îi revine un complex de roci detritice în care intrã
argile, marne, nisipuri, gresii, pietriºuri ºi conglomerate; argilele au pe alocuri eflorescenþe saline ºi
izvoare sãrate, dovedind afinitatea cu un facies lagunar. Între rocile tortoniene se intercaleazã un tuf
dacitic gros de 100–150 m, dispus în straturi de 10 cm sau mai mult. Depozitele sarmaþiene sunt
alcãtuite dintr-o alternanþã de marne, argile ºi nisipuri, uneori cu intercalaþii subþiri de tuf dacitic.
Neovulcanismul de la Racoº reprezintã sectorul cel mai nordic al revãrsãrilor de lave bazaltice de pe
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latura vesticã a Perºanilor, desfãºurate pe o distanþã de 20 km, între localitãþile Racoº ºi Comãna de
Sus; dupã cum s-a mai arãtat, aceste curgeri de lave marcheazã cele mai tinere manifestãri din
Carpaþii Orientali (finele neogenului– începutul cuaternarului). La Racoº bazaltul afloreazã în douã
cariere mari, în dreapta Oltului ºi într-o carierã mai micã, din stânga râului. În deschidere se disting
trei nivele caracteristice: în baza pânzei de lavã, având o grosime de 15 m, se gãseºte o separaþie de
coloane prismatice, peste care urmeazã un strat compact de 2–3 m grosime, iar la partea superioarã, o
pãturã groasã de 2–3 m, formatã dintr-o lavã bazalticã scoriacee (cu texturã vacuolarã).
Pe fondul geologic schiþat mai sus se înscriu o serie de iviri de roci care, prin
spectaculozitatea lor ºi prin interesul ºtiinþific special pe care îl suscitã, au calitatea de monumente ale
naturii, uneori cu statut oficial, puse deci sub protecþia legii. În prezenta comunicare semnalãm: un
ansamblu de coloane de bazalt, un vulcan de piroclastite, un afloriment de tuf dacitic ºi douã klippe
calcaroase.
În perimetrul carierei mari de bazalt, situatã la câteva sute de metri spre nord de
vatra localitãþii Racoº, un front de 25 m de coloane prismatice este declarat oficial monument al
naturii, fiind pus sub regim de ocrotire; o tablã avertizoare cu indicaþii corespunzãtoare este plantatã
în acest loc. Bazaltul este o rocã magmaticã neovulcanicã, din familia gabroului (corespondentul
plutonic, de adâncime), având în compoziþie, ca minerale esenþiale, feldspaþi plagioclazi – silicaþi de
sodiu ºi calciu, formând o serie izomorfã de 6 specii minerale, în care termenii extremi, albitul Na
(Al Si3O8) ºi anortitul Ca (Al2Si2O8), se aflã în diferite proporþii – reprezentaþi prin labrador sau
bytownit, termeni cu chimism mai bazic; de asemenea, prin augit, un silicat complex de calciu, fier,
magneziu ºi aluminiu, de culoare neagrã. Din amestecul intim al cristalelor microscopice de feldspaþi
de culoare albã (leucocratã) ºi de augit negru (melanocrat) rezultã coloraþia cenuºie închisã a
bazaltului. În bazaltul de la Racoº apare frecvent, ca mineral secundar, olivina, un silicat de magneziu
ºi fier – (MgFe)2SiO4 – de culoare verde-oliv (de unde ºi denumirea); acest mineral apare în agregate
granulare, sub formã de cuiburi, în masa bazaltului; când prezintã cristale mari ºi transparente
conteazã ca piatrã preþioasã utilizabilã la bijuterii. De regulã, bazaltul are o structurã microliticã
(cristale microscopice) holocristalinã (întreaga masã a rocii e cristalizatã) ºi o texturã compactã
(masivã); pe alocuri, la partea superioarã a curgerilor de lavã, textura e vacuolarã (scoriacee).
Bazaltul este o rocã durã, cu mare rezistenþã la ºoc, compresiune sau uzurã, ceea ce îi conferã bune
aptitudini pentru construcþii care reclamã astfel de proprietãþi (poduri, baraje, ziduri de sprijin,
postamente de clãdiri, pavaje etc.). O particularitate care face bazaltul deosebit de original – de fapt,
unic – între roci este aceea de a prezenta separaþii sub formã de coloane prismatice pentagonale sau
hexagonale; în cariera de la Racoº – inclusiv în frontalul ocrotit ca monument al naturii – coloanele
au înãlþimi de 12–15 m (vizibile în afloriment). Feþele de separaþie iau naºtere în timpul rãcirii lavei,
când în jurul nucleilor de cristalizare, la distanþe de circa 2 decimetri, se formeazã zone de
distensiune, cu slabã coeziune. Proprietatea bazaltului de a prezenta separaþii prismatice, pe lângã
interesul ºtiinþific special pe care îl suscitã fenomenul în sine, conferã acestei roci înfãþiºarea
spectacularã, implicit calitatea de monument al naturii; totodatã, existenþa suprafeþelor de separaþie
uºureazã mult extracþia rocii în carierã ºi fasonarea ei sub formã de stâlpi, borduri, calupuri, pavele
etc. În afarã de Racoº, tot în Munþii Perºani, în perimetrul rezervaþiei peisagistice Pãdurea Bogãþii, se
întâlnesc câteva aflorimente de coloane bazaltice, deocamdatã exploatate în cariere, dar susceptibile
de a fi – mãcar parþial – trecute în regim de ocrotire ca monumente ale naturii. De asemenea, este de
menþionat ºi faptul cã nu departe de Racoº, la Rupea, un edificiu bazaltic ce apare insular în
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depozitele sedimentare tortoniene suportã ruinele cetãþii medievale þãrãneºti; aici avem de a face,
deci, cu o interesantã asociere între un monument geologic al naturii cu un monument istoric de
arhitecturã.
La câteva sute de metri spre nord de cariera de bazalt de la Racoº, care include frontul de
coloane rezervat, se aflã situat un alt obiectiv cu valenþe de monument al naturii, dar încã nedeclarat
oficial cu acest statut ºi, în consecinþã, nebeneficiind de un regim de ocrotire. Este vorba de un vulcan
de piroclastite, produse solide ale erupþiei unei lave mai vâscoase, care elibereazã mai greu gazele. Ele
sunt de dimensiuni ºi forme diferite: bombe fuziforme sau rotunde, „în coajã de pâine“, lapili de forma
ºi mãrimea mingilor, material mãrunt agregat etc. Culoarea produselor e predominant brun-roºiaticã
datoritã fenomenului de oxidare, pe alocuri apãrând ºi unele nuanþe albãstrui. Conul vulcanic aparent
are diametrul bazal de ordinul sutelor de metri, iar înãlþimea, de ordinul zecilor de metri. Conul este
obiectul unei exploatãri, în carierã extrãgându-se agregate mãrunte denumite scorii, printre care sunt
intercalate bombe ºi lapili care, dacã sunt de dimensiuni mai mari, se separã de restul materialului;
uneori bombele fuziforme au lungimi în jur de un metru, reprezentând prin ele însele veritabile
monumente ale naturii. În acest fel, distrugerea conului vulcanic prin exploatare în carierã, în mod
paradoxal, are ºi un efect pozitiv prin faptul cã scoate la lumina zilei, în schimb, alte monumente ale
naturii, precum ºi stratificaþia oblicã a vulcanului; desigur, însã, exploatarea nu trebuie sã avanseze
pânã la distrugerea totalã a conului vulcanic; de dorit ar fi încetarea imediatã a acþiunii de exploatare,
înainte de pierderea completã a acestui rar monument al naturii.
La 1 km spre est de Racoº, sub nivelul pânzei de bazalt, în perimetrul unei vechi cariere, se
gãseºte un afloriment de tuf dacitic, rocã sedimentarã piroclasticã (vulcanogen-sedimentarã), de
vârstã tortonianã (neogen inferior), formatã prin depunerea în apa mãrii a cenuºii rezultate din
pulverizarea lavei dacitice (în timpul ascensiunii prin coºul vulcanic al lavei dacitice, acide ºi mai
vâscoase, sub presiunea gazelor care se elibereazã mai greu, se produc explozii care pulverizeazã
lava; pulberile incandescente aruncate în atmosferã se rãcesc, transformându-se în cenuºã care,
purtatã de curenþii aerieni la o distanþã oarecare de vulcan, se depune, stratificându-se ºi
cimentându-se sub formã de tuf dacitic; în mod analog se formeazã tuf andezitic, bazaltic, porfiric
etc.). Tuful dacitic de la Racoº este de culoare verzuie ºi se desface în plãci subþiri, de ordinul
centimetrilor. Este o rocã la modã în arhitectura modernã, însã cu anumite restricþii impuse de relativa
friabilitate a lui (în zidãrie trebuie pus la adãpost de acþiunea erozivã a precipitaþilor, în pavaje are o
rezistenþã redusã la uzurã).
La 3½ km spre nord-est ºi, respectiv, la sud-est de vatra localitãþii Racoº, în liniile
reliefului se detaºeazã proeminent Tipia Racoºului (820 m) ºi Tipia Ormeniºului (819 m), situate
simetric în raport cu talvegul Oltului, la câte un kilometru de râu. Aceºti monticuli reprezintã klippe
calcaroase (calcar triasic) sau martori de eroziune, resturi din cuvertura sedimentarã mezozoicã a
fundamentului cristalin (metamorfic) din marea zonã cristalino-mezozoicã a Carpaþilor Orientali.
Alãturi de înãlþime, silueta originalã în formã de „cãpãþânã de zahãr“ sau de „clãi de fân“ accentueazã
monumentalitatea acestor monticuli. Un interes în plus, din punctul de vedere ºtiinþific, îl conferã
haina lor vegetalã – pãdure de fag pe versanþii mai umbriþi, cu expunere nordicã (N, N-E, N-V),
pajiºti cu ierburi xerofile sau mezoxerofile pe versanþii mai însoriþi cu expunere sudicã (S, S-E, S-V),
aceste diferenþieri geobotanice reflectând pregnante nuanþãri topoclimatice condiþionate de
expunere. Pe expuneri bine însorite, bilanþul termic este amplificat de declivitate (unghiul de pantã de
peste 45o favorizeazã realizarea mai prelungitã a incidenþei apropiate de 90o a razelor solare,
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intensitatea insolaþiei fiind direct proporþionalã cu valoarea unghiului de incidenþã) ºi de substratul
litologic calcaros (culoarea albã a calcarului are ºi o valoare ridicatã a albedoului, adicã a raportului
dintre radiaþia reflectatã ºi cea incidentã, cu alte cuvinte, o putere mai mare de respingere a radiaþiei
solare, ceea ce creeazã un microclimat mai cãlduros ºi mai uscat în pãtura de aer de deasupra solului).
Tipia Ormeniºului prezintã ºi un interes arheologic prin urmele de habitat uman (dacic) de pe culmea
uºor aplatizatã (unghi de pantã de circa 15o), cu expunere sudicã.
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Laura MOLNAR, Ovidiu SAVU
CONCURSUL-FESTIVAL DE POEZIE „ANDREI MUREªANU“

Anul acesta Concursul de poezie „Andrei Mureºanu“, ediþia a II-a, s-a bucurat de o largã
participare în rândul elevilor, candidând 52 de copii de la 14 ºcoli generale ºi 8 licee din judeþul Braºov.
Pentru ca ºi cei mici sã aibã ºanse egale cu colegii lor mai mari, competiþia a fost organizatã
de aceastã datã în douã secþiuni: gimnaziu ºi liceu.
Festivalul se doreºte a fi o punte de legãturã între trecutul poporului român, reprezentat de
autorul versurilor imnului naþional, Andrei Mureºanu, ºi prezentul zilelor noastre. În acest sens,
concursul încearcã, ºi sperãm noi sã reuºeascã, sã demonstreze cã astãzi, în lumea internetului ºi a
diferitelor preocupãri, mai existã încã în rândul tinerilor noºtri entuziasm ºi sensibilitate pentru
poezie. Dorinþa noastrã, a organizatorilor, este de a descoperi cu acest prilej reale talente, care sã se
confirme în timp, iar acest moment sã reprezinte un reper în viitoarea lor biografie.
Din juriu au fãcut parte domnul profesor Doru Munteanu, poetul Eugen Axinte, membri ai
Uniunii Scriitorilor, cât ºi doamna profesoarã Mara Eliza Trofin.
Cu ocazia festivitãþii decernãrii premiilor, doamna Lucia Bunaciu, directorul onorific al
muzeului ºi urmaºa Mureºenilor, a evocat imaginea poetului naþional, iar Alma Iuliano, elevã a
Liceului de Artã, a susþinut un concert la pian. În final, actorul Silvian Duicã a recitat poeziile
laureate.
Dorim sã mulþumim ºi pe aceastã cale sponsorilor care au fãcut acest eveniment posibil:
MedArtCafé, Librãria „ªt. O. Iosif“, Eugen Axinte, Editura Foton.
Cu speranþa cã festivalul-concurs de poezie îºi va dobândi faima pe care credem cã o meritã,
oferim publicului poeziile câºtigãtorilor.

POEZIILE PREMIATE LA CONCURSUL DE POEZIE
„ANDREI MUREªANU“
EDIÞIA A II-A, 11 IUNIE 2004

Secþiunea I (Clasele I–VIII)
Premiul I – ªtefana Vãduva – ªc. Gen. nr. 25 – cl. a VIII-a
Premiul II – Sonia Grigore – ªc. Gen. nr. 31 – cl. a IV-a
Premiul III – Sînziana-Maria Stoie – Colegiul Naþional „Dr. I. Meºotã“ – cl. a VII-a
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ªtefana Vãduva, Sonia Grigore

ªtefana VÃDUVA
Fãrã noimã
Am înºiruit cuvinte fãrã noimã pe o foaie de hârtie
ªi am realizat ceea ce simt …
m-au inspirat apoi sã scriu o poezie
ce nu am terminat-o
acum zace într-un plic.
Acolo e viaþa mea prea fragedã
uitatã pe-o hârtie
fãrã-nceput, fãrã sfârºit.
N-a fost ºi n-o sã fie.

Sonia GRIGORE
Geniul Eminescu
El a venit pe-aceastã lume
În zi seninã de gerar;
ªi a plecat ºi nu mai vine,
În tristã zi de cireºar.
Copil ºi tânãr plin de vise
Chiar prea curând maturizat,
Aduce lumii-ntregi aminte
De un talent inegalat.
Stãtea Luceafãr blând de pazã
Lângã a sa Luna ce o iubea,
Dar n-au ajuns sã-ºi stingã dorul
Cãci sãnãtatea îl trãda.
Aºa apus-a într-o noapte
Când cerul s-a întunecat,
ªi stã sã-ºi doarmã somnul veºnic
Sub teiul mare parfumat.
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Sânziana-Maria Stoie

Sânziana-Maria STOIE
Metamorfozele viermelui
Viermele îºi prelucreazã caninii
cu pila de cearã neagrã furatã din pãstaie
mai toarnã un pahar de urã
dar crusta nu-i mai surâde ºi nici nu se-nmoaie
Viermele îºi prãjeºte aripile îngrozit
crede cã altele îi pot creºte în loc
îi iese otrava pe gurã îi alunecã visul în groapã
viermele îl culege ºi-l îngroapã la loc
Viermele ºtie lucruri cumplite ºi viziunea i se îngraºã
ºi-aude soneria Sfârºitului Lumii
tace ºi urlã ºi plânge ºi urlã
ºi fotografiazã o insectã decadentã de pe cocoaºa burlanului verde
Viermele îºi prelucreazã caninii
atât de trist atât de simplu
nu mai are nici un rost, am zis,
i-au crescut aripile la loc
gândurile i-au nãpârlit în prag de varã
ºi nu mai ºtie aproape nimic.

Secþiunea II (Clasele IX–XII)
Premiul I – Daniela Poenaru – Colegiul Naþional „Unirea“ – cl. a XII-a
Premiul II – Vlad Turcu – Colegiul Naþional „Andrei ªaguna“ – cl. a XII-a
Premiul III – Andreea Uruc – Colegiul Naþional „Unirea“ – cl. a XII-a
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Daniela Poenaru, Vlad Turcu

Daniela POENARU
Axis Mundi
În doliul nopþii,
austeritate sacrã,
se frîng aºtrii,
tardiv în crâmpeie.
Miroase a floare de crin,
În mugure acrã;
Fiorii, din inimã,
Îmi varsã scânteie.
În doliul teluric,
Corpusul lumesc,
Armonizãm în doi
o lume sideralã.
Suflarea ta mã ajutã sã trãiesc,
Sãrutul tãu deschide
poarta sacramentalã.
Sãrutul serafic
Uneºte în toate
Lutul proaspãt
Cu albastrul celest,
Demonica viaþã cu angelica moarte
ªi spaþiul divin
Cu-acela lumesc.

Vlad TURCU
* * *
automobile cu picioare
cerul de cretã umedã acoperã blocurile
îmi acoperã mie patul.
îmi acoperã farfuria cu vise
dacã scot limba afarã simt cum îmi explodeazã papilele gustative
pentru cã cerul este dulce
atât de dulce încât aº putea sã iau o linguriþã din el pentru cafea.
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Andreea Uruc

mã oglindesc în cer
îmi vãd ochii mari ºi gri.
ºi mã întreb nebun: cerul este gri, ochii sunt gri?
cerul este asfaltul pe care circulã automobile cu picioare
pãºesc ºi lasã urme de nori.
nu ºtiu unde merg sau de unde vin.
cerul eºti tu.

Andreea URUC
* * *
când merg îmi amintesc de tine.
trãiesc încã ºi n-am curajul
sã vin.
sã te întreb despre credinþã sau rãni
s-au terminat iubirile? Doar caii sunt fericiþi.
aici e bine. mi-ai trimis un cui pentru ochii plecaþi.
e ceva ce n-am ºtiut niciodatã
ºi de care îmi aduc aminte doar cînd plouã sau ninge.
când subliniez pronumele relativ
când singur încercuiesc
substantivul colectiv, numerele
din manualul de românã.
cum s-a înnegrit pãmântul.
aici demult n-a mai plouat
mi-e dor de-o pasãre
sã se arunce-n gol.
dar nu te-ntreb
ºi nu râd, nu plâng
vreau doar sã fiu un cal.
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